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1. APRESENTAÇÃO 
 
Este é o Relatório Geral do Diagnóstico Participativo do Serviço de Projetos de 
Desenvolvimento (SPD) da IECLB.   
 
Significativamente, depois de  nove meses de trabalho coletivo intenso e, 
surpreendentemente, dentro do prazo e orçamento estabelecidos,  nos 
sentimos felizes em poder apresentar o resultado final de tanto esforço. 
 
A Equipe de consultores externos responsável pela realização do Diagnóstico 
Participativo foi composta por Cláudia Schmitt, Isabel Carvalho e Domingos 
Armani, este enquanto coordenador do Diagnóstico e responsável pelo 
Relatório Geral. 
 
O presente Relatório é o principal produto do Diagnóstico, apresentando os 
seus principais resultados e recomendações. Este Relatório Geral é baseado 
na integração sintética dos nove Relatórios Temáticos específicos  produzidos 
pelos membros da equipe de consultores externos na fase final do DP. 
 
Estes Relatórios Temáticos são os seguintes: 
 

 A Trajetória do Serviço de Projetos de Desenvolvimento da IECLB 
(1966-1998),  por Cláudia Schmitt. 

 O Sistema de Gerenciamento de Projetos do SPD/IECLB,  por 
Domingos Armani. 

 O Serviço de Projetos de Desenvolvimento: Organização do 
Trabalho e Perfil da Equipe, por Isabel Carvalho. 

 A Captação de Recursos para Projetos de Desenvolvimento na 
IECLB, por Isabel Carvalho. 

 O Acompanhamento, a Avaliação e a Capacitação no Âmbito do 
SPD/IECLB,  por Isabel Carvalho. 

 A Percepção Externa Sobre o  SPD e o Departamento de Diaconia, 
Por Isabel Carvalho. 

 O SPD em Comparação com Outros  Serviços Similares,  por  Isabel 
Carvalho. 

 As Relações Institucionais do SPD,  por Cláudia Schmitt. 
 A Visão do SPD a Partir dos Projetos Apoiados,  por Cláudia Schmitt. 

 
Assim, embora como coordenador do DP eu tenha sido responsável pela 
redação deste documento, ele  é em verdade fruto do trabalho coletivo do 
grupo de consultores, a partir de extensa pesquisa quantitativa e qualitativa e 
de muitas discussões com a equipe do SPD e com demais integrantes do 
Departamento de Diaconia. 
 
É imperioso lembrar também que muitas das idéias e sugestões constantes 
deste documento nos foram originalmente  indicadas seja pelos membros do 
SPD e do Departamento de Diaconia, seja pelas pessoas que foram 
entrevistadas ou que responderam aos questionários.  
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Em nome da equipe de consultores, gostaria de agradecer em primeiro lugar e 
de forma muito sincera ao Carlos, à Cristina, à Charlote e ao Júlio, da equipe 
executiva do SPD, que não só suportaram heroicamente nossos constantes 
pedidos de informações e questionamentos, como foram capazes de nos 
impressionar com sua dedicação, integridade, gentileza e presteza. Nosso 
reconhecimento a vocês todos, e em especial ao Carlos, pela iniciativa, pela 
determinação e pela coragem. Vocês  facilitaram muito nossa vida. 
 
Agradecemos também aos demais membros do Departamento de Diaconia e, 
de forma muito especial, à sua Diretora, Irmã Hildegart Hertel,  a qual acolheu 
prontamente a idéia do Diagnóstico. Estamos certos de não termos sido os 
únicos a ficar impressionados pela firmeza de propósitos, pela energia e pela 
dedicação da Irmã Hildegart. Nosso agradecimento também a Vera Walber, 
membro do Grupo de Coordenação do DP e que (nos) apoiou todo o processo. 
 
Agradecemos ainda a todas aquelas pessoas (70 se não estou enganado) que 
se dispuseram a responder os questionários enviados os quais, temos de 
reconhecer, nem sempre foram tão claros e objetivos quanto elas esperariam. 
Nosso agradecimento também vai a todos (cerca de  20 pessoas) que a equipe 
entrevistou. Embora saibamos que é impossível expressar toda a riqueza dos 
questionários e entrevistas neste relatório, esperamos sinceramente que pelo 
menos um pouco dela transpareça no texto que segue. 
 
Por fim, agradecemos à CESE, à CÁRITAS/RS, ao Fundo de Mini-Projetos/RS 
e ao SAAP/FASE pela disponibilidade em fornecer informações e pelo 
interesse em contribuir com  a qualificação do Diagnóstico. Confiamos que, de 
alguma forma, este Relatório também lhes seja útil. 
 
Gostaria de expressar ainda meu agradecimento pessoal a Cláudia Schmitt e a 
Isabel Carvalho, que dividiram comigo o trabalho de pesquisa e elaboração do 
Diagnóstico. Companheiras de viagem de primeira linha.  
 
Este documento  está dividido em  onze seções temáticas (3-13), além desta 
Introdução, da seção a seguir sobre Justificativa ,Objetivos e Metodologia, e da 
última seção relativa à Fontes de Informação e Documentos Consultados.  

 
Cada uma destas seções temáticas está baseada em um ou mais dos 
Relatórios Temáticos anteriormente indicados. 
 
Para quem estiver interessado em uma análise mais detalhada e extensiva dos 
temas tratados, recomenda-se a leitura dos respectivos Relatórios Temáticos. 

 
Mergulhar na intervenção da IECLB no campo social e diaconal através do 
Diagnóstico Participativo foi uma experiência bastante instigante e 
enriquecedora para nós da equipe externa.  Se, por força do exercício da 
análise crítica, identificaram-se muitos problemas e tensões, por outro lado,  
descortinou-se para nós um impressionante leque de pessoas, iniciativas e, 
acima de tudo, posturas e valores, que nos impactaram de forma duradoura. 
Torcemos para que esta energia humanizadora presente nas práticas diaconais 
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da IECLB se fortaleça cada vez mais, contribuindo não apenas para uma Igreja 
renovada, como também para o aprofundamento da democracia e do 
desenvolvimento social em nosso país. 
 

 
Domingos Armani, Coordenador do DP 

Porto Alegre, abril de 1999. 
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2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

O Diagnóstico Participativo (DP) foi concebido em maio de 1998 no âmbito do 
Departamento de Diaconia, como um processo  de pesquisa, reflexão crítica e 
prospecção estratégica acerca do Serviço de Projetos de Desenvolvimento 
(SPD) da IECLB.   
 
A necessidade de um diagnóstico e de uma reflexão mais estratégica sobre 
a atuação e os rumos do SPD emergiu a partir da convergência de duas 
mudanças importantes que afetam decisivamente o Serviço de Projetos da 
IECLB. A primeira delas foi a recente mudança na estrutura e no 
funcionamento da Igreja que, dentre outras coisas, veio reforçar a participação 
dos leigos,  promover a descentralização administrativa e a autonomia dos 
recém-criados Sínodos.  A segunda foi a crescente incerteza quanto ao 
financiamento internacional, com a constante possibilidade de redução de 
recursos, associada ao aumento da exigências técnicas para apoio.  
 
Definido tal quadro,  a oportunidade para realizar o Diagnóstico surgiu com 
a estabilização da equipe do SPD a partir de 1998, e com o momento de 
reflexões e  ações relativas às comemorações dos 10 anos do Departamento 
de Diaconia da IECLB. 
 
O Diagnóstico Participativo se propôs então os seguintes objetivos gerais: 

 
 Resgatar e sistematizar a trajetória do Departamento de Diaconia e 

do SPD, identificando novas oportunidades e desafios, tanto no 
âmbito da própria IECLB (novos sínodos, etc.), como no seu contexto 
externo de atuação; 

 
 Identificar e analisar a percepção que atores e instâncias relevantes 

têm sobre o Departamento de Diaconia e sobre o SPD, dentro e fora 
da IECLB; 

 
 Avaliar o SPD, tanto em termos da adequação  de sua organização e 

dinâmica internas (eficiência), quanto ao nível dos serviços prestados 
aos grupos de base (eficácia), e de sua sustentabilidade financeira; 

 
 Identificar, mesmo que de forma limitada, as vantagens comparativas 

e as competências específicas que porventura diferenciem o SPD de 
outros serviços do mesmo gênero, buscando também indicar novas 
parcerias possíveis no apoio a projetos de desenvolvimento; 

 
 Avaliar o estágio e a qualidade do desenvolvimento, ao nível de 

grupos de base e projetos selecionados,  de sistemas de PMA 
(planejamento, monitoramento e avaliação), de iniciativas de 
sustentação financeira das ações, e de suas relações com o SPD. 
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O Diagnóstico foi desenvolvido em cinco fases. A primeira, de maio a julho de 
1998, foi de definição da iniciativa e de sensibilização interna e dos principais 
parceiros do SPD acerca do DP; a segunda, de julho a setembro de 1998, 
consistiu na elaboração participativa dos Termos de Referência e na 
constituição da equipe de consultores externos; a terceira fase, de outubro de 
1998 a janeiro de 1999, concentrou a maior parte das atividades de pesquisa 
quantitativa e qualitativa (questionários, entrevistas, pesquisa documental, 
visitas in loco, etc.); a quarta fase, entre janeiro e fevereiro de 1999, consistiu 
elaboração de relatórios preliminares e na sua discussão intensa com o grupo 
de Executores do Dep. de Diaconia e, por fim, a quinta e última fase, de 
fevereiro a março de 1999, foi ocupada com a redação da versão final dos 
(nove) Relatórios Temáticos e com a redação e discussão em seminário interno 
da versão preliminar do Relatório Geral  e da subsequente redação desta 
versão final do Relatório Geral do DP. 
 
Enquanto concepção de avaliação institucional, o DP pode ser caracterizado 
como uma ‘avaliação participativa aberta’, a qual privilegiou a reflexão 
sistemática  e cumulativa do grupo em questão (SPD) sobre a sua condição e 
suas perspectivas, a partir de um amplo trabalho de pesquisa, sistematização e 
elaboração pela equipe de consultores externos.  
 
O conhecimento e o aprendizado assim produzidos foram fruto da interação 
metodologicamente coordenada pelos consultores entre os dados objetivos 
levantados, a percepção de outros atores relevantes acerca do SPD, dentro e 
fora da Igreja, e a reflexão crítica do próprio grupo (SPD). 
 
Com base nesta estratégia metodológica participativa e pluralista, pela qual  
múltiplas visões sobre a atuação do SPD puderam interagir,  foi possível  
alcançar um alto grau de apropriação do conhecimento produzido por parte do 
grupo, o que contribui enormemente para a superação dos limites identificados 
e para o  fortalecimento do grupo enquanto sujeito. 
 
Dentre os principais instrumentos de pesquisa utilizados ao longo do DP1, 

destaque-se: a) o estudo de documentos da IECLB em geral, do Dep. de 
Diaconia e do SPD; b) aplicação de seis tipos diferentes de questionários, 
enviados ao Conselho da Igreja, aos Sínodos, à Comissão de Projetos, às 
agências de cooperação, aos Pequenos Projetos e aos Médios e Grandes 
Projetos; c) entrevistas com cerca de 20 pessoas - lideranças da Igreja e 
pessoas relevantes na história e atuação presente do SPD; d) visitas a três 
contextos regionais de atuação da IECLB – Espírito Santo, Erechim/RS e São 
Lourenço/RS, para entrevistas com lideranças da Igreja e com coordenações 
de projetos sociais;  e) visitas a quatro organizações/serviços similares ao SPD 
– CESE em Salvador/BA, SAAP/FASE no Rio de Janeiro e CÁRITAS/RS e 
Fundo de MiniProjetos-Região Sul, ambos em Porto Alegre e, é claro, f) 
entrevistas com todos os membros da equipe executiva do SPD. 
 

                                                        
1 Ver lista de pessoas entrevistadas e número de questionários enviados/respondidos no Anexo B. 



 

 

9 

A coordenação do Diagnóstico Participativo ficou a cargo de um Grupo de 

Coordenação composto pela Diretora do Dep. de Diaconia, Irmã Hildegart 
Hertel, pelo Secretário Executivo do SPD, Carlos Bock, por uma representante 
do grupo de assessores do Dep. de Diaconia, Vera Walber, e pelo assessor 
externo do Dep. de Diaconia e coordenador da equipe de consultores, 
Domingos Armani. 
 
É importante ressaltar ainda que a iniciativa do DP nasceu dentro da própria 
equipe do SPD. Além disso, merece destaque o fato de que a IECLB entrou 
com recursos próprios substanciais para cobrir os custos de todo o processo.   
 
 
O final deste Diagnóstico Participativo do SPD, entretanto, é apenas um (novo)  
começo.  O Relatório Geral foi discutido em amplo seminário de dois dias no 
final deste mês de março, onde estiveram representados praticamente todos os 
atores relevantes para a vida do SPD – organizações com projetos apoiados, 
agências de cooperação,  Comissão de Projetos, assessores do Dep. de 
Diaconia, Sínodos, Conselho da Igreja. Conforme era  esperado, mais além da 
discussão do texto deste Relatório, o seminário oportunizou também um 
diálogo franco entre todos os presentes acerca do futuro do SPD e da candente 
problemática da realização da missão da IECLB na promoção do 
desenvolvimento social. 
 
A partir do referido seminário,  se realizará um planejamento estratégico, nos 
meses de abril e maio de 1999, com o qual pretende-se garantir consistência, 
visão estratégica e viabilidade às  recomendações deste Diagnóstico. Após o 
planejamento deverá acontecer um processo de intenso ajuste organizacional , 
que permita a implementação das recomendações do Diagnóstico a médio e 
longo prazo. 
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3. SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS: NOTA CONCEITUAL 
E BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO2 

 
O Serviço de Projetos de Desenvolvimento da IECLB foi considerado, no 
âmbito deste Diagnóstico, enquanto um  ‘sistema de gerenciamento de 
projetos’.  Por um sistema ou serviço de gerenciamento de projetos (SGP),  
compreende-se o conjunto articulado (a) da identidade institucional e da 
correspondente conformação de demandas por financiamento e apoio a 
projetos de desenvolvimento, (b) das concepções, políticas e critérios 
orientadores,  (c) do processo de tomada de decisões acerca dos projetos, (d) 
dos mecanismos e procedimentos de acompanhamento, capacitação e 
avaliação, (e) das formas de captação de recursos para o financiamento aos 
projetos e, por fim,  f) do formato operacional do serviço e das suas formas de 
prestação de contas.  
 
Analisar  o SPD como um sistema de gerenciamento de projetos apresenta as 
vantagens de se poder visualizar devidamente todas as dimensões relevantes 
para o seu funcionamento de forma interligada, ao mesmo tempo que se 
valoriza o fato do SPD ser, enquanto identidade e enquanto prática, a 
resultante de uma complexa inter-relação entre múltiplos atores, internos e 
externos à IECLB.  
 
O gerenciamento de projetos de desenvolvimento através dos assim chamados  
‘fundos  delegados’ ou ‘fundos de pequenos projetos’  geridos   por 
organizações locais no hemisfério Sul  não é um fenômeno novo no cenário da 
cooperação ao desenvolvimento. As iniciativas pioneiras neste âmbito datam 
da década de 60. Este, aliás, e o caso do SPD - Serviço de Projetos de 
Desenvolvimento da IECLB, criado em 1966.  
 
No Brasil, a maior parte deste tipo de fundos de projetos  foi criada nos anos 
80, embora dois dos mais importantes sejam da década anterior. São os casos 
da CESE – Coordenadoria Ecumênica de Serviços, criada em 1973 e do Fundo 
de Apoio a Miniprojetos do CERIS – Centro de Estatísticas Religiosas e 
Sociais, órgão vinculado à CNBB, criado em 1979. O SAAP (Serviço de Apoio 
a Projetos) da ONG FASE, baseada no Rio de Janeiro, foi criado em 1985. Já a 
CÁRITAS,  instituição da Igreja Católica, foi fundada em 1950 e talvez seja o 
sistema de gerenciamento projetos mais antigo do país. O Fundo de 
Miniprojetos (FMP), por fim,  criado em 1992 e coordenado pelas ONGs CAMP 
(RS), DESER (PR) e CEPAGRO (SC), abrange os estados do Sul do Brasil e  
foi um dos últimos a ser criado3. 
 
Desde sua origem, a maior parte dos ‘fundos de pequenos projetos’, como 
costumam ser chamados no Brasil,   têm sido criados e financiados, via de 
regra,  por iniciativa de agências de cooperação internacional 
preponderantemente vinculadas às igrejas cristãs do hemisfério Norte. Dentre 

                                                        
2 Esta é uma versão resumida de um dos tópicos do Relatório  Temático n 2, ‘O Sistema de 

Gerenciamento de Projetos do SPD/IECLB’  de Domingos Armani. 
3 A seção n 10 apresenta uma comparação entre  o SPD e outros ‘serviços de gerenciamento de projetos’ 

no Brasil, a saber: CESE,  CÁRITAS/RS,  SAAP/FASE e  FMP. Ver  também  ‘Histórico da Articulação 

de Fundos’, da  Articulação Nacional de Fundos de Pequenos Projetos, 1998, mimeo. 
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as principais razões para o estabelecimento destes fundos no Brasil nos anos 
70 e 80, podem-se destacar: (a) a disposição das agências cristãs européias e 
norte-americanas em apoiar pequenas iniciativas locais, comunitárias, como 
forma de fortalecer as CEBs e o processo incipiente de organização da 
sociedade civil brasileira, coisa que era difícil de fazer diretamente desde suas 
sedes; (b) o interesse destas agências em fortalecer as igrejas cristãs 
nacionais, através da gestão destes fundos;  (c) a já então crescente frustração 
com grandes projetos de desenvolvimento e, finalmente, (d) o reconhecimento 
da necessidade de ampliar e facilitar o acesso aos recursos da cooperação ao 
desenvolvimento, diante do recrudescimento dos processos de exclusão social 
e da concomitante expansão da demanda por apoio a projetos.  
 
Apesar de alguns importantes ‘serviços de projetos’ brasileiros terem sido 
criados nas décadas de 60 e 70, eles só vieram a se generalizar e consolidar 
como instrumento de cooperação ao desenvolvimento nos anos 80. Mais 
recentemente, ao longo da década de 90, começou a haver um redobrado 
interesse, tanto no hemisfério Norte como no Sul, em relação a estes serviços4. 
 
Um fator que veio reforçar o interesse mais recente das agências de 
cooperação para com os sistemas de gerenciamento de projetos foi a  fato de 
que a transferência de encargos e responsabilidades por parte da agências a 
tais serviços passou a ser um dos instrumentos utilizados para reduzir a já 
insustentável carga de trabalho nos seus países de origem5.  
 
Este renovado interesse pelos sistemas de gerenciamento de projetos tem se 
expressado: (a) pela criação de novos serviços/fundos e/ou pela ampliação de 
sua área de abrangência, (b) pelo aumento do volume de recursos financeiros 
aportados aos fundos ou pela não redução destes recursos num quadro de 
cortes generalizados6, (c) pela crescente articulação e coordenação, regional e 
nacional, entre vários serviços, (d) pelo desenvolvimento de inúmeros  estudos 
e avaliações sobre os ‘serviços de gerenciamento de projetos’7 e, por fim, (e) 
pelas inúmeras iniciativas de contratação de assessorias e consultorias pelos 
próprios serviços de projetos visando a uma maior qualificação para enfrentar 
os desafios  contemporâneos.  
 

                                                        
4 Nos últimos anos observa-se o estabelecimento de sistemas de gerenciamento de projetos no Brasil tanto  

pela  setor  filantrópico empresarial quanto como componentes de projetos financiados por organismos 

multilaterias como o Banco Mundial. 
5 Outros instrumentos utilizados pelas agências têm sido a redução do número de projetos apoiados 

diretamente, a concentração temática e/ou geográfica, a formação de consórcios de organizações, que 

passam então a representar um único projeto nos procedimentos administrativos internos das agências, e 

ainda, o estabelecimento de escritórios de apoio local e/ou o uso crescente de serviços terceirizados para 
acompanhamento aos projetos apoiados. 
6 Todos os SGPs consultados  para este Diagnóstico (CESE, CÁRITAS, SAAP/FASE e FMP) tiveram 

aumento de recursos nos últimos anos. Da mesma forma, das 04 organizações internacionais que apóiam 

o SPD consultadas (EZE, BfdW, LWF e KED/Baviera), nada menos do que três delas afirmaram ter 

aumentado a alocação de recursos para os  SGPs. 
7 Veja-se, como exemplos, aqueles promovidos por ICCO (Holanda) em 1997, sobre vários ‘fundos 

delegados’ por ela apoiados em inúmeros países; a sistematização de questões importantes quanto ao 

diálogo com os’ fundos delegados’  realizada por Solidariedad  (Holanda) em 1995, ou mesmo o estudo 

promovido pela CÁRITAS brasileira sobre as ‘iniciativas comunitárias’ por ela apoiadas em todo o 

Brasil. 
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Alguns desafios atuais 
 
Os ‘serviços de gerenciamento de projetos’ (SGPs) enfrentam atualmente um 
período em que  são obrigados a demonstrar seu valor como instrumento 
válido para a promoção do desenvolvimento. E o fazem num contexto 
completamente diverso daquele no qual, em geral,  foram criados.  
 
No contexto histórico de suas origens vigiam, em especial no âmbito das 
agências ligadas às igrejas cristãs,  parâmetros de cooperação internacional 
alicerçados fundamentalmente numa visão de solidariedade gratuita para com 
o Sul, então concebido como ‘locus’ por excelência dos problemas sociais e 
das transformações esperadas, dentro da qual a confiança e o engajamento 
político eram condições suficientes para o estabelecimento de apoio. Neste 
paradigma de cooperação, os impactos das ações eram basicamente buscados 
ao nível dos progressos organizativos e, acima de tudo, pedagógicos. 
‘Processo’  e ‘conscientização’ eram as palavras-chave e marca desta época. 
Aquele era também um contexto no qual havia relativa abundância de recursos 
financeiros para a  ‘ajuda ao Sul’.  
 
Já,  no atual contexto da cooperação internacional ao desenvolvimento, vigem 
parâmetros completamente diferentes. Agora, quando o desemprego e a 
pobreza   assolam também o Norte, quando escasseiam os recursos à 
cooperação com o Sul (em especial com a América Latina), quando as 
agências de cooperação são questionadas em seus próprios países quanto a 
sua ‘razão de ser’,  e quando as preocupações com ‘accountability’8 e ‘ 
impacto’ passam a predominar, novos parâmetros passam a formatar a 
cooperação com o Sul.  
 
Hoje assistimos a uma espécie de ‘globalização’ da cooperação ao 
desenvolvimento, onde esta é concebida  como uma ‘via de duas mãos’. Isto é, 
as relações de cooperação  estão cada vez menos baseadas numa visão de 
solidariedade unilateral para com os pobres do Sul. Ao contrário, 
crescentemente, as relações de cooperação são permeadas por demandas de 
reciprocidade.  Isto porque as mudanças nas suas sociedades de origem 
forçaram as agências a um processo de reconstituição de sua legitimidade, o 
que as levou a uma substancial reformulação do seu ‘modus operandi’.  
 
Dentre as principais mudanças, pode-se citar: (a) a grande ênfase em projetos 
inovadores e exitosos, com resultados facilmente demonstráveis,  usados como 
evidências da efetividade da cooperação ao desenvolvimento; (b) o maior  rigor 
em termos de transparência, ‘accountability’, mecanismos de controle como 
auditorias, etc.; (c) a renovada preocupação com a eficiência e a eficácia dos 
projetos, expressa concretamente através das exigências em torno do 
planejamento, do monitoramento, da avaliação dos projetos, assim como em 

                                                        
8 Termo inglês traduzível por ‘responsabilidade de prestar contas’, tanto do trabalho como dos recursos 

financeiros envolvidos em determinado tipo de atividade. 
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torno de seus mecanismos de gestão; e (d)  a crescente insistência em que as 
organizações promotoras de ações de desenvolvimento (e também os SGPs) 
desenvolvam formas de captação de recursos locais, sejam eles públicos ou 
privados. 
 
Diante deste quadro, um dos maiores desafios atuais daqueles que gerem 
serviços de gerenciamento de projetos é  o de  romper com a tendência a uma 
postura predominantemente passiva e reativa em relação às agências 
financiadoras. Postura esta que dificulta pensar o gerenciamento de projetos de 
forma mais autônoma, não permitindo assim às organizações gestoras  
desenvolverem uma visão própria sobre o eventual papel estratégico que estes 
serviços possam ter.  Esta postura mais auto-centrada e autônoma  não 
significa necessariamente entrar em conflito com as agências, mas sim, buscar  
outro patamar para o diálogo em torno do futuro dos SGPs. 
 
Mas, para poder desenvolver uma visão mais autônoma e estratégica acerca 
do SGPs, faz-se necessário enfrentar um outro desafio, o de estabelecer de 
forma mais clara, concreta e direta os vínculos entre o apoio a iniciativas de 
pequeno porte por parte dos serviços de projetos  e a promoção do 
desenvolvimento. Isto passa, necessariamente, pela explicitação da concepção 
de desenvolvimento adotada, assim como, pela definição de escolhas 
estratégicas específicas, que possam nortear o trabalho. 
 
Um terceiro desafio comum a muitos SGPs, tem a ver com a necessidade de 
um maior equilíbrio entre financiamento de projetos e ações de apoio e 
capacitação aos mesmos. Em geral, os SGPs alocam uma proporção muito 
pequena de  recursos e de tempo em atividades de acompanhamento, troca de 
experiências,  apoio e capacitação dos grupos apoiados.  Se antes a ênfase 
estava, quase exclusivamente, em ampliar o acesso aos recursos da 
cooperação através destes serviços, hoje o imperativo da qualidade e da 
efetividade das ações, faz com que atividades de apoio que agregam valor aos 
projetos ganhem uma importância inusitada frente ao mero repasse de 
dinheiro. 
 
Por fim,  um último desafio, mas não menos importante, é o  de buscar fontes 
alternativas de recursos financeiros e de contribuir para que os grupos 
promotores de projetos também desenvolvam esta capacidade. Embora muitos 
serviços de projetos tenham experimentado um ligeiro aumento em seus 
recursos recentemente, os indicativos de diminuição de recursos continuam a 
pairar no horizonte.  
 



 

 

14 

4. A TRAJETÓRIA DO SPD (1966-1998)9 
 
Nesta seção busca-se reconstituir a trajetória do Serviço de Projetos de 
Desenvolvimento (SPD) no período que vai da criação deste serviço, em 1966, 
até o momento presente (1998/99). 
  
Neste percurso foram estreitando-se os vínculos existentes entre a atividade de 
intermediação de recursos, visando o financiamento de projetos de 
desenvolvimento, e o amplo e diversificado trabalho social desenvolvido pela 
IECLB em diferentes campos. A criação do Departamento de Diaconia, em 
1988, e a incorporação do SPD a este Departamento representou, sem dúvida, 
um marco extremamente importante neste processo. 
 
 
4.1 A criação do SPD e as Ações de Assistência ao Desenvolvimento  

(1966-1978)  
 

A criação do Serviço de Projetos de Desenvolvimento da IECLB, na segunda 
metade da década de 60, encontra-se associada a todo um conjunto de 
iniciativas de cooperação entre “países desenvolvidos” e o chamado Terceiro 
Mundo, impulsionadas em diferentes partes do globo sobretudo a partir dos 
anos 50. O novo ciclo de expansão capitalista que se inaugura no pós-guerra 
será caracterizado pela constituição de toda uma rede de organismos 
multilaterais e bilaterais, governamentais e privados, que terão, como objeto de 
intervenção, o combate à pobreza, à fome, e à suposta estagnação econômica 
e social dos países do então Terceiro Mundo.  
 
Neste contexto, além da criação de grandes agências de apoio ao 
desenvolvimento como a FAO10, o BIRD11 e outras, verifica-se a emergência de 
diferentes agências privadas de ajuda ao desenvolvimento vinculadas tanto à 
Igreja Católica como às Igrejas Protestantes,  algumas delas de caráter 
ecumênico.  
 
Atuando com recursos próprios ou gestionando fundos governamentais, estas 
novas organizações irão envolver-se no financiamento a projetos em diferentes 
áreas, como a saúde, a educação, o desenvolvimento rural e a implantação de 
serviços de infra-estrutura em países da Ásia, da África e da América Latina. 
Data deste período o surgimento de muitas das organizações que atuaram ou 
atuam como parceiras do SPD, entre elas Pão para o Mundo12, a Associação 
Evangélica de Cooperação e Desenvolvimento (EZE)13, o Serviço de 
Desenvolvimento Comunitário da Federação Luterana Mundial14, o Comitê das 

                                                        
9 Esta seção é uma versão reduzida do Relatório Temático n1, de Cláudia Schmitt, intitulado ‘A 

Trajetória do Serviço de Projetos de Desenvolvimento da IECLB (1966-1998)’. 
10 Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organização para Alimentação e Agricultura 

das Nações Unidas), fundada em 1945. 
11 Banco Mundial para Reconstrução e Desenvolvimento, fundado em 1944. 
12 Brot Fuer Die Welt, fundada em 1959. 
13 Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe- EZE, que se estrutura no ano de 1962, passando a 

atuar no Brasil desde sua criação. 
14 Community Development Liaison and Validation Service, cujo Comitê Executivo instituído em 1961. 
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Igrejas Protestantes da Alemanha para o Serviço em Ultra-Mar15 e muitas 
outras. 
  
O que nos parece fundamental destacar é o fato de que o Serviço de Projetos 
da IECLB esteve engajado, ao longo se sua história, em uma modalidade 
particular de cooperação internacional, que tem por base a parceria entre 
organizações da sociedade civil situadas em países desenvolvidos, neste caso 
específico, sobretudo na Alemanha, e grupos e organizações não-
governamentais localizadas em países do Terceiro Mundo. Trata-se, portanto, 
de uma forma de cooperação fortemente permeada pelas identidades, conflitos 
e tensões que atravessam as relações entre o Estado e a sociedade civil, tanto 
nos países doadores como nos países beneficiários, e onde o aporte de verbas 
públicas governamentais não é, de forma nenhuma, negligenciável.16 
 
Cabe ainda observar que no caso aqui analisado, as relações que se 
estabelecem entre as entidades doadoras e o SPD, enquanto organismo 
responsável pela intermediação dos projetos, envolvem, também, vínculos de 
cunho religioso e confessional, não estando imunes, portanto, às 
transformações que ocorrem no âmbito das Igrejas parceiras, seja no plano 
teológico, seja no que diz respeito ao seu “agir no mundo”. Os 
posicionamentos, não apenas da hierarquia da Igreja mas, também, das 
comunidades religiosas ‘nas bases’ são, portanto, um elemento fundamental na 
definição do tipo de relação que passa a se estabelecer entre doadores e 
beneficiários. 
 
É importante destacar ainda que a identidade historicamente existente entre 
luteranismo e germanismo, a qual só começa a ser trabalhada pela IECLB sob 
uma nova perspectiva a partir do final dos anos 70, permearam e ainda 
permeiam, direta ou indiretamente, as ações de desenvolvimento 
implementadas pela Igreja, introduzindo, portanto, mais um componente de 
especificidade à trajetória do Serviço de Projetos17.  
 
A constituição do SPD, no ano de 1966, teve sua origem no trabalho 
desenvolvido pelo Community Development Liaison and Validation Service 
(CDS), instituído pelo Comitê Executivo da Federação Luterana Mundial 
(FLM)18 em 1961. O CDS foi criado enquanto um organismo de intermediação 

                                                        
15 Dienste in Übersee - DÜ,  de 1960. 
16 ‘… no período entre 1962 e 1993, 721 projetos brasileiros apresentados pelas organizações eclesiásticas 

alemãs foram apoiados com verbas públicas alemãs, num volume de aproximadamente 337 milhões de 

DM. Organizações do Brasil se constituíram, assim, nos maiores receptores de recursos públicos 

utilizados na cooperação para o desenvolvimento das Igrejas Alemãs com a América Latina’.  

Intervenção feita por Dorothea Groth, Chefe do Departamento de Cooperação Técnica e Financeira da 
Embaixada da República Federal da Alemanha no seminário “Terra e Democracia”: novas bases para a 

cooperação internacional, realizado no Rio de Janeiro, de 6 a 9 de dezembro de 1995. Ver: GROTH, 

Dorothea. O papel do Estado e da Sociedade Civil na cooperação alemã-brasileira para o 

desenvolvimento. In: ABONG, Núcleo Terra e Democracia. Terra e Democracia: novas bases para a 

cooperação internacional. Rio de Janeiro e São Paulo: ABONG, Núcleo de Animação Terra e 

Democracia, 1996. 
17 Exemplo disso é o fato das relações do SPD com o exterior envolverem principalmente, agências de 

desenvolvimento com base na Alemanha. 
18 Segundo Schünemann  a Federação Luterana Mundial foi fundada em 1947, em Lund, na Suécia, sendo 

o resultado “de um longo processo de reflexão teológica, de movimentação eclesiástica e de prestação de 
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e avaliação de projetos de desenvolvimento social e econômico, tendo como 
papel receber, examinar e encaminhar projetos pertencentes, relacionados 
com, ou aprovados por Igrejas Luteranas, submetendo-os, por sua vez, às 
agências doadoras para financiamento. Segundo o documento entitulado 
“Proposed Structure Changes for the Lutheran World Federation”, a criação de 
uma comissão na área de serviço e desenvolvimento expressava, acima de 
tudo: 

‘… a permanente preocupação da Federação Luterana Mundial com as 
necessidades humanas, demonstrando o desejo das Igrejas Luteranas de 
atender estas necessidades através de uma agência internacional da Igreja. A 
FLM vê-se assim comprometida em desafiar suas Igrejas filiadas em sua 
preocupação diaconal e em sua responsabilidade social.’19 

 
A abrangência do trabalho desenvolvido pelo Community Development Service, 
ainda em seus primeiros anos de existência, pode ser aferida a partir das 
informações sistematizadas no relatório deste serviço referente ao período 
1963-1969. Em dezembro de 1969 a lista de financiamentos do CDS era 
composta por 275 projetos, que, somados, perfaziam um volume total de 
recursos equivalente a US$ 28.340.812,00 distribuídos, em termos geográficos, 
da seguinte forma: 133 projetos na África, 83 na Ásia e 59 na América Latina. 
Pão para o Mundo figurava, neste momento, como a principal entidade 
doadora, seguida pela Lutherhjaelpen20 e pela Associação Evangélica de 
Cooperação e Desenvolvimento (EZE).  No final dos anos 60 estimava-se que 
80% dos recursos de ajuda ao desenvolvimento provindos de fontes não-
missionárias para projetos luteranos de desenvolvimento no Terceiro Mundo 
eram canalizados através da FLM21.  
 
Os projetos na América Latina que, em 1964, representavam apenas 13% do 
número total de projetos financiados pelo CDS correspondiam, em 1969, a 21% 
do conjunto total de financiamentos apoiados pelo setor, ficando aquém, no 
entanto, dos percentuais referentes à Ásia e à África.  
 
É nesta conjuntura, de crescente interesse pela ação para o desenvolvimento 
na América Latina por parte da FLM que será criado, em 1966, por iniciativa do 
Conselho Diretor da IECLB, e em consenso com a Federação Luterana 
Mundial, o Serviço de Projetos de Desenvolvimento (SPD), com o objetivo de 
atender o trabalho de ‘estudo, avaliação e intermediação de projetos de 
desenvolvimento e acompanhamento na execução dos projetos e no 
assessoramento de auditoria’22. 
 

                                                                                                                                                                   

serviços em todo o mundo”. O cultivo da unidade de fé das Igrejas Luteranas, o fomento à participação 

luterana em movimentos ecumênicos e o desenvolvimento de uma iniciativa luterana coesa na realização 
de tarefas missionárias e catequéticas figuram entre seus objetivos. Ver: SCHÜNEMANN, Rolf. Do 

gueto à participação: o surgimento da consciência sócio-política da IECLB entre 1960 e 1975. 
19 Serviço de Intermediação e Avaliação de Projetos de Ajuda Econômica e Social de Países em 

Desenvolvimento da Federação Luterana Mundial. Informações extraídas a partir do relatório do CDS 

referente ao período 1963-1969. 
20 Organização da Igreja Evangélica Luterana da Suécia. 
21 Serviço de Intermediação e Avaliação de Projetos de Ajuda Econômica e Social de Países em 

Desenvolvimento. Informações extraídas a partir do relatório do CDS referente ao período 1963-1969. 
22 Ver: IECLB, Serviço de Projetos de Desenvolvimento. Manual de rotina e métodos. Porto Alegre, 

1996. 
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A constituição de serviços nacionais de apoio aos projetos no Terceiro Mundo 
era parte integrante da estratégia de ação da FLM, valendo a pena citar aqui, 
mais uma vez, o Relatório do CDS referente ao período 1963-1969: 
 

‘Nos sete anos abrangidos por este relatório, ficou claro que não existem 
especialistas “universais”. Embora as visitas regulares do staff de Genebra 
sejam importantes, é necessário que haja boas comissões de projetos 
nacionais, ligados à respectiva igreja. (...) Essas comissões nacionais também 
podem averiguar se o projeto serve a toda a comunidade. Por intermédio delas, 
podem também ser colhidas as recomendações do governo e a garantia de 
cobertura dos custos operacionais dos investimentos. Além dessas funções 
técnicas, é incumbência das comissões nacionais de projetos estimular novos 
tipos de assistência, promover especialmente projetos pioneiros e planejar uma 
estratégia de ajuda ao desenvolvimento a longo prazo, numa área 
determinada’23 

 
Parece ser consenso entre os entrevistados atuantes na IECLB neste período a 
avaliação de que o SPD foi criado muito mais enquanto uma demanda da 
Federação Luterana Mundial do que enquanto uma necessidade da IECLB: 
 

‘Foi uma demanda das agências. As agências lá de fora sentiram a 
necessidade de ter um apoio aqui no Brasil. Porque havia muitos projetos no 
Brasil.’  

 
 É importante considerar, no entanto, que mesmo antes da criação do Serviço 
de Projetos, o financiamento à ações desenvolvidas pelas comunidade 
luteranas na área social já existia. Eram os próprios pastores que viajavam 
para a Alemanha, entravam em contato com as agências e apresentavam seus 
projetos locais. A partir de sua estruturação, o SPD passa a centralizar este 
trabalho, disciplinando um pouco mais as atividades dos pastores na Europa. 
 
Este esforço por coordenar as relações estabelecidas entre as comunidades 
luteranas e as entidades religiosas no exterior fazia parte de um processo mais 
amplo de constituição da Igreja Luterana enquanto uma igreja dotada de uma 
estrutura organizativa de caráter nacional. Até então, os quatro Sínodos 
existentes mantinham uma estrutura jurídica própria, estabelecendo relações 
diretas com a Europa. A extinção dos (antigos) Sínodos em 1968 e o 
surgimento da IECLB enquanto corpo eclesiástico e jurídico foram, na verdade, 
o ponto culminante de um longo processo de integração nacional da Igreja, que 
se inicia em 1946 com a fundação da Escola de Teologia, avança em 1949 
para a formação da Federação Sinodal e tem como seqüência a anexação da 
designação ‘Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil’ ao nome da 
Federação Sinodal em 1962. A IECLB, enquanto tal, só seria constituída, no 
entanto, efetivamente, em 1968. 
 
O envolvimento da IECLB com as questões sociais e, de forma mais restrita, 
com o financiamento a projetos de desenvolvimento, colocava-se, neste 

                                                        
23 Serviço de Intermediação e Avaliação de Projetos de Ajuda Econômica e Social de Países em 

Desenvolvimento da Federação Luterana Mundial. Informações extraídas a partir do relatório do CDS 

referente aos anos de  1963 e 1969. 
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momento, como um duplo desafio. De um lado, pela dimensão assumida pelos 
problemas sociais brasileiros em um período marcado por um acelerado 
processo de industrialização e urbanização e pela recente ascensão, em um 
cenário de profunda instabilidade econômica e política, de um governo militar 
ditatorial. De outro, pela própria conjuntura interna da Igreja no Brasil que dava, 
no final dos anos 60 e início dos anos 70, seus primeiros passos na construção 
de uma identidade brasileira. 
 
Os luteranos que, até um período muito recente, haviam restringido sua 
presença a um universo relativamente homogêneo de comunidades rurais, de 
cultura germânica, compostas por agricultores familiares e localizadas 
sobretudo no Sul do país, seriam também atingidos pelas grandes correntes 
migratórias e pelos movimentos políticos que atravessariam o Brasil nos anos 
60. 
 
A IECLB foi chamada, assim, a ser Igreja no Brasil e isso significava 
posicionar-se diante da realidade sócio-política. Para um círculo minoritário de 
intelectuais luteranos progressistas, a construção de uma identidade brasileira 
passava, necessariamente, pelo engajamento político na defesa de uma 
sociedade mais justa e igualitária e pela elaboração de uma teologia autóctone 
e de libertação. Esta linha de pensamento sairia fortalecida, ao longo dos anos 
60, em diferentes encontros latino-americanos e internacionais reunindo 
católicos, protestantes, ou organizados em bases ecumênicas. Nos 
pronunciamentos oficiais extraídos destes encontros os cristãos seriam 
oficialmente desafiados a assumir sua responsabilidade social, participando 
politicamente e servindo aos mais pobres e necessitados24.  
 
A posição dominante na IECLB, neste período, parece ter estado mais 
fortemente centrada, no entanto, na conscientização individual do membro 
evangélico e na busca de um espaço institucional na sociedade brasileira, 
secundarizando e até evitando o questionamento das estruturas sócio-
econômicas e políticas do país. Uma postura pouco crítica ao regime militar e a 
adesão a um discurso desenvolvimentista e modernizante tornou-se, assim, a 
marca principal da atuação da Igreja no Brasil neste período.  
 
O SPD assumiu assim uma linha fortemente assistencialista, incentivando 
experiências que buscavam vencer os “obstáculos estruturais à modernização”, 
combatendo o “atraso” através da incorporação de novas tecnologias e de 
melhorias em infra-estrutura, saúde e educação. 
 
Os projetos financiados seguiam à risca as diretrizes traçadas pela Federação 
Luterana Mundial, tanto em termos do tipo de projeto financiado como no que 
se refere aos seus procedimentos de seleção, acompanhamento e avaliação. O 
SPD operava, no dia a dia, com uma equipe composta de 4 a 5 profissionais, 
da qual faziam parte o Diretor do Serviço de Projetos (Sr. Ingo Sudhaus), um 

                                                        
24 Pronunciamentos desse tipo foram feitos em encontros como a II Conferência Evangélica Latino 

Americana (Lima – Peru, 1961), a Assembléia do Conselho Mundial de Igrejas (Nova Délhi – Índia, 

1961), na II Conferência geral do Episcopado Latino-Americano (Medellín – Colômbia, 1968), entre 

outros. 
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tesoureiro (Sr. Carl Hofmeister), um auditor (Sr. Edvino Wendt), e um ou dois 
funcionários responsáveis por serviços de secretaria. 
 
Os projetos eram periodicamente analisados por uma Comissão de Projetos, 
com 7 a 10 integrantes, composta por profissionais de diferentes áreas, todos 
eles pertencentes à comunidade luterana. Estes pedidos de financiamento, 
uma vez aprovados, eram repassados à Federação Luterana Mundial, onde 
eram avaliados por outra comissão que se reunia duas vezes ao ano. 
 
Em cerca de 10 anos a Comissão de Projetos reuniu-se 59 vezes. Dos projetos 
encaminhados à Federação Luterana Mundial foram aprovados e executados 
185 projetos, distribuídos em 18 estados brasileiros (incluindo o território de 
Rondônia), 65% dos quais procediam de comunidades luteranas  Os recursos 
concedidos e liberados para apoio direto a projetos atingiram um montante de 
US$ 12.310.616,00.  
 
Segundo nossos entrevistados, neste período, pequenos, médios e grandes 
projetos recebiam um mesmo tipo de tratamento. A grosso modo é possível 
dizer, no entanto, que um pequeno projeto envolvia recursos de até US$ 
20.000,00. Um médio projeto situava-se, em princípio, numa faixa entre US$ 
50.000,00  a US$ 100.000,00. Grandes projetos mobilizavam, no geral, 
recursos acima de US$ 100.000,00. Boa parte destes financiamentos eram 
destinados à construção de escolas, hospitais e centros sociais, à implantação 
de centros de treinamento profissional (tanto na área urbana como no meio 
rural) e a projetos pioneiros envolvendo, por exemplo, populações indígenas. 
Os recursos eram repassados aos beneficiários, em geral, a fundo perdido25.  
 
Em termos geográficos os projetos localizavam-se principalmente nos estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo (115 projetos), 
Guanabara, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso (10 projetos) e no 
Nordeste do Brasil (12 projetos). 
 
Nessa fase de sua história o SPD, ainda que estivesse vinculado à estrutura da 
IECLB, mantinha um considerável grau de autonomia do ponto de vista de seu 
funcionamento. Organizava-se com base em um orçamento próprio, financiado 
pelas  agências, e que cobria as despesas do setor, sobretudo as despesas de 
pessoal. Entre 1967 e 1978 as agências doadoras da Alemanha e da Suécia 
repassaram para a sustentação do Serviço de Projetos um montante total de 
recursos equivalente a US$ 266.323,0026. 
  
Até o início do ano de 1974 o escritório do Serviço de Projetos funcionou em 
salas cedidas pela IECLB no edifício sede da Igreja sendo transferido, a partir 
desta data, para um escritório próprio, também localizado em Porto Alegre. Os 
contatos com a direção da IECLB, ainda que permanentes, não envolviam, ao 
que tudo indica, uma discussão mais permanente dos projetos, a não ser em 

                                                        
25 Em alguns momentos e casos específicos, um determinado percentual destes fundos retornava ao SPD 

na forma de uma contribuição, permitindo, com isso, que parte do orçamento do setor (até 25% do total) 

fosse gerada com recursos próprios. 
26 Ver: SUDHAUS, Ingo. Serviço de Projetos de Desenvolvimento da IECLB, Porto Alegre, Brasil, 1966-

1978. 
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casos especiais, cuja execução envolvesse, por exemplo, a realização de 
convênios com agências do Estado. 
 
Os prazos e normas do SPD tornavam-se conhecidos pelas comunidades 
luteranas através de cartas circulares enviadas às paróquias. As solicitações 
eram analisadas pela comissão de projetos com base nos critérios propostos 
pelas agências e, principalmente, pela FLM27.  
 
O acompanhamento aos financiamentos aprovados, implicava, no geral, em 
três viagens a campo. A equipe do SPD visitava o projeto uma ou duas vezes 
antes do mesmo ser executado, o auditor avaliava o projeto durante sua 
execução e um membro do Serviço de Projetos fazia-se, no geral, presente na 
inauguração das obras. A partir de 1970, projetos remetidos pela IELB (Igreja 
Evangélica Luterana do Brasil) passaram também a ser intermediados através 
do Serviço de Projetos da IECLB. 
 
No início dos anos 1970 verificam-se, por parte das agências, algumas 
mudanças em termos dos critérios de seleção das propostas de financiamento. 
Questionava-se já, naquele momento, o direcionamento de recursos para o Sul 
do Brasil, tendo em vista a existência de situações de extrema pobreza em 
outros países ou mesmo em outras regiões do país, como o Norte e o 
Nordeste. A partir de 1973/1974, estudos feitos pela Comissão de Projetos de 
Desenvolvimento da IECLB, feitos com base em informações repassadas pelas 
entidades doadoras da Europa, consideraram válidas para a Região Sul do 
Brasil as prioridades de ‘formação de mão-de-obra qualificada’, ‘medicina 
preventiva e educação sanitária’, ’fomento ao sistema cooperativo na área 
rural’, e ‘agricultura e pecuária, consideradas como atividades econômicas’.28 
 
Estas prioridades regionais estabelecidas pelo SPD, e que representavam, 
antes de mais nada, uma reação às mudanças de ênfase ocorridas no trabalho 
das agências não-governamentais européias, alinhavam-se perfeitamente com 
as diretrizes de política agrícola e industrial implantadas pelo Governo Militar 
nos anos 70. Os projetos de desenvolvimento incentivados através da 
cooperação não-governamental vinham, nesse sentido, a fortalecer um modelo 
de desenvolvimento baseado na modernização da agricultura, na 
industrialização apoiada pelo capital externo e na maciça transferência de mão-
de-obra do campo para a cidade. As desigualdades sociais e econômicas 
gerados por este modelo, bem como seus impactos ambientais, tornar-se iam, 
nas décadas de 80 e 90, objeto de intervenção do SPD. 
 
 
 

                                                        
27 Segundo  os termos de referência do CDS-FLM, os projetos deveriam: 1) prover ou expandir atividades 

voltadas ao bem-estar econômico e social; 2) atender à comunidade como um todo; 3) ter o apoio da 

comunidade cristã local; 4) estar voltados ao desenvolvimento da responsabilidade social da comunidade 

cristã local; 5) pertencer ou estar relacionados à Igreja; 6) atender demandas prioritárias  

 LUTHERAN WORLD FEDERATION – COMMUNITY DEVELOPMENT LIASON AND 

VALIDATION SERVICE. Terms of Reference. Geneva, October, 1996. 
28 SUDHAUS, Ingo e HOFFMEISTER, Carl. Dados sobre o Serviço de Projetos de Desenvolvimento da 

IECLB. 
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4.2 A transição Democrática e a Responsabilidade Social da Igreja (1978- 

1988)  
 
É difícil identificar, com precisão, as causas que levaram à redução das 
atividades de apoio ao desenvolvimento implementadas pela IECLB, à 
dissolução (em 1978) da equipe do Serviço de Projetos, bem como a 
incorporação, ainda que parcial, de suas atividades, ao conjunto de atribuições 
da Secretaria Geral. 
 
A diminuição do volume de recursos destinados à cooperação para o 
desenvolvimento no Sul do Brasil já vinha sendo sinalizada pelas agências 
desde a primeira metade da década de 70. Em 1972 foi aprovado um plano 
qüinqüenal de apoio orçamentário para o funcionamento do SPD. A partir de 
1975 o escritório de Porto Alegre foi alertado, no entanto, de que este plano 
dificilmente seria renovado. Solicitou-se, também, que a equipe, na medida do 
possível, reduzisse seus custos. A intenção das entidades financiadoras de 
diminuírem drasticamente sua atuação no Sul do Brasil foi explicitada, também, 
em reuniões de representantes das agências com as instâncias da IECLB.  
 
Com a perspectiva de fechamento do escritório do SPD, verifica-se também um 
movimento das agências, mais visível no caso de Pão para o Mundo, no 
sentido de abrir canais diretos de negociação com os grupos beneficiários dos 
projetos, sem que os mesmos passassem, necessariamente pela 
intermediação da FLM e do Serviço de Projetos.  
  
O descompasso entre os posicionamentos da FLM de crítica aberta às 
violações dos direitos humanos protagonizadas pelos governos militares na 
América Latina e o posicionamento relativamente mais brando da IECLB em 
relação à ditadura militar no Brasil foram outros fatores a pesar na desativação 
do escritório do SPD. Foi justamente esta contradição que inviabilizou a 
realização, no início dos anos 70, da V Assembléia da FLM, que deveria 
ocorrer em Porto Alegre, a qual foi  transferida às pressas para Evian, na 
França 29. 
 
No decorrer dos anos 70, a crítica ao regime avançou muito lentamente no 
âmbito da Igreja. Em 1973, por exemplo, a IECLB optou por não fazer parte da 
direção da CESE (Coordenadoria Ecumênica de Serviços), entidade 
ecumênica de financiamento a projetos que, desde sua fundação, havia optado 
por uma linha não assistencialista, o que só veio a ocorrer em 1982.  Em 1975, 
no entanto, o documento “Nossa Responsabilidade Social” já assinalava, no 
entanto, uma mudança de postura da IECLB em relação à participação social 
da Igreja.  
 
É difícil saber, no entanto, em que medida as divergências existentes entre a 
linha política assumida pela IECLB e a visão de Genebra e, eventualmente, do 
conjunto das agências financiadoras em relação à conjuntura política na 
América Latina influenciaram a opção destas entidades em não financiar mais 
as atividades do SPD. O fato da IECLB nunca ter se disposto a assumir uma 
                                                        
29 Para uma descrição detalhada deste processo ver SCHÜNEMANN, Rolf., op. cit. 
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parcela maior dos custos financeiros referentes ao funcionamento do Serviço 
de Projetos pode ter sido, ainda, um outro ponto de tensionamento das 
relações com as organizações doadoras. 
 
Outro elemento a ser considerado diz respeito ao fato de que o final dos anos 
70 representou um momento de reestruturação interna das Secretarias da 
Igreja. Era normal, portanto, que a direção da IECLB buscasse um maior 
controle sobre os diferentes organismos ligados à sua estrutura, incluindo aí o 
Serviço de Projetos, reagindo, eventualmente, aos esforços de algumas 
agências de buscar um contato mais direto com seus beneficiários, 
descartando a intermediação das instâncias da Igreja.  
 
O fato é que, a partir do ano de 1978, o escritório do Serviço de Projetos 
encerrou suas atividades, deixando de aceitar novas solicitações de recursos. 
Os projetos em andamento continuaram a ser acompanhado por um dos 
funcionários do Serviço de Projetos, o Sr. Carl Hoffmeister, que passou a 
trabalhar sob a coordenação direta da Secretaria Geral da Igreja. Por um certo 
período de tempo, que não nos foi possível estimar a partir das entrevistas e 
documentos consultados, a IECLB deixou de trabalhar em novos projetos, 
limitando-se a acompanhar as iniciativas remanescentes do período anterior30.  
 
Verifica-se, no início dos anos 80, um aumento expressivo do volume de 
recursos destinados à Região Norte do Brasil e a retomada da importância, em 
meados da década, dos financiamentos no Sul do Brasil, fato que contrasta, 
frontalmente, com a decisão, tantas vezes manifestada pelas agências, de 
retirar, ou pelo menos, diminuir drasticamente o apoio às ações de 
desenvolvimento nessa região. A importância assumida pelos movimentos 
sociais no campo no Brasil Meridional nos anos 80, e seu papel na luta pela 
redemocratização do país foi, sem dúvida, um elemento importante na 
retomada dos financiamentos nessa região. A nova safra de projetos 
aprovados destinava-se principalmente a atividades de formação e 
conscientização, fortalecendo movimentos populares, sobretudo no campo, 
bem como a formação de equipes de profissionais dedicadas à implantação de 
projetos alternativos em “agricultura alternativa”, “saúde preventiva”, “educação 
popular”.  É nesse período que surgem os CAPAS (Centros de Apoio ao 
Pequeno Agricultor) diretamente ligados à Regiões Eclesiásticas da IECLB. 
 
Este redirecionamento dos eixos norteadores da cooperação para o 
desenvolvimento implementada nos anos 80 no âmbito da IECLB tinham suas 
raízes em mudanças concretas que vinham ocorrendo dentro da Igreja, não 
sendo, portanto, um mero reflexo do posicionamento das agências. A voz de 
todo um grupo de pastores, obreiros e leigos inspirados pela Teologia da 
Libertação,  dedicados ao trabalho junto às camadas mais pobres da 
população vinha, a partir dos anos 70, encontrando uma maior permeabilidade 
e influência nas instâncias de decisão da Igreja, traduzindo-se em 
posicionamentos da Presidência da Igreja e de seu Conselho Diretor. No ano 
de 1982 o lema “Terra de Deus, Terra para Todos”, escolhido pelo Conselho 

                                                        
30 Nesse período, Pão para o Mundo foi, ao que tudo indica, a principal agência financiadora. Entre 1975 

e 1980 não houveram, ao que tudo indica, novos projetos financiados pela EZE. Esta entidade ira retomar, 

a partir de 1980, seus contatos com o Sul do Brasil e, mais especificamente, com a IECLB. 
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Diretor da Igreja, colocaria a reforma agrária como tema de discussão nas 
1.424 comunidades luteranas existentes, então, no Brasil. 
 
A Igreja assumia, portanto, não apenas a sua identidade brasileira mas, 
também, a sua responsabilidade na transformação das estruturas sociais e 
econômicas existentes no país. Os projetos de desenvolvimento apoiados 
refletiam no geral essa nova orientação, que seria aprofundada e sistematizada 
na reunião realizada pelo Conselho Diretor nos dias 2 e 3 de dezembro de 
1983 em Florianópolis. O documento aprovado ‘Diretrizes para Projetos de 
Desenvolvimento’31 é, em grande medida, um divisor de águas: pela primeira 
vez a IECLB discute oficialmente os critérios que deveriam orientar as ações de 
desenvolvimento apoiadas com verbas no exterior. O mais importante era que 
estes critérios refletiam não uma mera pressão externa das agências, mas a 
necessidade da IECLB de se posicionar enquanto instituição em relação aos 
rumos do desenvolvimento social. 
 
O documento aprovado foi elaborado com a participação da direção da IECLB, 
Pastores Regionais, representantes de Conselhos Regionais, titulares de 
Comissões, Conselhos e Departamentos da Secretaria de Missão e 7 
representantes de agências doadoras, em um seminário que reuniu cerca de 
50 pessoas. O texto final reforçava a necessidade de que os projetos apoiados 
tivessem por base ‘as decisões do povo empobrecido, que vai se organizando, 
possibilitando constante libertação e superação de estruturas injustas’, 
devendo ter por objetivo ‘a organização do povo e não substituir 
responsabilidades’.   
 
A rigor, todos os setores excluídos da sociedade brasileira  eram considerados 
como sendo público potencial das ações de desenvolvimento indicadas pelas 
‘Diretrizes’. Este amplo campo de ação que se abria com a aprovação das 
‘Diretrizes’ contrastava, no entanto, com os recursos então disponíveis para o 
funcionamento do Serviço de Projetos, que tinha, naquele momento, apenas 
um funcionário, inserindo-se enquanto parte de um universo bem mais amplo 
de atividades atribuídas à Secretaria Geral. Esta situação se estenderia até os 
últimos anos da década de 80. 
  
A título de conclusão vale destacar que os anos 80 foram um momento 
importante de construção da identidade da IECLB enquanto um agente social, 
político e religioso no contexto da sociedade civil brasileira. Este 
posicionamento da Igreja frente aos grandes problemas nacionais permitiu, 
também, que as iniciativas de cooperação para o desenvolvimento promovidas 
neste período, passassem a se orientar com base em novas diretrizes, 
mantendo uma relação mais orgânica com o processo de organização dos 
atores populares, embora este processo, muitas vezes, não envolvesse 
diretamente as comunidades luteranas. Do ponto de vista organizativo, no 
entanto, o trabalho desenvolvido pela IECLB manifestou, ao que tudo indica, 
uma série de fragilidades, muitas das quais só puderam ser superadas a partir 
de sua reestruturação em 1988. 
 
 
                                                        
31 Para uma análise crítica das ‘Diretrizes’, ver a seção n 6.1. 
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4.3 A criação do Departamento de Diaconia e a Construção de um Outro  

Desenvolvimento  
 

 
As ações desenvolvidas pela IECLB, no campo da Diaconia, remontam à 
própria implantação da Igreja Luterana no Brasil. O serviço aos idosos, às 
crianças, aos doentes hospitalizados e a muitos outros grupos necessitados 
tem sido um trabalho realizado pela Igreja junto às comunidades luteranas no 
Brasil, desde o século passado.  
 
É somente nos anos 70, no entanto, que a função diaconal passa a ganhar 
uma maior visibilidade ao nível da Igreja como um todo. Neste período, a Casa 
Matriz de Diaconisas intensifica seu trabalho no campo da formação, através 
da criação do Seminário Bíblico Diaconal, com duração de três anos, curso que 
passa a formar assistentes comunitários. E a partir de 1976, com a fundação 
da Comissão de Obreiros Diaconais da IECLB, o acesso ao ministério diaconal 
no Sul do Brasil deixa de ser uma prerrogativa das mulheres. 
 
A influência da Teologia da Libertação no âmbito da Igreja Luterana nos anos 
70 também se fez sentir ao nível da prática diaconal da IECLB. Ao lado de uma 
diaconia de caráter institucional, surgiram, nesse período, diversas ações 
concretas que apontavam para a construção de uma diaconia libertadora e 
socialmente engajada. Esta nova prática diaconal passa a estabelecer um 
diálogo permanente com diferentes disciplinas do conhecimento, buscando 
superar o viés assistencialista e vinculando a fé e a espiritualidade ao processo 
de transformação da sociedade.  
 
A criação do Departamento de Diaconia, em 1988, enquanto parte integrante 
da Secretaria de Missão, veio a fortalecer esta visão libertadora da ação 
diaconal, possibilitando, ao mesmo tempo, que um amplo número de ações 
que, até então, ficavam restritas ao nível local, passassem a se articular em 
diferentes linhas de atuação, algumas delas ganhando, inclusive, uma 
expressão nacional.  
 
Com a criação do Departamento e a nomeação de sua diretora, as atividades 
do Serviço de Projetos da IECLB deixaram de ser uma atribuição da Secretaria 
Geral, sendo incorporadas à Secretaria de Missão e, mais precisamente, ao 
Departamento de Diaconia. Na prática, era a primeira vez na história da IECLB 
que a ação diaconal e o apoio a projetos de desenvolvimento eram integrados 
sob uma mesma jurisdição.  
  
Esta decisão implicava em múltiplos desafios. Era preciso reorganizar o 
Serviço de Projetos, qualificando a relação do mesmo tanto com as agências 
doadoras como com seu público beneficiário. Além disso, o Departamento de 
Diaconia tinha à sua frente a importante tarefa de articulação, capacitação e 
promoção das diferentes linhas de ação diaconal já em andamento na Igreja. 
Somava-se a isso a necessidade de fomentar novos projetos, inovadores e 
capazes de fortalecer a prática diaconal desenvolvida nas comunidades. 
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Em seus dez anos de existência o Departamento de Diaconia tem se 
consolidado enquanto um pólo de reflexão e integração das múltiplas iniciativas 
diaconais desenvolvidas no âmbito da IECLB. Entre 1988 e 1995 o 
Departamento realizou 23 encontros (incluindo pré-consultas, consultas e 
seminários), envolvendo um público de aproximadamente 1.150 participantes.  
 
Em 1995 as comissões e grupos de trabalho impulsionados pelo Departamento 
de Diaconia mobilizavam 58 voluntários, além da equipe de executores32. No 
ano de 1997 este grupo havia se ampliado integrando 97 voluntários e 8 
executores envolvidos nas seguintes áreas de trabalho: (1) grupo de assessoria 
ao Departamento de Diaconia (12 pessoas); Comissão do Serviço de Projetos 
(14 pessoas); Comissão Nacional de Atividades com Idosos em Comunidades 
(12 pessoas); Dirigentes de Ancionatos (13 pessoas); Comissão Nacional da 
Criança e Adolescente Empobrecido na IECLB (9 pessoas); Grupo de Apoio 
Nacional junto à Pessoa Portadora de Deficiência (20 pessoas); Conselho das 
Comunhões Diaconais (15 pessoas); Executores do Departamento de Diaconia 
(8 pessoas); Comissão Nacional sobre Saúde Comunitária (8 pessoas). 
 
Boa parte dos esforços do Departamento tem sido direcionados no sentido de 
potencializar iniciativas diaconais que já vem sendo desenvolvidas pelas 
comunidades e/ou instituições, articulando, na medida do possível, as 
diferentes experiências locais, e oportunizando momentos de capacitação e 
troca de experiência entre os diferentes agentes (obreiros ou leigos) envolvidos 
nesse trabalho. Novas linhas de atuação diaconal têm sido também 
impulsionadas, a exemplo do trabalho com Pessoas Portadoras de Deficiência, 
gerando, ao que tudo indica, resultados bastante consistentes ao longo dos 
anos.  
 
No ano de 1991, por exemplo, foi realizada a “1a Consulta Nacional à Pessoa 
Portadora de Deficiência à IECLB”, onde foram discutidas metas prioritárias 
para o trabalho com pessoas portadoras de deficiência para um horizonte de 
dez anos. Em 1992 foi organizado o 1o Seminário Nacional  de Trabalho com 
Idosos, integrando representantes de diferentes instituições e grupos 
vinculados à IECLB com atuação nessa área. Em 1997 foi feita uma nova 
edição deste evento, com o apoio de assessores com especialização nessa 
temática. Em 1993, com a participação do Departamento de Diaconia, 
estrutura-se a “Comissão Nacional da Criança e Adolescentes Empobrecidos”. 
Em 1998 ocorre, em Porto Alegre, o “Seminário Nacional sobre Agricultura 
Familiar” envolvendo diferentes projetos e grupos envolvidos na implementação 
de experiências alternativas de desenvolvimento rural. 
 
Estas e outras iniciativas fazem parte de uma estratégia mais ampla do 
Departamento de Diaconia visando  o fortalecimento da ação diaconal ao nível 
das Regiões Eclesiásticas (hoje dos Sínodos), a elaboração de políticas 
específicas para as diferentes áreas de atuação diaconal e a capacitação de 
recursos humanos para o trabalho nas comunidades. Os resultados alcançados 
até o momento variam, conforme as diferentes áreas, revelando-se em alguns 

                                                        
32 . IECLB – Diaconia. Igreja que Serve, Serve! Seminário Nacional de Diaconia, 10 a 14 de 
setembro de 1995. 
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campos, como é o caso do trabalho com Pessoas Portadoras de Deficiência, 
bastante significativos33.  
 
Paralelamente aos cursos e seminários envolvendo áreas temáticas 
específicas, o Departamento tem mantido uma presença constante em nível 
local nas diferentes regiões do país, sobretudo a partir da implantação do 
projeto “Diaconia, Conscientização e Divulgação”. O projeto foi criado no ano 
de 1993 visando divulgar a Diaconia e motivar as comunidades e grupos para a 
ação diaconal, figurando, entre seus objetivos específicos, a preparação de  
lideranças, a criação de grupos de ação diaconal nas comunidades, o resgate 
do saber popular no campo da diaconia e o intercâmbio de experiências de 
trabalho na base.  
 
Em 1995 registra-se a realização do 1o Seminário Nacional de Diaconia o qual 
possibilitou, pela primeira vez, uma maior integração entre estas múltiplas 
manifestações da prática diaconal. Foi realizado, por ocasião deste seminário, 
um levantamento no qual foram consultadas 407 pessoas com atuação no 
campo da diaconia. Chama atenção o fato de que 71%  desta população era 
composta por leigos, principalmente por mulheres (75,2% da amostra). Um 
questionário mais aprofundado, direcionado a um universo mais reduzido de 
informantes, revelou que a grande maioria destas pessoas trabalhava de forma 
voluntária, por um período de até 3 horas diárias.  
 
Revela-se assim o enorme potencial da ação diaconal desenvolvida no 
contexto da IECLB, no sentido de canalizar o trabalho de voluntários na 
promoção de iniciativas na área social, cabendo assinalar ainda a possível 
complementaridade existente entre este engajamento social, de caráter 
voluntário, que caracteriza fortemente a ação diaconal, e os projetos apoiados 
pelo SPD os quais assumem, em alguns casos, um perfil de maior 
profissionalização.  
 
Além dos seminários e encontros, outros instrumentos de divulgação, como o 
boletim “Diaconia Informa”, o boletim “Diaconia e Cidadania” e os livros 
“Diaconia Fé em Ação” (organizado pelo Pastor Kjell Nordstokke) e “Diaconia, 
um chamado para servir” (organizado por Gísela Beulke) têm também 
contribuído no sentido de dar uma maior visibilidade e um novo conteúdo a 
ação diaconal dentro da IECLB. A capacitação de quadros para a ação 
diaconal, o fortalecimento da relação com os Sínodos e o aprofundamento da 
reflexão acerca da prática diaconal, sob uma perspectiva interdisciplinar, 
continuam sendo, no entanto, desafios a serem enfrentados pelo Departamento 
nos próximos anos, tendo em vista, inclusive, o processo de reestruturação da 
Igreja hoje em curso. 
 
No que diz respeito ao SPD, propriamente dito, foram implantadas, nos últimos 
dez anos, uma série de iniciativas voltadas à qualificação deste serviço 

                                                        
33 . Entre as atividades desenvolvidas nesse campo cabe destacar a realização de um censo 
com o objetivo de identificar as pessoas portadoras de deficiência nas comunidades da IECLB, 
a realização de várias atividades de formação em nível regional e local e a publicação de 
materiais informativos sobre o tema. 
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enquanto um sistema de gerenciamento de projetos. Em 1988 foi constituída 
pelo Conselho Diretor da IECLB a Comissão de Projetos, que passou a 
analisar e avaliar todos os projetos de desenvolvimento submetidos à IECLB 
pelas organizações beneficiárias. Desde então, a Comissão tem mantido um 
funcionamento regular, sendo renovada, periodicamente, a cada quatro anos. 
As diretrizes da IECLB para o financiamento a projetos de desenvolvimento 
foram revistas e atualizadas recentemente em 1989 e 1995, em encontros 
envolvendo representantes de diferentes instâncias da Igreja. 
 
Verifica-se também, a partir de 1988, o fortalecimento da relação estabelecida 
pelo SPD com as agências financiadoras na Europa. Pão para o Mundo, EZE e 
Federação Luterana Mundial mantém-se ainda como principais parceiras no 
financiamento a projetos de desenvolvimento no Brasil, realizando encontros 
regulares com o Serviço de Projetos (bianuais e, mais recentemente, anuais). 
Em 1992 foi criado o Fundo de Pequenos Projetos, destinado ao financiamento 
de iniciativas onde a participação dos recursos da cooperação internacional é 
mais reduzida. Encontra-se também em processo de implementação um Fundo 
de Médios Projetos, que deverá concentrar-se no atendimento a projetos nas 
áreas de gênero, saúde comunitária e crianças e adolescentes. 
 
Cabe registrar ainda, no que se refere à composição interna da equipe do SPD, 
que esta sofreu sucessivas alterações no decorrer dos últimos dez anos, com 
mudanças não apenas ao nível dos técnicos da equipe, mas, também, em sua 
Secretaria Executiva. Na opinião dos representantes de projetos entrevistados 
no processo do Diagnóstico Participativo, as sucessivas reestruturações pelas 
quais passou a equipe do SPD, afetaram o trabalho de acompanhamento aos 
grupos apoiados, fragilizando a contribuição passível de ser dada pelos 
técnicos na formulação da estratégia de atuação dos diferentes grupos. Isso 
não impediu, no entanto, que a IECLB continuasse mantendo uma relação 
bastante sólida, não apenas com projetos financiados pela Igreja, mas, 
também, com alguns dos principais movimentos sociais brasileiros, 
principalmente na área rural.  
 
 
 
5. Considerações finais 
 

O Serviço de Projetos da IECLB foi capaz de construir, ao longo de sua  
história, um sistema bastante rico e diversificado de relações, tanto com as 
agências de cooperação nos “países desenvolvidos”, como com os grupos e 
organizações beneficiárias no Brasil. A atual conjuntura da cooperação 
internacional, na qual se desenham fortes tendências de redução dos recursos 
disponíveis para a “ajuda ao desenvolvimento” na América Latina,  
acompanhada, simultaneamente, por um processo interno de mudança 
vivenciado recentemente pela IECLB, ao nível de sua organização interna, 
trazem, no entanto, a necessidade de uma avaliação retrospectiva desta 
trajetória. 
 
O SPD enquanto serviço da IECLB têm, ao seu favor, um importante acúmulo, 
não apenas de experiências mas, também, de respeito e credibilidade 
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enquanto um organismo de apoio a projetos de desenvolvimento. A criação do 
Fundo de Médios Projetos, a crescente qualificação da relação com as 
agências financiadoras e a vinculação estabelecida entre os projetos de 
desenvolvimento e a ação diaconal da IECLB sinalizam, nesse sentido, 
perspectivas bastante promissoras neste trabalho.  
 
É fundamental, no entanto, que este avanço do SPD seja acompanhado por 
um fortalecimento e profissionalização do trabalho da equipe, que conta, ainda, 
com um quadro de pessoal bastante reduzido frente à demandas de trabalho 
existentes. Esta qualificação do  trabalho é, hoje, fundamental para que o SPD 
possa sobreviver enquanto um sistema de gerenciamento de projetos em um 
cenário de crescente exigência por parte das agências doadoras em termos 
dos resultados a serem alcançados através da cooperação internacional.  
 
Não se trata aqui, no entanto, de simplesmente atender a uma demanda 
externa, mas, sim, de reforçar a identidade da IECLB e do Serviço de Projetos 
enquanto um ator do desenvolvimento, capaz não apenas de responder com 
eficiência às exigências dos organismos internacionais de cooperação mas, 
sim, de se constituir enquanto uma organização habilitada a propor e 
implementar um conjunto diversificado de estratégias de captação e destinação 
de recursos, com base em demandas e prioridades fortemente alicerçadas nas 
necessidades e projetos das organizações locais. 
 
A reestruturação da Igreja enquanto um processo que aponta para uma 
crescente expressão, tanto das instâncias locais (sínodos e paróquias), como 
dos leigos abre, sem dúvida, novas oportunidades no que tange a implantação 
de projetos diaconais e de desenvolvimento nas diferentes regiões de atuação 
da IECLB. A capacitação de lideranças comunitárias para a gestão de projetos 
de desenvolvimento ao nível dos sínodos poderá vir a ser, inclusive, uma das 
tarefas a serem executadas e/ou intensificadas pelo Departamento de Diaconia 
e pelo próprio SPD no próximo período.  
 
Nos parece importante, no entanto, que o SPD e, sobretudo, o Departamento 
de Diaconia, possam viver este processo de descentralização da Igreja 
enquanto um momento de renovação de sua relação com as comunidades 
luteranas sem fragmentar, no entanto, excessivamente, sua atuação, e sem 
perder de vista a dimensão ecumênica que, historicamente, tem caracterizado 
o trabalho social desenvolvido pela IECLB. 
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6. Cronologia do Departamento de Diaconia e do SPD 
 
 
 
 

IECLB / Diaconia SPD 

 

 

1968 – Constituição da IECLB 

 

 

 

 

 

 

 

    

1970- Lançado o manifesto de 

Curitiba,  em defesa dos direitos 

humanos 

 

1973- O 8o Sínodo Geral toma  decisão 

de acompanhar os membros da 

comunidade migrados para as novas 

fronteiras agrícolas, sobretudo no 

Norte do país, prestando-lhes 

assistência pastoral 

 

 

1975- IECLB lança o documento 

“Nossa Responsabilidade Social” 

 

1976 

- Fundação da Comissão de Obreiros 

Diaconais da IECLB em Assembléia 

de Fundação realizada na Associação 

Diacônica Luterana em Serra 

Pelada/ES. 

 

 

1966- Organização do SPD pela Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no 

Brasil em comum acordo com a 

Federação Luterana Mundial e seu 

departamento de Desenvolvimento 

Comunitário (Community 

Development Service) 

 

1969- Nomeação da primeira Comissão 

de Projetos pelo Conselho Diretor da 

IECLB 

 

 

1973- Definição por parte do SPD, de 

temáticas prioritárias para o Sul do 

Brasil:  (1) formação de mão-de-obra 

qualificada; (2) medicina preventiva e 

educação sanitária; (3) fomento ao 

cooperativismo; (4) agricultura e 

pecuária  
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IECLB / Diaconia SPD 

 

 
 

1976- Aprovação do Documento 

“Nossa Responsabilidade Social” 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
1982 – Concílio Geral aponta a defesa 

e fortalecimento da pequena 

propriedade diversificada como uma 

orientação da Igreja. IECLB elege 

como tema do ano o lema “Terra de 

Deus, Terra para Todos” conclamando 

seus membros para a defesa de uma 

reforma agrária 

 

 

1985- Início da implantação da 

Pastoral Popular Luterana 

 

 

1988- Criação do Departamento de 

Diaconia, integrado à Secretaria de 

Missão. 

- Junho de 1988- Constituição da 

Comissão de Projetos 

 

 

 

 

1976- A FLM aprova uma verba de 

US$ 50.000,00 , já sinalizando uma 

redução gradual das atividades do SPD 

 

     

1978: 

O escritório do SPD encerra suas 

atividades. Os projetos remanescentes 

passam a ser administrados através da 

Secretaria Geral. 

-Criação do CAPA em Santa Rosa 

(RS) 

 

 

 

1983- Seminário de Florianópolis 

define as Diretrizes e os Critérios para 

Projetos de Desenvolvimento na 

IECLB 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988- O SPD é integrado ao 

Departamento de Diaconia, vinculado à 

Secretaria de Missão 
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IECLB / Diaconia SPD 

 

1991- Realização da 1a Consulta 

Nacional à Pessoa Portadora de 

Deficiência na IECLB 

 

1992- 10 Seminário Nacional de 

Trabalho com Idosos 

 

 

 

1993- Estruturação da Comissão 

Nacional da Criança e Adolescentes 

Empobrecidos 

 

 

1995- Realização do Seminário 

Nacional de Diaconia (10 a 14 de 

setembro) 

 

 

1996- Criação do Dia Nacional da 

Diaconia da IECLB 

 

1997- Reestruturação da IECLB com a 

criação de 18 Sínodos que passam a 

substituir as Regiões Eclesiásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992: 

-Criação do Fundo de Pequenos 

Projetos 

-Início da participação da IECLB, 

através do SPD, no Núcleo Terra e 

Democracia 

 

 

 

 

1995 -As Diretrizes para Projetos de 

Diaconia/Desenvolvimento são revistas 

e atualizadas em Seminário realizado 

no mês de novembro. 

 

 

 

 

 

 

1998: Realização de diversos 

Seminários envolvendo diferentes 

grupos temáticos: Agricultura Familiar, 

PPD, Dirigentes de Ancionatos etc 

- Início do Diagnóstico Participativo 
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5. DIACONIA E DESENVOLVIMENTO: A PROBLEMÁTICA DE FUNDO34 
 

A recuperação histórica da trajetória do SPD e do Departamento de Diaconia, e  
a análise e  reflexão provocadas por este Diagnóstico, indicam que se há uma 
questão de fundo determinante da identidade, da atuação e das ambigüidades 
do SPD enquanto sistema de gerenciamento de projetos, esta é a relação entre 
ação diaconal e desenvolvimento social. 
 
Segundo a visão promovida pelo Departamento de Diaconia, a diaconia  pode 
ser definida como ‘a denúncia e o anúncio de um projeto mais humano e 
cristão de se relacionar com o outro, com a natureza e a sociedade’35 ou, mais 
concretamente, como a ‘intervenção consciente para transformar uma situação 
de sofrimento ou injustiça’36 . 
 
A diaconia na IECLB pode ser classificada em dois tipos, de acordo com suas 
características e grau de institucionalização: a) de um lado têm-se a ‘diaconia 
comunitária’, aquela onde predomina o trabalho voluntário e ainda bastante 
espontâneo  de milhares de pessoas, e que se dá a nível das comunidades 
luteranas em favor de setores sociais excluídos, no mais das vezes sem contar 
com recursos definidos; b) por outro lado, têm-se a chamada ‘diaconia 
institucional’, que como expressa o nome, se dá basicamente em instituições 
vinculadas à Igreja, centralmente com pessoal profissional e remunerado, 
especialmente nas área de educação e saúde. 
 
Uma das linhas orientadoras das mudanças recentes na IECLB é torná-la uma 
Igreja diaconal, de forma que ela possa realizar, plenamente, sua vocação para 
servir.  Isto significa, concretamente, que a diaconia enquanto ‘serviço 
organizado pela comunidade cristã para realizar a sua solidariedade com os 
necessitados e oprimidos’,  passou a ser encarada como um desafio central 
para um número crescente de pessoas dentro da Igreja37. 
 
Isto, obviamente, não ocorreu de um momento para o outro, mas sim, como 
resultante de um longo processo de desenvolvimento teológico, teórico-
metodológico e prático acerca da ação diaconal da e na Igreja. 
 
Tal processo ensejou  avanços significativos em direção à almejada 
fundamentação teórica  da ação diaconal e a sua constituição enquanto 
profissão. Para tanto, buscou-se construir uma ‘teoria diaconal, a qual teria 
como tarefa  ‘refletir sobre a prática diaconal para que se possa ser mais 
consciente, mais eficaz e mais intencional’.  Também buscou-se refletir sobre 
uma certa ‘sociologia diaconal’, a qual deveria expressar a especificidade  da 
visão diaconal da sociedade. Avançou-se, ainda, na elaboração de uma 

                                                        
34 Esta seção é uma versão revisada de um dos tópicos do Relatório Temático n 2, de Domingos Armani. 
35 Ver: Nordstokke, K. Diaconia: Fé em Ação. Porto Alegre,1998, p.9. 
36 Ver: Beulke,G., Diaconia: Um Chamado Para Servir. Porto Akegre,1997,p.10. 
37 Nordstokke, K. (org.) op. cit. p.10.  
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‘metodologia da ação diaconal’,  a qual pudesse garantir um grau mais elevado 
de efetividade da ação prática 38. 
 
Mesmo admitindo-se que pode haver certo exagero na intenção de definir a 
diaconia enquanto um campo específico do saber científico, como uma 
disciplina com estatuto próprio, configurando-se assim um nível de expectativa 
alto demais,  há que se admitir que ainda é muito incipiente o processo de 
definição conceitual da diaconia na IECLB.  Há muitas visões diferentes de 
diaconia na Igreja, tornando tal processo bastante complexo e demorado. 
 
Tomando-se o passado recente da diaconia na IECLB, pode-se vislumbrar o 
alcance e a valia dos  avanços acima referidos. Olhando-se, entretanto, para os 
desafios atuais e vindouros, torna-se importante reconhecer também que há 
ainda um longo caminho a ser trilhado.  
 
Conforme indicado pela própria Diretora do Departamento, ‘neste novo 
contexto [da Igreja], se torna fundamental garantir a qualidade, a eficiência e a 
eficácia das ações diaconais, trazer coisas novas..., apostar na troca, no ouvir 
os outros dentro da Igreja. É fundamental também  manter uma postura 
propositiva mas também dedicar tempo e energia para responder às demandas 
que nos chegam. [Hoje], as iniciativas têm que valer a pena, têm que 
convencer pela sua qualidade’39. 
 
O reconhecimento dos avanços mas também o imperativo de avançar ainda 
mais, parecem ser corroborados pelas respostas dadas nos questionários do 
Conselho da Igreja e dos Sínodos quanto à ação diaconal40. Quando 
perguntados sobre a avaliação da ação diaconal, somente 18% dos membros 
do Conselho da Igreja  que responderam ao questionário (2 questionários) 
consideram-na ‘muito boa’, enquanto outros 55% a consideram  ‘satisfatória’ (6 
questionários),  e outros 18% como ‘não satisfatória’ (2 questionários), sendo 
que 9% (1 questionário) não respondeu a esta questão.  
 
No dizer de um dos respondentes, o trabalho diaconal ‘não está atingindo um 
universo muito amplo. Os trabalhos diaconais são restritos e ainda pouco 
divulgados’. 
 
Isto também fica evidente quando os Sínodos são perguntados sobre ‘as 
principais limitações e desafios do trabalho diaconal’.  Dos 8 Sínodos que 
responderam a esta pergunta, nada menos do que 5 (63%) referiram ao 
distanciamento entre os Sínodos e o Dep. de Diaconia e à necessidade de 
mais informação e sintonia. 
 

                                                        

38 Beulke,G. (org.)  op. cit. 
39 Entrevista ao autor em 15.12.98. 
40 Foram enviados 36 questionários aos membros titulares e suplentes do Conselho da Igreja, dos quais 11 

retornaram. No caso dos Sínodos, também foram enviados 36 questionários, tendo-se igualmente 11 

retornados.  
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Significativamente, um dos respondentes  afirma que ‘a maior dificuldade está 
nos pastores, catequistas e diretorias das comunidades que não sabem  fazer 
isso’. 
 
Com base nas informações analisadas, pode-se indicar que um dos desafios 
fundamentais da diaconia na IECLB parece residir na insuficiente integração da 
problemática do desenvolvimento social à concepção e prática da diaconia.   
 
Identificam-se, a seguir, três  questões-chave neste âmbito.  
 
Uma primeira questão tem a ver com a limitada reflexão e sistematização da 
concepção de desenvolvimento mais adequada à consecução dos objetivos da 
ação diaconal da Igreja.  Embora exista uma concepção e uma definição de 
‘desenvolvimento’  nas ‘Diretrizes para Projetos de Desenvolvimento’  e um 
detalhamento desta num pequeno texto  de um antigo Secretário Executivo do 
SPD (Rudelmar B. de Faria), esta ainda é muito genérica. 
 
A visão, definição e critérios aí expressos apresentam ótimos princípios e  
linhas gerais do que deva ser o desenvolvimento como ‘melhora da qualidade 
de vida da pessoas’, através do qual ‘o crescimento econômico e social deve 
considerar o ser humano como sujeito principal’,  os quais ‘possam provocar e 
participar de transformações estruturais’, rumo a uma sociedade ‘igualitária, 
cooperativa e solidária’41.  No entanto, não existem reflexões sistemáticas 
sobre elementos mais concretos, específicos e contextualizados de como esta 
visão geral pode vir a  ser fomentada no Brasil de hoje. Há um enorme espaço 
aqui para a reflexão sobre questões e estratégias de desenvolvimento 
especificas,  a qual pode dar um sentido muito mais claro e maior densidade 
estratégica às ações de desenvolvimento/diaconia da IECLB.  
 
Dois exemplos de  questões relevantes neste âmbito seriam: (a) a necessidade 
de refletir sobre a concepção de Estado, sobre as oportunidades e implicações  
da emergência de um setor ‘social-público não-estatal’, e sobre as novos 
formatos de relação entre Estado e sociedade civil, o que teria incidência direta 
sobre o como pensar a relação entre ação diaconal, ação social e política 
social pública, e b) a necessidade de aprofundar os elementos específicos de 
uma concepção de desenvolvimento da IECLB, de aprimorar e sistematizar 
aquilo que pode ser a contribuição específica da Igreja na promoção do 
desenvolvimento social, através da qual as comunidades luteranas possam 
reconstituir sua identidade enquanto Igreja que se quer missionária e diaconal. 
 
Uma segunda questão diz respeito  à necessidade de qualificar a metodologia 
da ação diaconal  em consonância com a concepção e estratégias de 
desenvolvimento consideradas. 
 
A formulação de alguns princípios orientadores de uma metodologia da ação 
diaconal tem tido grandes avanços nos últimos anos, especialmente no que 
tange à motivação para a ação, à importância dada à necessária sensibilidade 

                                                        
41 Ver: Departamento de Diaconia/IECLB, Diretrizes Para Projetos de Desenvolvimento,1996. 
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humana-pessoal com relação àqueles que sofrem situações de injustiça,  à 
necessidade de desenvolver um bom conhecimento da realidade concreta na 
qual se atua e, ainda, no desafio à ação articulada com outros e à 
interdisciplinariedade. Tais avanços têm sido promovidos especialmente 
através dos seminários nacionais do Dep. de Diaconia, dos inúmeros 
seminários em nível sinodal, da ação formativa do projeto de multiplicadores da 
diaconia,  da capacitação de RH para a área de Pessoas Portadoras de 
Deficiência, etc. 
 
É de observar-se, porém, a  limitada ênfase em relação, por exemplo, (a) à 
fundamental importância do planejamento mais rigoroso das ações (com 
objetivos, metas, estratégias claras de ação, etc.) e a correspondente 
necessidade de um sistema integrado de planejamento, monitoramento e 
avaliação do trabalho; (b) a orientações mais concretas  sobre como contribuir 
para que os ‘beneficiários’ da ação venham efetivamente a se tornar sujeitos 
dela e as implicações disto para a relação entre igreja e sociedade, e (c) ao 
imperativo de construir visibilidade pública para as ações, atores e propostas, 
de forma a disputar posições na opinião publica e na influência sobre o poder 
público. 
 
É notável ainda, a ausência nas próprias Diretrizes para Projetos de 
Diaconia/Desenvolvimento, de uma seção específica sobre a questão 
metodológica. 
 
A necessidade de aprofundar a dimensão metodológica da ação diaconal 
transparece com força nas respostas dos questionários dos Sínodos  e do 
Conselho da Igreja. 
 
Quando perguntados sobre o que poderia facilitar o trabalho diaconal da igreja, 
a maior parte dos respondentes do C. da Igreja indicou  atividades de 
capacitação metodológica como a questão principal (‘seminários de 
esclarecimento’, ‘troca de experiências entre paróquias’, ‘formação de 
lideranças’, ‘projetos devem partir da comunidade’, ‘ preparação de pessoal’).  
No mesmo sentido, quando perguntados sobre o que mais dificulta o trabalho, 
a ‘falta de  pessoas preparadas’, apareceu como uma das respostas mais 
significativas (3 menções), ao lado da dependência de recursos do exterior (3 
menções) e também da questão de que, muitas vezes, ‘a idéia [é] imposta 
pelos obreiros’. 
 

As respostas dos Sínodos  foram na mesma direção.  Quando perguntados 
sobre as principais dificuldades do trabalho diaconal,  das 13 respostas 
apresentadas a esta questão, nada menos do que 7 dizem respeito a questões 
metodológicas (‘falta definição de objetivos e metas’, ‘falta de planejamento’, 
‘falta de visão –não saber aonde quer chegar’, ‘mobilizar pessoas para ações 
concretas’, ‘falta de novas lideranças’ etc.). Outras 4 respostas indicaram a 
questão do suporte financeiro.  
 
Por fim, uma terceira questão é que tudo indica que o grau de incidência dos 
avanços recentes na sistematização teórica sobre diaconia no plano da prática 
diaconal ainda é bastante limitado.  
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A despeito dos esforços do Departamento de Diaconia por ampliar e qualificar 
a ação diaconal, observa-se que nos documentos recentes sobre diaconia que 
foram consultados, são freqüentes  as constatações de que a ação diaconal em 
muitos lugares simplesmente não existe, ou de que esta se dá de forma 
espontânea, ou ainda que sua qualidade e resultados deixam muito a desejar42.  
Isto tem a ver com o fato de que, na sua maior parte,  a ação diaconal ainda se 
dá com base na atividade voluntária e relativamente espontânea de membros 
das comunidades luteranas em todo o país. Há aí um enorme espaço para o 
apoio e a qualificação destes colaboradores voluntários, conferindo mais 
organização e sistematicidade às suas ações, sem tirar-lhes, porém, sua 
criatividade e energia. 
 
As respostas às questões avaliativas do trabalho diaconal nos questionários 
dos Sínodos e do Conselho da Igreja, algumas das quais citadas acima, não 
deixam dúvida sobre a percepção destas instâncias da Igreja quanto aos 
limites da qualidade do trabalho desenvolvido. Nas palavras de um dos 
respondentes do Conselho da Igreja, ‘a teoria é boa [mas] a prática deixa a 
desejar’. 
 
Neste âmbito, há uma enorme necessidade de aprimorar instrumentos de 
informação e divulgação, de estimular e promover a troca, a sistematização e a 
divulgação das experiências, como forma de apoiar, orientar e problematizar a 
prática concreta, única forma de articular teoria e prática de forma satisfatória. 
 
Vale lembrar que na pesquisa realizada em 1995 pelo próprio Departamento de 
Diaconia junto às pessoas/organizações de uma forma ou de outra envolvidas 
com diaconia na igreja,  a principal dificuldade apontada foi ‘a falta de pessoas 
motivadas e preparadas’; em segundo lugar foi indicada a ‘falta de apoio, 
envolvimento e compreensão por parte da Comunidade/Igreja’ e, em terceiro 
lugar, a falta de ‘material de formação e preparo de pessoas ativas’43.

                                                        
42  Ver: Nordstokke,K. (org.) op. cit.; Beulke, G.(org.) op. cit., e Dep. de Diaconia, op. cit., dentre outros.   
43  Ver: IECLB, Igreja que Serve, Serve! Seminário Nacional de Diaconia,1996, p.34. 

 
 



 

 

37 

6.  ANÁLISE DE POLÍTICAS E DIRETRIZES44 
 
6.1   Análise das Diretrizes para Seleção de Projetos de Desenvolvimento 
 
As Diretrizes para Projetos de Desenvolvimento foram elaboradas 
originalmente em 1983,  no assim chamado ‘seminário de Florianópolis’. tendo 
sido revisadas e ligeiramente modificadas por duas vezes, em 1989 e em 
seminário nacional de 1995, com aprovação do então Conselho Diretor da 
Igreja em junho de 1996. 
 
De um ponto de vista geral, as ‘Diretrizes’ parecem adequadas e úteis ao que 
se propõem, especialmente em termos da indicação de alguns critérios e áreas 
temáticas assim como no estabelecimento de instrumentos de 
acompanhamento e avaliação dos projetos. Um aspecto bastante positivo é 
que as Diretrizes são consideradas válidas tanto para projetos de diaconia da 
Igreja quanto para projetos de desenvolvimento externos à IECLB, evitando 
assim o risco de adotar ‘dois pesos e duas medidas’. No entanto, uma leitura 
mais cuidadosa  não deixa dúvidas quanto à necessidade de atualização deste 
importante documento. 
 
Uma das áreas que merece revisão é a dos critérios. Em primeiro lugar, há a 
necessidade  de desenvolver mais critérios e de reformular alguns dos já 
existentes. Os ‘critérios gerais’, por exemplo, são apenas quatro, o que é 
absolutamente insuficiente como orientação para tomar decisões. Dentre os 
cinco  ‘critérios específicos’ e dois ‘critérios adicionais’ apresentados,  há uma 
mescla de critérios que, de fato, são gerais com critérios para tipos particulares 
de projetos. Por exemplo, ‘projetos que motivem e intensifiquem os contatos 
inter-grupais em vários níveis’ , e ’projetos que sejam multiplicadores de 
resultados, estendendo sua abrangência à comunidade mais ampla’ são, 
claramente, critérios gerais que todos os projetos deveriam  considerar45.   
 

Em segundo lugar, a indicação de áreas temáticas e das respectivas 
orientações específicas, é muito genérica e limitada e, por vezes, 
desatualizada. Este  é o caso, por exemplo, da referência  ao apoio a 
'oposições sindicais’ no âmbito do apoio aos movimentos populares.  Outro 
exemplo, é área de projetos relacionados às ‘mulheres’ , que têm apenas uma 
linha nas Diretrizes e, mesmo assim, apresentando uma visão genérica e 
limitada sobre a questão. A questão é aí tratada apenas sob o ângulo da  
necessidade de apoio às ‘mulheres’, não chegando ao âmago da questão das 
relações de gênero, isto é, ao desafio de compreender a situação das mulheres 
(e homens) como parte de uma estrutura de relações (de gênero), produtora de 
desigualdade, pela qual são criadas e se reproduzem assimetrias quanto à 
posição relativa de homens e mulheres na vida social.  
 

Em terceiro lugar, deve-se  chamar a atenção para o fato de que não há uma 
correspondência  clara entre  as onze áreas temáticas recomendadas  para 

                                                        
44 Esta seção é a versão resumida e ligeiramente modificada de parte do Relatório Temático n2  , de 

Domingos Armani, intitulado ‘O Sistema de Gerenciamento de Projetos do SPD/IECLB’. 
45 Há ainda a necessidade de considerar se o critério específico que permite a aprovação de projetos de 

construção de infra-estrutura deveria ser mantido. 
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apoio a projetos nas Diretrizes, e as áreas temáticas passíveis de apoio pelos 
fundos de projetos do SPD   - FPP (Fundo de Pequenos Projetos) e FMP 
(Fundo de Médios Projetos). 
 
Em quarto lugar,  no que diz respeito ao ‘acompanhamento e avaliação’ de 
projetos, há a clara necessidade de atualizar os procedimentos indicados, 
muitos dos quais já não acontecem mais como originalmente definido, assim 
como de aperfeiçoá-los46. 
 

Por fim, há questões-chave para a análise de projetos que, ou não são 
mencionadas, ou aparecem de forma apenas marginal.  Uma delas, já referida 
anteriormente, é a questão metodológica, que não aparece enquanto tal nas 
Diretrizes, aparecendo de forma fragmentada e secundária ao longo do 
documento.  
 
Outra  é a questão da posição central dos ‘beneficiários’ na condução do 
projeto. Sobre isto parece haver certa ambigüidade e hesitação metodológica  

nas Diretrizes; diz-se que  os projetos devem visar os empobrecidos e os 
marginalizados e que, ‘sempre que possível, deve haver participação dos 
beneficiários do projeto na elaboração, execução e resultados do mesmo’. Isto 
é uma das questões mais nevrálgicas na promoção de projetos de 
desenvolvimento - como fazer com que grupos inicialmente beneficiários de 
ações venham, por estas mesmas ações e graças a sua metodologia, a se 
apropriar dele, tornando-se sujeitos efetivos do processo. Apesar disso, a 
questão  é tratada mas sem a devida ênfase e sem uma posição clara sobre o 
ideal de construir-se sujeitos (indivíduos e organizações) autônomos.   Deve-se 
lembrar que há vários projetos de diaconia exitosos neste âmbito na Igreja, os 
quais poderiam contribuir para o avanço das Diretrizes neste aspecto. 
 
Outra é a problemática das políticas públicas e da relação com o Estado, que 
aparece apenas nas ‘notas’ , juntamente com as situações de catástrofes; 
mesmo assim,  as indicações ai constantes não são claras. Diz-se, 
positivamente,  que ‘é indispensável o envolvimento com as políticas públicas e 
seus respectivos órgãos , sem que o Estado seja desincumbido  de seu papel 
especifico’, mas a isto se segue que ‘visando com isso (...) a autonomia 
financeira dos projetos, garantindo sua continuidade’. Nesta passagem das 
Diretrizes, não fica claro  o que se quer indicar e o texto acaba por revelar certa 
ambigüidade acerca da relação entre projetos e ação governamental. Não fica 
claramente definido se o que se quer é que o envolvimento com o Estado e 
com suas políticas  deva ser no sentido de influenciá-las a ponto de ‘transferir’ 
o ‘know-how’ do projeto para o âmbito das políticas públicas ou, ao contrário, 
se busca-se apenas o apoio financeiro do Estado para as ações do projeto, o 
qual poderia continuar a existir  ‘ad eternum’, a despeito do que o Estado venha 
a fazer. 
 
Por fim, não há referência nas Diretrizes sobre a importância de um bom 
planejamento das atividades, nem da utilidade de mecanismos de 
monitoramento e de avaliação mais objetiva do trabalho, o que, 

                                                        
46 Ver Relatório Temático n5, de Isabel Carvalho sobre ‘O Acompanhamento e a Capacitação no Âmbito 

do Serviço de Projetos de Desenvolvimento da IECLB’. 
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paradoxalmente, aparece de forma muito forte nos desafios à ação diaconal 
indicados pelos Sínodos e pelos membros do Conselho da Igreja47. 
 

Os membros da Comissão de Projetos, parecem não compartilhar com as 
observações críticas acima. Quando perguntados sobre que avaliação faziam 
da ‘qualidade e da utilidade das atuais políticas, diretrizes e critérios’, 57% dos 
sete respondentes (3 respostas) afirmaram que estas eram ‘satisfatórias’, 
enquanto outros 43% (4 respostas) as consideravam ‘muito boas’.  
 
Mas, quando solicitados a comentar suas respostas, vários dos membros da 
Comissão deixaram entrever uma avaliação algo mais crítica; afirmou-se, por 
exemplo, que ‘a delimitação de diretrizes, políticas e critérios é muito 
complexa’, e que ‘a abrangência da temática das necessidades deveria ser 
aberta’ ; que  ‘as diretrizes deveriam ser reavaliadas em função de uma análise 
das formas de apresentação dos projetos’; que se deveria ‘voltar a critérios 
mais coerentes com o desafio missionário da Igreja e não interesses políticos 
ou corporativistas’; Indica-se ainda a necessidade de comparar os critérios 
atuais com os critérios de outras agências.  
 

De forma semelhante, nas entrevistas prestadas48, alguns dos membros da 
Comissão de Projetos fizeram uma avaliação das atuais diretrizes e critérios de 
forma mais critica do que àquela dos questionários. Foi dito, por exemplo, que 
‘as diretrizes são retrato de uma realidade e de um amplo processo de 
discussão dentro da Igreja (...) devem ser renovadas a partir do debate e 
atualização, mas seguindo a mesma linha de apoio aos marginalizados e 
excluídos’; que ‘as políticas atuais são muito limitadas em termos de áreas de 
apoio’,  e que talvez se devesse dar maior ênfase a critérios gerais de 
qualidade e ter menos restrição temática. Indicou-se também  a necessidade 
de ‘maior aprofundamento sobre a área produtiva e à necessidade de maior 
esforço sobre a autosustentação’.  
 
Menos clara mas também mais crítica parece ser a percepção dos Sínodos 
acerca das políticas existentes. Quando a eles se perguntou sobre ‘os 
mecanismos e critérios para seleção/aprovação de projetos’, 46% dos onze 
respondentes (5 respostas) afirmaram que estes eram ‘satisfatórios’, 9% (1 
resposta) os consideraram ‘satisfatórios, mas insuficientes’, enquanto outros 
18% (dois questionários) não responderam a esta pergunta (possivelmente por 
desconhecimento das políticas atuais). Muito importante assinalar que 27% dos 
respondentes (3 respostas) assinalaram ‘outra opção’ como resposta, 
indicando que: ‘Não dá para acompanhar e ter critérios universais de 
aprovação dos projetos. Os critérios técnicos são satisfatórios, mas precisa ter 
conhecimento local. Porto Alegre é muito longe para nós’; ou mesmo afirmando 
que ‘não há trabalho’. 
 
 
 
 

                                                        
47 Ver documentos relativos às tabulações das respostas  a estes dois questionários. 
48 Três membros da atual Comissão de Projetos foram entrevistados além de uma ex-membro. Ver relação 

completa dos entrevistados no Anexo B. 
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6.2  Considerações sobre  Políticas Específicas 

 
Uma das áreas onde houve elaboração de políticas específicas no período 
recente foi àquela relativa ao Fundo de Médios Projetos- FMP.  Aqui houve um 
louvável esforço de formulação de uma política específica, envolvendo tanto o 
SPD como a Comissão de Projetos, que respondesse a uma real necessidade 
– a de orientar com maior clareza as decisões sobre projetos de porte médio.  
Um dos problemas é que, por dificuldades conjunturais e por sobrecarga de 
trabalho da equipe executiva do SPD, tal processo de formulação ficou a meio 
caminho. As idéias que justificam a criação do Fundo estão ainda em um 
documento com o 'status' de ‘texto de trabalho’.  A definição das áreas 
temáticas do FMP, por exemplo, parece ter se dado de forma um tanto 
apressada, sem a necessária reflexão e sem a participação da Comissão de 
Projetos. Esta definição deveria ser reconsiderada, a partir das conclusões 
deste Diagnóstico Participativo e no bojo das definições do planejamento 
estratégico que deve lhe seguir. 
 
Vale registrar que médios projetos requerem um apoio continuado, e não 
apenas pontual como os pequenos projetos,  e que  exigem um grau de 
acompanhamento bem mais elevado. Por outro lado, o apoio a médios projetos 
pode ter um papel estratégico em relação às pequenas iniciativas locais, tanto 
em termos de visão estratégica, quanto em orientação metodológica e 
articulação regional e nacional. Pequenas iniciativas locais dificilmente 
sobrevivem e têm êxito sem a articulação com ações de alcance regional.  Aqui 
há claramente a necessidade de elaboração de uma política especifica, à luz 
das considerações feitas anteriormente sobre os desafios atuais dos serviços 
de gerenciamento de projetos (SGPs), e que considere esta sinergia entre 
organizações/ações locais e regionais. 
 
O documento que propõe a criação do Fundo de Médios Projetos é 
acompanhada por textos específicos para cada uma das três área escolhidas, 
a saber: saúde comunitária, crianças e adolescentes e gênero.  Aí se pode 
perceber um enorme avanço em relação às Diretrizes quanto a orientações  e 
critérios para políticas especificas, inclusive em relação à questão das relações 
de gênero.  Mesmo assim,  ainda que apenas indicativamente, deve-se 
assinalar que ambos os textos poderiam ser mais objetivos em apresentar 
critérios para análise de projetos em suas respectivas áreas, os quais deveriam 
ser usados sistematicamente pela Comissão de Projetos. 
 

Uma insuficiência de outra natureza sobre o FMP, diz respeito a questões 
ainda não definidas, como valor anual disponível para apoio; se se dará ou não 
apoio continuado, como com os grandes projetos; se haverá mecanismos 
específicos de acompanhamento e avaliação destes projetos; se haverá uma 
pessoa responsável especificamente pelo FMP, e como se pretende dar conta 
deste substancial acréscimo de trabalho. 
 

Outra questão que carece de política específica é a do fundo rotativo. 
Atualmente existe uma orientação no SPD pela qual projetos da área produtiva 
devem devolver pelo menos 25% do seu valor total a um fundo rotativo gerido 
pelo SPD. Acontece que poucas têm sido as devoluções, e nada foi feito ainda 
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com os recursos depositados no fundo rotativo. Isto  é, não se sabe bem o que 
fazer com este instrumento de gerência de projetos. 
 
Outros temas que estão a exigir discussão especifica que avance na orientação 
mais concreta para a análise de projetos, além da indicação já feita 
anteriormente sobre a questão do ‘desenvolvimento’, são as questões de 
gênero, a questão da economia solidária, das ONGs e dos grandes projetos, 
para ficar nos mais importantes. 
 

Todas estas são questões emergentes para o SPD, para a Comissão de 
Projetos e para a ação diaconal da IECLB. Todas  vêem sendo tratadas nas 
reuniões da Comissão, mas apenas em relação a projetos específicos, mas 
não ainda como novos temas de fundo que merecem discussão aprofundada.  
Este ‘descompasso’ das políticas especificas em relação às questões 
concretas emergentes que exigem escolhas, certamente põe limites à 
capacidade da Comissão de Projetos em tomar decisões49.  
 
 
6.3 Projetos de Missão e Iniciativas Diaconais x Projetos de  

Desenvolvimento 
 
Por fim, outra área que está a exigir reflexão  e  elaboração de uma política 
específica é a da relação entre ‘ações diaconais’, ‘projetos de missão’  e 
‘projetos de desenvolvimento’. 
 
O manuseio das informações colhidas para este Diagnóstico Participativo não 
nos dá segurança sobre a definição destes termos. Em princípio, se pode 
entendê-los  como se referindo a três coisas distintas: ‘projetos de missão’ 
seriam ações organizadas pelas comunidades e/ou instituições luteranas 
visando o fortalecimento e a expansão da  fé luterana e da própria  Igreja como 
tal, neste sentido, teriam como objetivo a evangelização. Já ‘ações diaconais’ 
seriam iniciativas, também promovidas por comunidades/instituições luteranas, 
mas voltadas para fora da Igreja, para contribuir com o enfrentamento de 
situações de injustiça e sofrimento por parte grupos sociais excluídos; por fim, 
os ‘projetos de desenvolvimento’  seriam tanto os projetos promovidos por 
organizações seculares apoiados através do SPD quanto, parece, as ações 
diaconais que já alcançaram um relativamente alto grau de  consolidação e que 
recebem apoio financeiro regular (inclusive via o SPD). 

No questionário aplicado aos membros do Conselho da Igreja, quando 
perguntados sobre ‘qual deveria ser a relação entre a ação diaconal da Igreja e 
o apoio aos projetos de desenvolvimento’,  9% (uma resposta) disseram que 
consideravam-nos como ‘uma única área’, sem diferenciação; já 64% (7 
respostas) os consideram como ‘áreas distintas mas complementares’; outros 
9% consideram-nas ‘sem maior vínculo entre si’, enquanto 18% (duas 
respostas) não responderam a esta questão.  
 
Já nas respostas dos Sínodos a esta mesma questão, está presente uma 
percepção de que os ‘projetos’ tendem a ser mais secularizados do que as 

                                                        
49 Este tema será  retomado mais adiante, na seção n7. 
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‘ações diaconais’. Muitas das respostas foram na linha de que ‘o conceito de 
desenvolvimento deve ser mais abrangente, valorizar o ‘ser Igreja’’, ou que ‘os 
trabalhos devem servir de divulgação  da palavra de Deus através da IECLB’, 
ou ainda que ‘deve-se trabalhar a questão missionária e diaconal nos projetos’. 
 
Esta discussão não é meramente semântica; ela tem importantes implicações 
para as decisões que são tomadas pela Comissão de Projetos. Observando-se 
os projetos aprovados nos últimos anos, o registro das atas de reuniões da 
Comissão e as discussões da Comissão na sua última reunião de 1998, fica-se 
com a impressão de que há uma carência de maior definição destes termos e, 
especialmente, de orientações sobre se todas as três modalidades de ação são 
passíveis de serem consideradas para aprovação pela Comissão e se os 
critérios para tanto seriam os mesmos50.  
 
Aqui há pelo menos três problemas concretos: (a) um é que se ‘projetos de 
missão’ passam pela Comissão de Projetos, já que há agências dentre as que 
atualmente trabalham com o SPD que preferem apoiar projetos vinculados a 
IECLB (KED-Baviera, por exemplo), há a necessidade de política e critérios 
específicos para tal tipo de ação, já que as Diretrizes não dariam conta deste 
tipo de projeto; (b) outro problema, mais sério, é que  parece difícil , por vezes, 
para a Comissão decidir sobre a aprovação ou não de determinadas ações 
diaconais, dado que existe todo um largo espectro heterogêneo deste tipo de 
ação, muitas das quais, ainda carecendo de maior desenvolvimento e apoio 
metodológico. Isto é,  corre-se um risco muito grande de flexibilizar demais as 
atuais políticas e critérios para apoio a projetos, por pretender contribuir para o 
avanço da diaconia na Igreja. Na verdade, aprovar apoio financeiro a iniciativas 
diaconais, mesmo quando elas apresentam importantes deficiências de 
concepção e de metodologia, pode ser mais um dano do que um benefício à  
Igreja; e por último (c) embora ações diaconais e projetos de desenvolvimento 
seculares devam ser analisados pelos mesmos critérios enquanto ações 
sociais transformadoras, parece evidente que há a necessidade de critérios 
adicionais (e não alternativos) para avaliar a dimensão precipuamente diaconal 
ou missionária das iniciativas diaconais.  
 
Uma outra questão neste âmbito é a da insuficiente relação entre os 
mecanismos de elaboração de políticas orientadoras para a ação diaconal e os 
critérios para seleção de projetos de desenvolvimento. Via de regra, as 
políticas para a ação diaconal são elaboradas em seminários nacionais, 
organizados pelo Departamento de Diaconia, os quais têm um cuidadoso 
processo de preparação e um alto índice de participação. Nos 10 anos de 
existência do Departamento já foram realizados 23 destes seminários, com 
mais de 1.200 participantes. Alguns dos temas recentes foram: o trabalho com 
idosos, o trabalho com crianças e adolescentes e o trabalho com Pessoas 
Portadoras de Deficiência. Já está em preparação outro seminário para 1999, 
sobre saúde. Tão exitosos têm sido tais seminários que as reclamações mais 

                                                        
50 Observe-se que, quanto aos ‘projetos de missão’, parece que os problemas seriam menores, já que 

parece existir um entendimento de que eles não seriam encaminhados à Comissão de Projetos, mas sim a 

outras fontes de recursos para tal fim, como  a Obra Gustav Adolf (GAW), um SGP específico gerido 

dentro da própria IECLB a partir de doações da Igreja Luterana alemã. 
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comuns dizem respeito ao limitado número de participantes (como indicado em 
alguns questionários dos Sínodos). 
 

Embora a qualidade das discussões e a participação nestes seminários sejam 
grandes,  eles têm sido fundamentalmente úteis para a elaboração e difusão de 
orientações para a ação diaconal em áreas específicas, mas não para a 
elaboração de critérios de análise/apoio a projetos de desenvolvimento  
enquanto tais. Isto é, as orientações aí formuladas não chegam a ser 
‘traduzidas’ em critérios objetivos para a seleção de projetos, simplesmente 
porque este não é o objetivo de tais seminários. 
 
É claro que muitas das orientações formuladas nestes seminários são 
consideradas pela Comissão de Projetos no momento de analisar projetos 
específicos. Isto, no entanto, parece ficar mais  na dependência da participação 
de membros mais antigos da Comissão (que já tiveram a oportunidade de 
internalizar tais orientações à sua prática) e/ou da presença de algum membro 
que seja especialista no tema em questão, e não porque existam políticas e 
critérios claros e objetivos que sejam do conhecimento e tenham sido 
discutidos por toda a Comissão. 
 
Existe aí um grande acúmulo de discussões e orientações, sistematizado 
nestes seminários, que não está sendo aproveitado como poderia para a 
análise de projetos. Sistematizar e aprofundar as orientações existentes, de 
forma a  ‘traduzi-las’  em um conjunto de critérios objetivos para a análise de 
projetos, torna-se ainda mais importante num período de mudanças dos 
membros da Comissão e na forma de constituí-la. 
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7.  O PROCESSO DECISÓRIO E A COMISSÃO DE PROJETOS51 
 
7.1  A Apresentação dos Projetos à Comissão 
 

Atualmente, os projetos são apresentados à Comissão na forma de um resumo 
descritivo, cujos tópicos parecem advir mais da própria estrutura de cada 
projeto do que de alguma orientação geral. Existe um roteiro básico para este 
resumo no Manual de Rotina e Métodos, mas este não parece ser seguido 
literalmente. Ademais,  o conteúdo do roteiro não guarda muita relação com as 
orientações e critérios das Diretrizes para Seleção de Projetos, o que poderia 
facilitar em muito o trabalho da Comissão. 
 

Eventualmente, alguns anexos são enviados aos membros da Comissão 
juntamente com o resumo do projeto. Estes documentos, em geral, chegam 
aos destinatários dentro de 40 dias antes da reunião da Comissão. 
 
Esta forma de apresentar os projetos à Comissão  parece não ser mais 
adequada, seja do ponto de vista da sua utilidade para a Comissão, seja da 
relação custo-benefício e mesmo do uso das capacidades do SPD. 
 

Os próprios membros da Comissão de Projetos, quando perguntados sobre 
isso, indicaram enfaticamente a necessidade de revisão do formato atual. Na 
pergunta sobre a ‘forma de apresentar os projetos’, 57% dos respondentes (4 
questionários) acharam-na ‘satisfatória’, enquanto outros 43% (3) disseram que 
‘necessita aperfeiçoamento’.  Já quando perguntados sobre a ‘qualidade e 
utilidade de outros materiais enviados’, 57%  (4) acharam ‘satisfatória’, 
enquanto 43% (3) indicaram a necessidade de aperfeiçoamento. Quanto ao 
tempo decorrido entre o envio do material e a data da reunião, todos acharam 
‘satisfatório’, embora três membros tenham comentado que gostariam de 
receber o material com maior antecedência. 
 
Diante da questão do que enviar à Comissão previamente às reuniões, parece 
que a resposta atual prima mais pela economia de tempo e dinheiro – menos 
material a ser enviado – do que pela valorização do trabalho da equipe do SPD 
e pela qualificação  das discussões da Comissão. O SPD investe muito tempo 
na interlocução com os proponentes dos projetos, antes de apresentá-los à 
Comissão, e este trabalho não chega a ser devidamente valorizado e 
aproveitado, na medida em que o projeto aparece à Comissão apenas como 
um resumo descritivo, sem qualquer análise avaliativa do projeto. Isto poderia 
não só valorizar e estimular a equipe do SPD, como contribuir em muito com a 
qualidade das discussões e decisões da Comissão. Talvez seja o caso de 
gastar um pouco mais, para obter muito mais qualidade. 
 

A melhor solução talvez fosse a elaboração de um roteiro de apresentação de 
projetos à  Comissão que leve em conta  e integre os critérios para análise de 
projetos das novas Diretrizes a serem formuladas em futuro próximo. Tal roteiro 
deveria ter uma seção onde os técnicos do SPD pudessem expressar seus 

                                                        
51 Esta é uma versão revisada de parte do Relatório Temático n 2, de Domingos Armani. 
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comentários avaliativos acerca do projeto, tendo por base as (renovadas) 
Diretrizes. 
 
 
7.2  A Relação Projetos – Igreja e a Função dos Pareceres Eclesiásticos52 

 
As respostas aos questionários dos Sínodos e do Conselho da Igreja  dão a 
entender que não há relação significativa, por vezes relação alguma, entre os 
projetos de desenvolvimento apoiados através do SPD e a Igreja no âmbito 
local/regional. Isto também parece ser válido, embora em menor grau, para 
projetos da própria Igreja.  Por outro lado, expressa-se um grande interesse em 
estreitar estas relações. 
 
Segundo a orientação corrente, constante do Manual de Rotina e Métodos,  os 
órgãos da Igreja devem emitir um ‘parecer’  sobre o projetos em questão, 
recomendando-os ou não à aprovação.  Além dos pareceres, espera-se que as 
instâncias locais e/ou sinodais da Igreja visitem os projetos sob sua jurisdição, 
pelo menos uma vez ao ano.  Espera-se também que a instância eclesiástica 
que emitiu parecer, participe de eventuais avaliações e visitas de 
acompanhamento aos projetos. 
 

Na realidade, tem havido muito pouca relação efetiva entre projetos de 
desenvolvimento e instâncias eclesiásticas em nível local. É relativamente 
comum ocorrer que uma instância da Igreja tenha dificuldades para emitir o seu 
parecer, por desconhecer o projeto em questão.   

 
No que se refere aos vínculos que se estabelecem entre os projetos de 
desenvolvimento e as instâncias da Igreja, parecem existir dois tipos de 
situações. A primeira delas diz respeito àqueles projetos que não possuem, em 
sua origem, uma vinculação maior com a estrutura da Igreja, embora tenham 
sido recomendados por membros das instâncias eclesiásticas da IECLB.  
 
Nestes casos, o parecer eclesiástico parece atuar muito mais como uma 
formalidade e o projeto, na prática, passa a manter uma relação bastante 
distante, seja com a vida das comunidades luteranas, seja com a estrutura 
institucional da Igreja. Praticamente a totalidade dos projetos que foram 
visitados a campo possuíam em sua origem ou possuem um vínculo bastante 
forte seja com pessoas da Igreja seja com as instâncias organizativas da 
mesma. A CRAB, por exemplo, teve, por muito tempo, um pastor atuando na 
direção da organização.  
 
Vinculação, no entanto, nem sempre significa um apoio efetivo ao projeto, 
ficando sujeita, em grande medida, ao interesse manifesto pelo pastorado do 
Sínodo ou pelo Conselho Sinodal. Nas regiões em que esta relação é ‘bem 
azeitada’, o fato do projeto estar integrado a estrutura do Sínodo (como os 
CAPAS e o BASES) ou possuir um Conselho ou uma Direção da qual 
participam representantes do Sínodo, significa sem dúvida um apoio 
importante. Parecem existir, no entanto, muitas situações de tensão entre 

                                                        
52 Esta seção integra também um tópico do Relatório Temático n 9 de Cláudia Schmitt. 
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equipes técnicas, pastores e obreiros envolvidos na execução dos projetos e as 
instâncias da Igreja em nível regional. Estas são geradas por vários fatores, 
que se diferenciam conforme o contexto: (1) centralização de tarefas e 
decisões por parte de alguns pastores, que atuam na execução dos projetos; 
(2) divergências entre os representantes do Sínodo (pastores ou leigos) que 
participam dos conselhos ou diretorias dos projetos e as equipes técnicas dos 
projetos. Estas em alguns casos se sentem tolhidas pelos membros da Igreja 
que, por vezes, não acompanham o dia a dia da execução do projeto mas 
participam das decisões. Por vezes, aquela parcela da comunidade luterana 
atingida pelo projeto (os agricultores, por exemplo), não está bem representada 
nas instâncias do Sínodo (hegemonizadas, em alguns casos, por comunidades 
urbanas); (3) falta de uma vinculação entre os projetos de desenvolvimento 
existentes na região e as linhas de ação da Igreja no local. A discussão acerca 
de estratégias regionais de desenvolvimento e sobre o papel a ser cumprido 
pela Igreja neste âmbito ainda é bastante incipiente. A ação diaconal encontra-
se em alguns casos fragmentada, o que ajuda a reforçar a dicotomia entre “o 
mundo dos projetos” e o “mundo das ações de assistência às comunidades” as 
quais se restringem, na grande maioria dos casos, ao universo das 
comunidades luteranas. 
 
Pode-se concluir então que o instrumento ‘parecer eclesiástico’, muitas vezes, 
funciona  como mais uma exigência burocrática dentro do processo de seleção 
de projetos do que como a expressão de um elo entre projeto e Igreja. Um 
problema básico diz respeito ao fato de que não existem orientações claras 
sobre o que se espera que o parecer contenha e de qual deva ser o seu papel. 
Com isso, os pareceres variam enormemente em qualidade, conteúdo e 
utilidade. Alguns resumem-se a dar o seu OK sem maiores preocupações. 
Outros preferem enfatizar a qualidade técnica do projeto, tarefa mais afeita à 
Comissão. Há é claro os pareceres bem fundamentados, que enfatizam a 
questões mais importantes como, o impacto local do projeto, a percepção 
externa das organizações locais sobre o grupo proponente, a disposição e 
abertura para a relação com outros atores (inclusive a Igreja),  a relevância do 
projeto para os membros da Igreja e o potencial de colaboração entre projeto e 
ação diaconal. 
 
Os pareceres deveriam ser menos uma formalidade no processo de seleção de 
projetos e mais documentos nos quais organização proponente do projeto e 
instância local da Igreja expressam compromissos mútuos de colaboração. 
 
 
 
7.3  A Dinâmica de Trabalho da Comissão 
 
7.3.1 As reuniões da Comissão e a tramitação dos projetos 

 
A Comissão de Projetos reúne-se duas vezes ao ano atualmente.  Nos cerca 
de nove anos de existência da Comissão, porém, ela se reuniu 28 vezes.  As 
reuniões acontecem normalmente nos meses de abril e outubro. As reuniões 
duram de um e meio a dois dias. O número  médio de projetos analisados a 
cada reunião está próxima de 20 projetos. 
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Os membros da Comissão recebem com antecedência de cerca de 30-40 dias 
a agenda e os documentos relativos à reunião. 
 
As reuniões são coordenadas pela Diretora do Dep. de Diaconia. O tempo das 
reuniões é tomado quase exclusivamente pela análise dos projetos, e 
secundariamente usado para informes de encontros, viagens, etc. 
 
Quanto à periodicidade das reuniões, esta não parece a mais adequada, 
embora os membros da Comissão tenham manifestado sua satisfação com a 
situação atual. As duas reuniões por ano são certamente insuficientes para 
analisar os projetos encaminhados ao SPD  a cada ano. Este é especialmente 
o caso dos pequenos projetos (FPP). Em muitos casos, este são analisados 
pela Conferência de Secretários (ConSec), o que não parece ser um fórum 
ideal para tal. Nestes casos, como parece difícil ter  três reuniões por ano da 
Comissão, seria preferível criar um sistema ad hoc para análise de projetos. 
Isto poderia se dar tanto com a participação de toda a Comissão via correio 
eletrônico (‘e-mail’), ou por um pequeno sub-comitê da própria Comissão. 
 
Outro fator que aumenta o tempo de tramitação dos projetos é a necessidade 
de obter o parecer eclesiástico junto às instâncias da IECLB. Na última reunião 
da Comissão, em novembro de 1998, dos 21 projetos prontos para análise, 
apenas 11 foram considerados porque os outros 10 não tinham conseguido o 
parecer em tempo hábil.  
 
Neste sentido, é fundamental aperfeiçoar o mecanismo dos pareceres 
eclesiásticos, conforme indicado na seção anterior (7.2). Algumas sugestões 
poderiam ser: a) exigência de apenas um parecer e não dois; b) definição de 
prazo para emissão do parecer; c) envio imediato de cópia dos projetos 
recebidos às respectivas instâncias eclesiásticas; d) possibilidade de emissão 
de parecer não só pelas instâncias oficiais da Igreja, mas também por qualquer 
instituição eclesiástica (CAPAs, etc.), e e) análise de projetos do FPP (Fundo 
de Pequenos Projetos) sem parecer nos casos em que a localização deste está 
fora da área abrangida pelas comunidades e instituições luteranas no país.  
 
Por fim, outro fator que torna mais lenta a tramitação dos projetos no SPD é o 
formato das atuais relações de financiamento  com as agências de 
cooperação53. Somente no caso do FPP estas agências remetem os recursos a 
priori para serem geridos pelo SPD; isto é,  quando a Comissão toma uma 
decisão, os recursos são liberados para o grupo em questão em pouco tempo. 
Entretanto, não é esse o caso dos grandes projetos os quais, depois de 
aprovados pela Comissão em caráter indicativo, são remetidos às agências de 
cooperação para que seus comitês internos também tomem sua decisão o que, 
além de não garantir a aprovação, tende a levar mais tempo do que seria 
razoável.  
 
Na resposta ao questionário da  Comissão de Projetos, 100% dos 
respondentes afirmaram estar satisfeitos com o grau de antecedência com que 
recebem os documentos para cada reunião. 
                                                        
53 Ver mais detalhes sobre o formato das relações SPD – agências  na seção n 9.2. 
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Tanto nos questionários como nas entrevistas houve, no entanto, sugestões 
para que a informação provida pelo SPD para a Comissão fosse ampliada e 
aperfeiçoada. Foi sugerido, por exemplo, que os pareceres eclesiásticos 
fossem remetidos com antecedência, e que fossem dadas informações mais 
sistemáticas e periódicas sobre o andamento dos projetos aprovados, 
avaliações, visitas, relação com instâncias da Igreja, etc. 
 
Na questão da pauta da reuniões, 57% dos respondentes ao questionário da C. 
de Projetos (4 membros) julgaram-na ‘satisfatória’, enquanto outros 43%  (3 
membros) disseram que ‘necessita aperfeiçoamento’.  Nesta questões 
apareceram comentários do tipo: ‘a pauta das reuniões poderia ser mais 
enxuta; investir mais na formação’, e ‘necessita-se de mais tempo para 
discussão dos projetos maiores’,  ‘necessidade de mais tempo para examinar 
os anexos dos projetos, de forma que todos tenham acesso ao material’, e 
ainda que ‘é necessário ter mais reflexão (a partir de textos bíblicos) e debates 
sobre o contexto no qual se desenvolvem os projetos’. 
 
No tocante à dinâmica e à metodologia das reuniões, 57% (4 membros) dos 
membros da Comissão consideram-nas satisfatória, enquanto 43% (3 
membros) indicam que ‘necessita aperfeiçoamento’. Importante ressaltar neste 
tópico que dois membros da Comissão expressaram seu descontentamento 
com o que chamaram de ‘falta de isenção da equipe do SPD’ no processo 
decisório54. 
 
 
 
7.3.2   O espaço para a discussão temática 
 
As informações disponíveis no âmbito deste Diagnóstico Participativo indicam 
com suficiência que a Comissão de Projetos realiza discussões de qualidade e 
aplica com zelo e até relativo rigor as políticas e diretrizes existentes para a 
seleção de projetos. 
 
No entanto, há alguns fatores novos que, se não trabalhados a tempo e a 
contento, podem vir a limitar a qualidade do trabalho da Comissão. O primeiro 
deles é o fato, já indicado anteriormente55, de que há temas novos, emergentes 
nos debates/decisões da Comissão que estão a exigir orientações mais bem  
fundamentadas, como é o caso da relação projetos ‘de missão/diaconais’ x 
projetos de desenvolvimento, ou a questão da crise das ONGs no país, por 
exemplo. O segundo fator é a falta de discussão sobre as políticas já 
existentes, o que prejudica especialmente os membros novos da Comissão. 
Um terceiro fator é a mudança na composição da Comissão prevista para 
1999, o que traz o desafio de integrar o mais rapidamente possível os novos 
membros à Comissão. Isto reforça ainda mais a necessidade de um maior 
espaço de reflexão temática nas reuniões da Comissão, incluindo momentos 

                                                        
54 Ver seção n 6.4 sobre a necessidade de modificar as atribuições do SPD em relação ao processo de 

análise e aprovação de projetos.  
55 Ver seção n 6.2. 
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de efetiva apropriação das políticas existentes,  sua atualização e o tratamento 
de questões emergentes.  
 

 
7.4  A Composição da Comissão 
 
Os membros da Comissão de Projetos trabalham em caráter voluntário e são 
nomeados pelo Conselho Diretor da Igreja. Atualmente, a Comissão é 
composta de sete membros titulares e sete suplentes. O período de nomeação 
é de 4 anos com possibilidade de  uma recondução.  Em alguns casos, decidiu-
se que as reconduções seriam por 4 anos mais 2, garantindo-se assim certo 
grau de continuidade mesmo com as mudanças de membros56. 
 
A composição atual da Comissão parece, no geral,  adequada, tanto em termos 
de número de pessoas quanto ao seu caráter multidisciplinar.  Também é 
positivo o atual equilíbrio entre membros mais antigos e membros novos. 
Observa-se também um positivo equilíbrio entre homens e mulheres. A 
Comissão tem significativa representação de membros de fora do Rio Grande 
do Sul (uma pessoa do ES, uma do RJ e uma do PR). 
 
Com o estabelecimento da nova estrutura da Igreja, a atual composição  e 
forma de constituição da Comissão de Projetos terá de ser revista. O fato de a 
Comissão ter sete membros tem a ver com a antiga estrutura da IECLB. Agora, 
a Comissão  terá de buscar se adequar à nova realidade dos 18 Sínodos. 
 
Por outro lado, a costumeira forma espontânea de escolha de membros, terá 
de ser superada, adotando-se critérios claros de indicação que levem em conta 
a especialização técnica, a experiência com projetos de desenvolvimento, o 
vínculo com ONGs, movimentos sociais e demais organizações da sociedade 
civil além, é claro, do equilíbrio de gênero e da representação regional/Sinodal. 
Este último fato, aliás, deve levar à ampliação do número de integrantes da 
Comissão. 
 
Seria recomendável também buscar enriquecer a Comissão com uma ou mais 
pessoas especialistas em educação popular e/ou metodologia da ação social, e 
também com visão ampla sobre estratégias de desenvolvimento local/regional. 
 
 
7.5   Tendências Recentes na Seleção de Projetos 

 
Analisando-se os dados relativos ao número de projetos 
apresentados/aprovados nos últimos anos, é possível observar-se que: (a) o 
número total de projetos tramitados/apreciados via SPD pode ser considerado 
pequeno e relativamente estável em comparação com outros serviços 
similares; (b) parece estar havendo  um  aumento proporcional da aprovação 
de projetos de origem eclesial em detrimento dos de origem secular, e (c) a  
distribuição geográfica dos projetos aprovados nos últimos anos demonstra 
uma surpreendente estabilidade. 
 
                                                        
56 Ver: Hertel, Hildegart, Histórico da Comissão de Projetos, 1998. 
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Em relação ao índice de aprovação de projetos57, tem-se a seguinte evolução: 
 
             ANO       Gdes Projetos            Pequenos Projetos 

             1995         57%   (12/21)        68%   (13/19)       

             1996         44%   (17/39)        57%   (12/21) 

             1997         43%   (10/23)        62%   (15/24) 

             1998         67%   (14/21)        43%   (09/21) 
Fonte: SPD 
 

Os dados indicam que houve uma queda no índice de aprovação dos ‘grandes 
projetos’ em 1996 e 1997, tendo havido um ‘pico’ de aprovações em 1998, em 
parte devido ao fato seis importantes projetos eclesiais58 terem sua apreciação 
trienal (renovação) marcada para este ano. 
 
Já em relação  aos ‘pequenos projetos’ do FPP, tem-se uma tendência de 
redução do índice de aprovação, menor mas real em 1996, e bem acentuada 
em 1998, aparentemente devido ao elevado número de projetos sem o parecer 
eclesiástico em tempo hábil. 
 
É interessante notar que o número de projetos tramitados por ano, mostra uma 
surpreendente estabilidade, variando em torno de 20 projetos/ano, tanto no 
FPP quanto nos grandes projetos. É de observar-se, porém, que vem se 
observando uma queda no número de grandes projetos analisados, como pode 
ser visto na tabela abaixo. 
 
  Número de Grandes Projetos  

               ANO              Número de Projetos 

               1996                      25 

               1997                      23 

               1998                      20 

               TOTAL                      68 
Fonte: SPD 

  
 
A evolução destes números mereceria ser tematizada pelo SPD e pela 
Comissão de Projetos. Como  estas tendências podem ser explicadas? 
Algumas das razões possivelmente tem a ver com fatores como: sinalização 
pelas agências quanto à iminente redução de recursos e sua preferência em 
apoiar apenas renovações de projetos já conhecidos; maior rigor por parte da 
Comissão de Projetos na análise dos mesmos, tendo em vista a eventual 
redução de recursos; indicação crescente das agências de que preferem 
aprovar/apoiar projetos vinculados à IECLB;  grande rigidez da demanda por 
projetos à IECLB,  tanto pela dificuldade de aprovação de projetos novos 

                                                        
57 O ‘índice de aprovação’ expressa a proporção de projetos aprovados em relação ao total de projetos 

apresentados à Comissão de Projetos (Tais projetos podem ter sido aprovados, seja pela C. de Projetos, 

pelo Conselho Diretor ou pelo Conselho de  Secretários). Os dados foram levantados nas Atas das 

reuniões da C. de Projetos, nas Atas das reuniões da  Conferência de Secretários (ConSec), e nos 

relatórios anuais do SPD. Nos dados anteriores a 1997 deve-se considerar que pode haver certa 

imprecisão nos números. 
58 ‘Projetos eclesiais’ são aqueles que têm um vínculo direto com alguma instância da IECLB, os quais, 

entretanto,  atingem muitas vezes públicos externos à Igreja (p. ex. CAPAs). 
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quanto pela pouca divulgação do SPD como serviço de gerenciamento de 
projetos, além da dificuldade de muitos projetos em conseguirem o parecer 
eclesiástico. 
 
Já no que tange à relação entre  projetos de origem eclesial e projetos 
seculares,  parecem estar havendo algumas mudanças significativas nos 
índices de aprovação/rejeição respectivos, talvez devido às mudanças na 
cooperação internacional e na própria estrutura e funcionamento da Igreja.  
 
A tabela abaixo apresenta os dados relativos ao tipo de projetos aprovado nos 
últimos anos, dentre aqueles em andamento em cada período indicado, de 
acordo com o seu vínculo com a Igreja. 
 

Projetos em Andamento 

            Período/ano Projetos ‘eclesiais’ Projetos Seculares 

          1989 – 1995              45%                 55% 

                1997              56%  (40/71)                 44% (31/71) 

                1998              66%  (31/47)                 32% (15/47) 
Fontes: 1989-1995 – Manual de Rotinas e Método/SPD 
 1997 e 1998 – Banco de Dados SPD 

   
Vê-se que há um crescimento significativo da proporção de projetos eclesiais  
dentre o total dos projetos em andamento entre 1989 e 1998, e uma 
concomitante redução relativa dos projetos seculares em andamento.  
 
No período mais recente (1996-1998), observa-se que há uma relativa 
estabilidade no número absoluto de (grandes) projetos eclesiais apreciados, 
havendo  uma queda mais recente no número de (grandes) projetos seculares 
(1998), como poder ser visto na tabela abaixo. 
 

Grandes projetos: projetos eclesiais x projetos seculares 

ANO Proj. Eclesiais Proj. Seculares       Totais 

1996         12           13           25 

1997         10           13           23 

1998         11           09           20 

Totais         33           35           68 

 
 
 
Por outro lado, o índice de aprovação dos projetos eclesiais mantém-se estável 
em relação ao total de projetos eclesiais apreciados; o índice de aprovação 
mantém-se bastante alto e sempre acima dos 80%. 
 

Índice de aprovação dos grandes projetos eclesiais  

          ANO       Aprovados Não aprovados          Total 

           1996            10 (83%)           02           12 

           1997            08 (80%)           02           10 

           1998            09 (82%)           02           11 

         Totais            27 (82%)           06 (18%)           33 
Fonte: Banco de Dados SPD 
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Já no caso dos (grandes) projetos seculares, ao contrário dos projetos 
eclesiais, observa-se uma grande instabilidade no índice de aprovação, tendo 
havido uma queda acentuada do índice de 1996 para 1997, e então um grande 
aumento entre 1997 e 1998, o qual parece ter se dado devido à queda no 
número de projetos seculares apreciados (do patamar de 13 para 9). Na 
hipótese de se ter tido novamente 13 projetos em 1998, então o índice de 
aprovação não teria aumentado tanto, ficando em 38% ao invés dos 56%. 
 

Índice de aprovação dos grandes projetos seculares 

          ANO       Aprovados    Não aprovados          Totais 

         1996           04 (31%)          09           13 

         1997           02 (15%)          11           13 

         1998           05 (56%)          04           09 

       Totais           11          24           35 
Fonte: Banco de Dados SPD 

 
Por fim, deve observar-se que o índice de aprovação dos projetos eclesiais  
aumentou entre 1996 e 1998, tendo tido uma queda em 1997, em relação ao 
total de projetos apreciados; os (grandes) projetos seculares também tiveram 
um crescimento do seu índice de aprovação no período, tendo havido uma  
queda brusca em 1997, quando muitos projetos seculares foram rejeitados, 
aparentemente devido ao anúncio de eventuais mudanças na cooperação com 
as agências.   

 
Grandes projetos: índice de aprovação eclesial/secular 

ANO Projetos 
Eclesiais 
Aprovados 

Projetos 
Eclesiais 
não aprov. 

Projetos 
seculares 
aprovados 

Projetos 
seculares 
não aprov. 

   Totais 

1996     10 (40%)    02 (8%)     04 (16%)    09 (36%)     25 

1997     08 (35%)    02 (9%)     02 (9%)    11 (47%)       23 

1998     09 (45%)    02 (10%)     05 (25%)    04 (20%)     20 

Totais     27    06     11    24     68 
Fonte: Banco de Dados SPD 

 
 
Estas mudanças e tendências observadas no período recente quanto à 
aprovação de projetos,  parecem estar acontecendo pela combinação de 
fatores tais como (a) a retração dos recursos internacionais, (b) as preferências 
das agências por projetos eclesiais e renovações, e (c) pela pouca divulgação 
do SPD para fora da Igreja, junto a movimentos sociais e ONGs. 
  
Seria importante que esta questão fosse tratada devidamente tanto pelo SPD 
quanto pela Comissão de Projetos, ou mesmo por outras instâncias da Igreja. 
Há que refletir-se, em primeiro lugar, sobre a relevância dos compromissos 
históricos da IECLB com as iniciativas promotoras de transformações na 
sociedade brasileira; em segundo lugar, é fundamental refletir sobre como o 
Departamento de Diaconia e o SPD podem contribuir para a qualificação 
sustentada da ação social das comunidades luteranas em todo o país, o que 
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está longe de se resumir ao apoio financeiro a projetos  e, por fim, mas não 
menos importante, como fazer com que estas duas dimensões do 
compromisso ético-social da Igreja aconteçam de forma a se retroalimentarem 
mutuamente. 
 
 
Por fim, em relação à distribuição geográfica dos projetos aprovados,  dos 116 
projetos aprovados pelo SPD entre 1989 e 1995, nada menos do que 63% 
eram da região Sul. Outros 18% vinham da região  Sudeste, 11% da região 
Norte, 5% do Centro-Oeste e 3% do Nordeste59.  
 
Já dos 46 projetos médios e grandes em andamento em 199860,  23 (50%) 
estão no RS61 e  30 (65%) na região Sul como um todo. Significativamente, 
outros 5 (11%) estão no ES, com  17% (8 projetos) na região SE.  Os outros 8 
projetos se distribuem em 5 estados, com 4% na região CO, 11% na região 
Norte, e 2% no NE. 
 

Distribuição geográfica dos projetos 

Período     SUL       SE       CO        N       NE 

1989-1995     63%       18%       5%       11%        3% 

    1998     65%       18%       4%       11%        2% 
Fontes: Manual de Rotinas e Método/SPD e Relatório SPD 1998. 
 

A partir destas evidências, pode-se concluir que a distribuição geográfica dos 
projetos (médios/grandes) aprovados pelo SPD continua surpreendentemente 
a mesma. 
  
No caso do FPP- Fundo de Pequenos Projetos, a situação não é muito 
diferente, havendo uma enorme concentração de projetos no RS em primeiro 
lugar, e no Paraná e Santa Catarina em segundo lugar, embora o índice de 
concentração no Sul pareça ter diminuído um pouco nos últimos anos. Dos 36 
projetos aprovados até maio de 1994, nada menos do que 19 eram do RS, 
totalizando 26 projetos no Sul do Brasil como um todo (73%).  Outros 6 estados 
tiveram apenas 1 ou 2 projetos aprovados no período.  
 
Já dentre os 56 pequenos projetos aprovados entre 1995 e 1997, 25 eram do 
RS e outros 12 de Santa Catarina e Paraná, (66% na região Sul), com 4 em 
São Paulo e 4 outros no Mato Grosso.  Outros 9 estados tiveram 1 ou 2 
projetos aprovados. 
 

                                                        
59 Conforme o Manual de Rotina e Métodos do SPD. 
60 Há certa discrepância no total de projetos em andamento no ano de 1998, dependendo da fonte e da 

data da informação. Para o que interessa aqui,  analisar a distribuição geográfica dos projetos, não parece 

haver maiores conseqüências. 
61 Note-se que dos 22 projetos localizados no RS, 5 são na verdade de âmbito nacional. 
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8.   O ACOMPANHAMENTO E A CAPACITAÇÃO AOS PROJETOS62 
 
 
8.1 O Acompanhamento Financeiro 

 
Os instrumentos de acompanhamento financeiro dos projetos pelo SPD são 
basicamente: prestação de contas e relatórios financeiros (semestrais) e 
auditoria para os grandes projetos (anual).  
 
Destaca-se aqui que os procedimentos e o cronograma de acompanhamento 
aos projetos são individualizados conforme a demanda das agências de 
cooperação, como mostra o quadro abaixo, ocasionando certa dispersão de 
tempo e trabalho pela não padronização dos prazos de acompanhamento. 
 
 

Prazos e Agências 

 Relatório de 
Atividades 

Relatório 
Financeiro 

Auditoria 

PPM Semestral  Anuais ou 
semestrais 

anual 

EZE Semestral Semestral Semestral 

FLM Semestral Semestral Anual 
(Fonte: Relatório do Seminário de Projetos Sul, SPD,1997) 

  
A maior parte dos projetos apoiados (grandes e pequenos) consideram 
adequados os procedimentos de acompanhamento financeiro por parte do 
SPD, conforme expresso nas respostas ao respectivo questionário. 
 
Deve-se observar que as questões relativas ao acompanhamento financeiro e 
contábil do SPD foram objeto de muitas conversações com as agências, 
sempre por iniciativa destas, por estarem insatisfeitas com os procedimentos e 
prazos adotados. Depois das reuniões e acordos ocorridos durante 1998, tanto 
com EZE como com PPM, tais problemas parecem estar superados. 
 
 
8.2  Acompanhamento de atividades e avaliação dos projetos 
 
O acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos projetos se dá através 
dos relatórios narrativos (descrição das atividades) enviados pelos grupos 
apoiados. Além desta forma de acompanhamento à distância, são previstas 
visitas anuais da equipe do SPD aos projetos. Estas visitas ocupam uma boa 
parte da agenda dos executores, chegando a somar, em 1998, 17 visitas 
previstas no período de fevereiro a dezembro, o que resulta em mais de uma 
visita a projeto/mês.  
 
Esta programação supõe uma grande quantidade de saídas e deslocamentos e 
tende a valorizar o contato presencial com os grupos apoiados. Contudo, o que 

                                                        
62 Esta é uma versão resumida do Relatório Temático n 5, ‘O Acompanhamento, a Avaliação e a 

Capacitação no Âmbito do SPD/IECLB’, de Isabel Carvalho. 
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pode-se questionar é a qualidade destes contatos como instrumento de 
acompanhamento efetivo dos projetos. Considerando que são apenas mais um 
item na sobrecarregada agenda da equipe, as visitas ocorrem muitas vezes 
sem o tempo necessário para sua preparação e posterior reflexão/avaliação 
sobre o  projeto visitado. Nesse sentido, seria mais interessante qualificar estas 
visitas, reduzindo a expectativa de sua realização em termos quantitativos e/ou 
planejando-as, de modo a contar com a colaboração externa na sua execução.  
 
Quanto à posição da Comissão de Projetos sobre o trabalho de 
acompanhamento/avaliação pelo SPD, dos 7 membros da Comissão que 
responderam ao questionário 3 (43%) avaliam os atuais instrumentos de 
acompanhamento e avaliação de projetos como "satisfatórios" e 1 apenas 
(14%) como "muito bons".  Duas respostas (29%) indicaram a opção 
"insuficiente" e o outro não respondeu. Ao comentar suas respostas, os 
membros da  Comissão sugerem a integração de recursos humanos de ONGs 
locais para potencializar o trabalho de avaliação de projetos. É importante 
destacar que não há um consenso sobre o papel da Comissão na avaliação 
dos projetos. Enquanto um dos membros afirma a necessidade de distinção 
entre as funções de assessoria aos projetos e avaliação dos mesmos, 
sugerindo que a Comissão atue apenas na avaliação; outros enfatizam a 
necessidade de um maior envolvimento dos membros da Comissão com os 
projetos.  
 
 
8.3  Capacitação  

 
A principal atividade de capacitação aos projetos são seminários, que deveriam 
ocorrer duas vezes ao ano. Nestas oportunidades são convidados todos os 
grupos apoiados de uma região, independentemente do tipo de atividade 
desenvolvida e do tamanho do projeto. Durante alguns dias os projetos 
reunidos trocam experiências e trabalham um tema de interesse geral como 
planejamento, relação com agências, ou o papel do SPD na cooperação. 
 
A equipe do SPD é responsável por esta atividade desde seu planejamento até 
sua execução, o que tem se mostrado pouco eficiente quanto aos objetivos 
pretendidos. É uma percepção da equipe a necessidade de maior definição 
temática destes seminários, mobilizando recursos humanos externos para o 
tratamento de conteúdos específicos. Assim como as visitas, a realização dos 
seminários termina acontecendo com certa precariedade, tendo em vista as 
condições de trabalho em que são  planejados e executados. Como é indicado 
no Relatório Temático sobre aspectos organizacionais (seção 11), a equipe do 
SPD, além de contar apenas com dois executores com atribuições de 
acompanhamento,  tem suas necessidades de secretaria sub-atendidas na 
atual dinâmica institucional.  
 
Por outro lado, poderia haver maior sintonia entre o Dep. de Diaconia em geral 
e o SPD  em particular nas atividades de formação e capacitação. A 
convergência das necessidades dos projetos e da ação diaconal poderia 
resultar num programa de formação e capacitação com seminários e atividades 
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comuns, ampliando as oportunidades de formação e capacitação tanto para os 
projetos quanto para os quadros da Igreja. 
 
Isto se justifica, principalmente, se considerarmos a  reiterada expectativa dos 
Sínodos quanto ao papel do Dep. de Diaconia na formação de quadros para a 
ação diaconal. Parece que a estrutura sinodal, recém criada, está precisando 
fortalecer seus quadros e consolidar sua ação para dentro e para fora da Igreja. 
Considerando os desafios colocados pelos Sínodos para a ação diaconal 
percebe-se a expectativa de uma maior capacitação desta ação também no 
campo do desenvolvimento social. Foram mencionadas pelos Sínodos, por 
exemplo, a necessidade de um maior domínio do campo das políticas públicas 
(monitoramento, avaliação de conjuntura, articulação) bem como de 
metodologias de planejamento estratégico. Neste sentido, a formação de 
quadros para ação diaconal passaria pela área do  desenvolvimento social, 
favorecendo uma maior sinergia entre Diaconia e SPD numa ação articulada de 
capacitação. O SPD e o  Dep. de Diaconia poderiam ter um papel importante 
nesta direção, se quiserem atuar de acordo com a demanda de formação 
expressa pelos Sínodos.  
 
Destaca-se ainda o fato do interesse dos Sínodos nos temas ligados ao 
desenvolvimento social ser bastante compatível com as temáticas sugeridas 
pelas agências de cooperação para a capacitação dos grupos apoiados pelo 
SPD. As agências destacaram em suas recomendações: políticas de 
desenvolvimento, estratégias de gestão (sustentabilidade, planejamento, 
acompanhamento e avaliação), metodologias de organização popular e 
formação de lideranças. 
 
A falta de capacitação para elaboração de projetos é vista pelos Sínodos como 
uma das principais dificuldades para que as comunidades desenvolvam 
projetos sociais. Outra dificuldade apontada, que é a de ordem financeira, 
poderia ser superada mediante a habilitação para elaboração de projetos e, 
consequentemente, captação de recursos. Contudo, a falta de estímulo e não 
valorização desse tipo de iniciativa é apontada como a principal dificuldade por 
6 dos 11 Sínodos que responderam o questionário. Isto pode estar indicando 
que, mesmo com a existência de recursos e capacitação, ainda assim o 
desenvolvimento de projetos sociais pelas comunidades teria que superar a 
pouca sensibilidade para este tipo de ação. Este fator parece apontar para uma 
cultura de promoção/ desenvolvimento social ainda incipiente nas comunidades 
luteranas. Neste caso, seja na capacitação para elaboração de projetos, seja 
na divulgação e sensibilização para iniciativas sociais, tanto o SPD com o Dep. 
de Diaconia como um todo teriam um papel a desempenhar na construção de 
uma cultura de desenvolvimento social junto às comunidades luteranas. 
 
Dos 11 Sínodos que responderam ao questionário, 4 apenas afirmam que 
possuem uma pessoa para coordenar o trabalho diaconal e/ou projetos de 
desenvolvimento, outras 4 que não possuem;  3 Sínodos não responderam à 
questão.  
 
Quando perguntados sobre a qualidade/adequação dos mecanismos 
existentes, apenas 3 Sínodos (27%) os  consideraram ‘satisfatórios’,  enquanto 
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2 Sínodos (18%) os qualificam de ‘válidos mas insuficientes’; apenas um 
Sínodo os considera ‘insuficientes’ e, significativamente, 5 Sínodos não 
responderam à questão. 
 
Considerando a necessidade de consolidar a relação do Dep. de Diaconia e do 
SPD com os Sínodos, bem como de multiplicar a ação de capacitação e 
acompanhamento do SPD junto aos projetos, estes agentes dos Sínodos, 
voltados para a coordenação do trabalho diaconal/projetos, seriam uma 
potencial rede de colaboradores a ser integrados mais plenamente nas 
estratégias de capacitação.  Provavelmente, os Sínodos que responderam não 
ver muita relação entre diaconia/SPD e Sínodos, são aqueles que não 
priorizam esse tipo de função em sua estrutura. Nestes casos poderia haver 
uma política de aproximação e estímulo por parte da Diaconia/SPD, no sentido 
de sensibilizar estes Sínodos para a criação daquela função.  
 
Esta política de articulação com os Sínodos  corresponderia a uma expectativa 
do Conselho da Igreja, para quem os Sínodos deveriam ter uma interação mais 
ativa com os projetos, assumindo papéis como acompanhamento, formação de 
recursos humanos, participação financeira, avaliação das necessidades locais. 
Destaca-se ainda a sugestão do Conselho de que os Sínodos atuem na 
elaboração de projetos, junto às comunidades. 
 
Além desta potencial rede de mediadores entre Sínodos e projetos, cabe 
considerar a sugestão que vem dos pequenos projetos para quem a 
capacitação poderia ser atendida também por recursos humanos de grupos 
locais, conforme a experiência citada como positiva de acompanhamento pelo 
projeto BASES no Espírito Santo. 
 
Uma parte significativa dos grandes projetos63 (13 dentre 27 respondentes) 
declarou não solicitar assessoria ao SPD, já 9 das respostas declararam ter 
sido atendidos nas demandas de assessoria pelo SPD. Novamente, chama a 
atenção que 13 dos grandes projetos não responderam a questão sobre as 
áreas de capacitação que poderiam ser atendidas pelo SPD. Isto pode estar 
indicando a não expectativa de capacitação pelo SPD por uma parte dos 
grandes projetos.  
 
A maior parte dos pequenos projetos64 que responderam ao questionário não 
se sentem preparados para as tarefas de monitoramento, planejamento e 
avaliação do trabalho (sistemas de PMA). Os grandes projetos indicaram 
alguma capacitação para as metodologias de PMA mas reconheceram a 
necessidade de um aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas neste 
campo. Os instrumentos de acompanhamento do trabalho pelos projetos 
(grandes e pequenos) são principalmente reuniões de equipe e relatórios de 
atividades. Os pequenos projetos parecem não dispor de nenhum instrumento 
e/ou metodologia específico de planejamento do seu trabalho. Aqueles que 
afirmam realizar atividades de planejamento não conhecem as metodologias 
mais usuais (ZOPP, PES, MAPP, etc.), citando como atividades de 
planejamento principalmente as reuniões periódicas de equipe. Do mesmo 

                                                        
63 Foram enviados questionários para 38 grandes projetos, dos quais 27 retornaram. 
64 Foram enviados questionários para 58 pequenos projetos, dos quais 7 retornaram. 
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modo, a avaliação do trabalho pelos grupos parece não seguir uma 
metodologia definida, sendo realizada através de procedimentos variados e 
não sistemáticos entre os quais foram citados: questionários à população 
beneficiada, comparação entre objetivos e resultados, avaliação em grupo e 
reuniões da equipe técnica.   
 
Já os grandes projetos em sua maioria dispõem de algum instrumento de 
planejamento/avaliação anual, mas apenas 3 dos 27 grandes projetos  que 
responderam ao questionário apontam uma metodologia entre as mais 
conhecidas (MAPP) como sendo a utilizada. Praticamente todos os grandes 
projetos que responderam ao questionário têm uma rotina semestral de 
monitoramento do projeto, sendo que o  principal meio de monitoramento são 
as reuniões em equipe e os relatórios de atividades. Nenhum deles se utiliza de 
instrumentos como monitoramento de indicadores e/ou apoio de consultoria 
externa. 
 
Tudo isto aponta para as metodologias de planejamento, avaliação e 
monitoramento, como uma área a ser encampada numa estratégia de 
capacitação, tanto para pequenos quanto grandes projetos por parte do SPD. 
 
 
8.4  Expectativas dos Projetos em Relação ao SPD 
 
A grande maioria dos projetos, embora reconhecendo os esforços despendidos 
pela equipe do SPD no cumprimento de suas atribuições, gostariam que o SPD 
estivesse mais presente no dia a dia dos projetos. Esta demanda de 
acompanhamento parece se dar, fundamentalmente, em três áreas: (1) 
formulação de estratégias de atuação, seja em nível local e regional, seja no 
cenário nacional (no caso de alguns atores); (2) capacitação dos projetos na 
busca de fontes alternativas de recursos (governamentais e não 
governamentais); (3) apoio na construção de uma melhor relação com as 
instâncias da Igreja, principalmente me nível local. Caberia ao SPD, nesse 
sentido, atuar como uma espécie de mediador entre os projetos e as instâncias 
do Sínodo. Na opinião dos executores dos projetos, visitas mais freqüentes e 
prolongadas do SPD poderiam representar uma contribuição importante.
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9. CAPTAÇÃO DE RECURSOS E FINANCIAMENTO DOS PROJETOS65 
 
9.1 A Captação de Recursos pelo SPD66 

 
O SPD como sistema de gerenciamento de projetos tem sua identidade 
marcada por dois fatores básicos: o primeiro é que ele é um organismo de uma 
igreja - a IECLB, parte integrante de seu Departamento de Diaconia; o segundo 
é que suas receitas são oriundas quase exclusivamente de agências de 
cooperação ligadas à Igreja Evangélica da Alemanha, e em menor escala, por 
recursos da própria IECLB.  O apoio financeiro ao Serviço de Projetos da 
IECLB se insere no âmbito das relações de cooperação e solidariedade entre 
as duas Igrejas, indo muito além, portanto, de mero apoio a um sistema de 
gerenciamento de projetos. 
 
No ano de 1998, o SPD teve apoio financeiro de seis agências para um total de 
46 grandes projetos, como pode ser visto no quadro abaixo67: 
 
 

Fonte: SPD 

Agência Nº Projetos 

DanChurchAid (DAN) 01 

Evang. Luth. Missionswerk (ELM) 01 

Assoc. Evang. de Cooperação para 
o Desenvolvimento  (EZE) 

06 

Federação Luterana Mundial 
(FLM)68 

13 

Serviço de Projetos da Igreja da 
Baviera (KED-Baviera) 

02 

KED/Baviera em parceria com EZE 02 

Pão para o Mundo (PPM) 21 

TOTAL 46 

 
 
Já os pequenos e médios projetos do FPP/FMP são apoiados  pela FLM, 
principalmente através de recursos da EZE e, em menor proporção, por 
recursos de outras agências intermediados pela própria Federaçåo (FLM). 
 
O total da receita do SPD em 1997 foi de US$ 1,854,600, dos quais US$ 
1,700,000 foram destinados a grandes projetos e US$91,000 para pequenos 
projetos (FPP)69.  
 

                                                        
65 Esta seção é baseada nos Relatórios Temáticos n 2 e 4, de Domingos Armani e Isabel Carvalho, 

respectivamente. 
66 Ver mais informações sobre a questão do financiamento de projetos pelo SPD na seção n 12.7. 
67 O número de projetos apoiados não tem relação direta com o volume de recursos apoiados. A EZE, por 

exemplo, apóia menos projetos, mas com orçamentos mais elevados (p. ex.: CAPAs). 
68 No caso da FLM, esta apenas intermedia o financiamento por parte de inúmeras agências européias de 

projetos enviados pela IECLB. 
69  Uma estimativa parcial do orçamento total do SPD para o triênio 1999-2001, realizada por técnicos da 

EZE e PPM indica que o SPD precisaria de cerca de  US$1,159,000.  Deste total, US$ 438,700 viriam de 

PPM, enquanto os outros US$ 721,000 viriam de FLM e EZE. Conforme documento anexo à carta de 

Wolfgang Kaiser de 18/05/98. 
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Além dos recursos da cooperação internacional, a IECLB conta também com 
recursos próprios para apoiar o trabalho do Dep. de Diaconia.  Tais recursos 
são oriundos principalmente de coleta realizada anualmente. No ano de 1998, 
o volume destes recursos havia chegado perto dos R$18.000 (cerca de R$ 
20.000 em 1997).  Normalmente, esta parte da receita do Dep. de Diaconia é 
utilizada para as atividades de formação e acompanhamento do Departamento, 
não sendo utilizada para o SPD especificamente. 
 
Quanto à relação da IECLB/SPD com as agências de cooperação, embora 
tenham havido muitos problemas no passado, a intensificação do diálogo 
ocorrida em 1997 e especialmente 1998, parece ter contribuído decisivamente 
para uma elevação significativa da qualidade destas relações. O que não quer 
dizer que não haja muito a ser feito ainda, conforme pode ser visto nos 
comentários que seguem, relativos aos questionários das agências. 
 
As agências que responderam ao questionário (EZE, FLM, PPM, KED) avaliam 
o trabalho do SPD como: a) muito bom quanto aos procedimentos de seleção, 
b) satisfatório no tocante a assessoria e capacitação, e c) regular na gestão 
administrativo-financeira e nas formas de acompanhamento aos projetos. 
Destaca-se ainda a boa avaliação sobre a equipe executora quanto a qualidade 
de seus recursos humanos. Para uma das agências (EZE) as deficiências 
percebidas foram atribuídas ao número reduzido dos integrantes da equipe 
executora, segundo esta agência, "considerando o tamanho da equipe o 
trabalho é exigente e bom". 

 
As agências de cooperação  consideram vantajosa a ligação do SPD com a 
IECLB. Com respeito a uma maior autonomia do SPD, estas agências julgam 
que isto não afetaria seu apoio financeiro ao SPD, desde que esta autonomia 
se mantivesse dentro da estrutura da Igreja (por exemplo via ISAEC/IECLB). 
Deste modo, ao que tudo indica, as atuais relações de cooperação financeira 
com o SPD seriam seriamente afetadas se este Serviço viesse a se colocar 
completamente fora da estrutura da Igreja. 
 
As agências tem uma boa avaliação sobre a importância social dos serviços de 
gerenciamento de projetos.  Os limites percebidos nestes fundos são atribuídos 
mais a situações externas a estes —  como políticas governamentais e globais, 
conflitos internos aos movimentos sociais — embora também tenha sido 
mencionada a dependência de recursos externos como um fator limitante.  
 
A resposta das agências pesquisadas sobre a destinação de recursos a este 
tipo de serviço/fundo coincide com o que verificamos em outros serviços de 
apoio a projetos, isto é, os recursos têm crescido nos últimos 5 anos para a 
maioria deles. Apenas uma das agências declarou que os recursos para SGPs 
mantiveram-se estáveis nos últimos 5 anos. Assim, pode-se dizer que, de um 
modo geral, os recursos para estes serviços não sofreram cortes ou reduções 
nos últimos anos.  
 
A América Latina não aparece como uma região prioritária para a maioria das 
agências pesquisadas. África, Ásia e América Central, nesta ordem, foram as 
regiões indicadas como prioritárias. Contudo,  quando perguntadas sobre uma 
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redefinição nas regiões de apoio, entre as 4 agências pesquisadas apenas uma 
(PPM) declarou a possibilidade de uma redefinição no curto ou médio prazo 
priorizando a África a outras regiões. Assim, para 3 das 4 agências que 
responderam o questionário, embora a América Latina não seja considerada 
uma região prioritária, não está no horizonte de curto ou médio prazo uma 
redefinição do apoio atualmente dirigido para esta região. 
 
 
 
9.2 O Formato das Relações com as Agências de Cooperação 
 

Via de regra, os SGPs recebem recursos financeiros das agências de 
cooperação com base em acordos de gestão dos mesmos firmados para 
períodos de três anos. Dentro dos parâmetros estabelecidos entre os SGPs e 
as agências, aqueles têm total autonomia para a seleção de projetos. 
 
No caso do SPD, este tipo de formatação das relações com as agências só é 
válido para os pequenos  e médios projetos do FPP/FMP, apoiado  pela FLM. 
 
No tocante aos grandes projetos, isto é, todos aqueles de valor anual maior do 
que R$20.000/ano, o formato destas relações é bem diferente e peculiar. 
Vejamos como se dá o encaminhamento e a tramitação dos projetos em 
relação a cada uma das agências que apoiam projetos através do SPD.  
 
No caso da EZE, pequenos e médios projetos só são apoiados através do 
FPP/FMP.  Trabalhando principalmente com recursos públicos alemães, a  
EZE tende a apoiar um número menor de projetos com valores geralmente 
acima de DM80,000.  As exigências do governo alemão quanto ao caráter do 
desenvolvimento social e à capacidade de planejamento e da gestão 
administrativa-financeira dos projetos leva a EZE a   apenas considerar 
projetos/organizações com relevante experiência de trabalho. A EZE não pode, 
por exigência do convênio com o governo alemão, apoiar projetos de cunho 
pastoral, missionário ou serviços diaconais. Por outro lado, desde 1996 a EZE 
tem manifestado IECLB a impossibilidade de ampliar os seus contatos com a 
Igreja, devido à diminuição de recursos no período 1995-1998 (cerca de 20%). 
São três as áreas temáticas preferenciais da EZE: a) agricultura social e 
ecologicamente sustentável, b) participação da sociedade civil na gestão 
urbana e c) realização de direitos sociais. Dada a redução de recursos para 
projetos e de recursos humanos, a EZE está procurado novos instrumentos de 
cooperação, para além de projetos individuais e de fundos de 
pequenos/médios projetos. A formação de consórcios de projetos está em 
experimentação com uma parte das organizações da Rede PTA (rede nacional 
de cerca de 22 ONGs promotoras de programas de agricultura sustentável) e 
junto aos CAPAs (programas de apoio ao pequeno agricultor vinculados à 
IECLB). As propostas encaminhadas à  EZE devem ser redigidas em 
Português. Uma vez aprovado o projeto na  Comissão de Projetos da IECLB, 
este é encaminhado à EZE na Alemanha, sendo necessários em geral 6 meses  
para sua apreciação. Após a aprovação do projeto na EZE, a liberação dos 
recursos é feita após a devolução do termo de convênio de cooperação 
devidamente assinado e de um convênio tripartite entre IECLB, EZE e uma 



 

 

62 

empresa de auditoria, acompanhados do pedido de desembolso da primeira 
parcela pela IECLB. Um procedimento particularmente incompreensível é o fato 
de os recursos da EZE para o FPP/FMP serem repassados para a FLM em 
Genebra e não diretamente para a IECLB. 
 

No caso de PPM, a relação com a IECLB se dá na forma de ‘pacotes’, 
sistemática estabelecida a partir de 1995.  Cada conjunto de projetos enviados 
pelo SPD à PPM é analisado em PPM como um único projeto da Igreja, 
contendo várias linhas de trabalho.  A ênfase, portanto, não está nas propostas 
de cada um dos projetos em questão, mas sim no tipo de projetos que a IECLB 
encaminha/apoia. O orçamento do pacote é a soma dos orçamentos totais (e 
não anuais) de todos os projetos que o integram; cada pacote, então, é 
renovado a cada três anos. Na prática, cada pacote contém um resumo de 
cada um dos projetos que o integram. Apesar de PPM dispor de várias datas 
para apreciação de projetos, houve um acordo (anterior a 1996) onde ficou 
estabelecido que a IECLB só enviaria projetos à PPM duas vezes ao ano. Os 
projetos aprovados pela Comissão de Projetos da IECLB em abril são enviados 
para apreciação de PPM em julho, os quais, se aprovados, têm seus 
financiamento liberado a partir de novembro. Da mesma forma, aqueles 
projetos aprovados na IECLB em outubro, são apreciados em PPM até janeiro, 
tendo recursos liberados a partir de abril. Isto é, entre a entrada do projeto no 
SPD e a liberação dos recursos por PPM pode transcorrer até de 10 a 12 
meses. Os pacotes/projetos devem ser enviados em Português.  PPM faz 
remessas financeiras  ao SPD semestralmente, de acordo com um cronograma 
proposto pelo SPD.  PPM também manifestou sua preferência de não aprovar 
projetos novos. Desde 1997, PPM estabeleceu um limite máximo de apoio 
anual à IECLB/SPD de DM 450,000.  Quanto a prioridades, PPM indica como 
critério fundamental que os projetos escolhidos sejam projetos de 
desenvolvimento com uma perspectiva de sustentabilidade, não só no sentido 
financeiro mas principalmente programático.  As áreas de apoio prioritárias são: 
promoção do desenvolvimento sustentável em áreas rurais e urbanas, 
consolidação de movimentos  sociais, apoio a grupos discriminados , e 
relações de gênero. 
 
No caso da FLM,  a tramitação dos projetos é bem mais complexa e também 
mais demorada. Os projetos aprovados pela IECLB devem ser traduzidos ao 
Inglês, seguindo orientações definidas, para poderem ser apreciados na única 
reunião anual do comitê de projetos da Federação. Já os  relatórios devem ser 
escritos em Alemão. Os projetos devem ser menores do que US$300,000. 
Neste caso, depois da aprovação de um projeto pela Comissão de Projetos da 
IECLB, este é encaminhado à FLM, que o aprova na sua reunião anual para, 
só então, buscar recursos junto a agências de cooperação européias para o 
financiamento do mesmo.  Não existem restrições quanto ao tipo de projeto 
que a FLM ’aceita’, já que ela não é uma agência financeira propriamente, 
exercendo mais um papel mediador quanto à captação de fundos. No entanto, 
a Federação quer continuar o apoio ao trabalho missionário, diaconal e pastoral 
das Igrejas, por isso, privilegia  projetos que sejam diretamente implementados 
pela Igreja, ou  com quem ela estiver trabalhando em parceria. Um projeto 
encaminhado para FLM pela IECLB pode demorar de 9 meses a um ano e 
meio para ter os recursos liberados. No caso de uma projeto que chegue ao 
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SPD em  junho, por exemplo,  este só seria apreciado por FLM na sua reunião 
anual de maio/junho do ano seguinte. Somente depois disso é que começa a 
tramitação do projeto junto às igrejas e/ou agências eclesiásticas vinculadas à 
FLM. 
 

Por fim, no caso de KED-Baviera, os projetos devem ser de no máximo 
DM80.000, e tem que ser traduzidos para o Alemão para ser enviados. KED-
Baviera prefere projetos de cunho diaconal ou comunitário, isto é, projetos 
promovidos pela própria Igreja.  Há três reuniões anuais para apreciação de 
projetos (em geral, abril e outubro), mas os projetos enviados pela IECLB 
devem preferencialmente chegar lá até de 3 a 6 meses antes de cada reunião.  
Primeiro o projeto enviado deve ser aprovado pelo comitê do Dep. da América 
Latina e, então, pelo comitê geral do KED/Baviera. Uma vez aprovado um 
projeto, os recursos são liberados em até três meses.  
 

Esta rápida descrição do formato das relações e da tramitação dos projetos em 
cada uma das 4 principais agências que apoiam o SPD,  parece não deixar 
dúvidas de que o processo todo é por demais complicado e, acima de tudo, 
demorado demais. Do ponto de vista dos grupos sociais que buscam recursos 
para suas iniciativas de promoção do desenvolvimento junto à IECLB, muitos 
dos procedimentos e condições acima indicados são certamente excessivos e 
inadequados. 
 
Aqui há claramente a necessidade de a IECLB propor um diálogo para a 
revisão de tais condicionalidades, tentando fortalecer a credibilidade do SPD 
enquanto serviço de gerenciamento de projetos, e  visando aumentar a 
eficiência dos procedimentos de aprovação de projetos.  
 
É importante ressaltar o fato de que o atual esquema destas relações parece 
mais conveniente às agências – que já recebem projetos selecionados, dentro 
de suas prioridades, critérios e padrões,  e delegando o seu acompanhamento 
- do que para a IECLB/SPD ou para os grupos proponentes de projetos. A 
magnitude dos recursos envolvidos nestes grandes projetos certamente não 
tem tido correspondência no volume de recursos humanos e financeiros 
alocados no SPD para o gerenciamento e o acompanhamento dos mesmos. 
Sendo este outro assunto que merece ser integrado a um eventual diálogo da 
IECLB com as agências de cooperação70. 
 
 
9.3 A Geração de Recursos Dentro da IECLB 
 

O Conselho da Igreja demonstra uma abertura significativa para a participação 
da IECLB na geração de recursos para os projetos de desenvolvimento. Dos 11 
questionários retornados,  6 (55%)  apontaram a "necessidade inquestionável" 
da Igreja gerar recursos próprios para sustentação financeira dos projetos de 
desenvolvimento, e 4 (36%) a consideraram uma "possibilidade a ser 
examinada", enquanto um não respondeu a esta pergunta. Não houve 
nenhuma resposta que indicasse a auto sustentação financeira como não 
prioritária. Esta disposição do Conselho quanto à geração de recursos próprios 
                                                        
70 Sobre a questão das gestão dos grandes projetos pelo SPD, ver também a seção 12.7. 
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para os projetos se soma a sua preocupação com a dependência de recursos 
externos para a  ação diaconal.  
 
Quanto às formas para geração desses recursos, há uma quase unanimidade 
em relação a campanhas, voltadas especificamente aos projetos de 
desenvolvimento (9 menções dentre os 11 questionários). Outras formas de 
arrecadação indicadas são as coletas (5 menções), orçamento central (2 
menções), orçamento dos Sínodos (2 menções), dízimo (1 menção) e 
orçamento da comunidade (1 menção apenas). Estas respostas parecem 
indicar uma menor disposição do Conselho para dotação de recursos a partir 
do orçamento institucional ordinário, do que para geração de recursos 
adicionais através de campanhas e coletas específicas. 
  
Estas formas de captação de recursos também são mencionadas pelos 
Sínodos como fontes da sustentação financeira da ação diaconal, na seguinte 
proporção: coletas (9 menções), campanhas (7 menções), apoio internacional 
(6 menções) doações privadas (4 menções), fundos governamentais (4 
menções) e orçamento do Sínodo (1 menção apenas).  Mantém-se aqui a idéia 
de que a ação diaconal é sustentada em menor proporção pelo orçamento 
institucional (no caso, dos Sínodos) do que de coletas e campanhas. É 
importante a presença do apoio internacional, o que justifica a preocupação do 
Conselho da Igreja com a "dependência externa da ação diaconal", e o 
reconhecimento da necessidade da geração de recursos próprios. Observa-se, 
ainda, na ação diaconal mencionada pelos Sínodos a presença da captação 
junto a doações privadas e fundos governamentais. 
 
  

 
9.4  Outras Possibilidades de Captação de Recursos 

 
Com base no material produzido no contexto do Diagnóstico Participativo, é 
possível mapear certo horizonte de possibilidades de captação de recursos que 
estão se desenhando no campo do desenvolvimento social, a partir da 
experiência dos SGPs (Serviços de Gerenciamento de Projetos) e dos próprios 
projetos apoiados.  
 
Embora os SGPs entrevistados (CESE, SAAP, Cáritas, FMP) não estejam 
sofrendo diminuição ou corte de recursos, a diversificação de fontes de 
financiamento com vistas a menor dependência de recursos da cooperação 
internacional é um desafio assumido por todos. Entretanto, muitas das 
iniciativas nesta direção ainda são tímidas e exploratórias, mas já estão nos 
planos de todos os Serviços entrevistados.  
 
Reproduzimos aqui o elenco de novas possibilidades de captação de recursos 
que estão sendo vislumbradas pelos diferentes SGPs: 
 

 Incorporação nas definições institucionais e no planejamento de atividades 
núcleos de estudos, seminários e debates sobre o tema da captação de 
recursos (CESE, Cáritas, SAAP). 
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 Realização de campanhas junto às bases das Igrejas, discussão com 
empresários cristãos, busca de apoio a programas específicos (CESE). 

 Venda de serviços de capacitação, avaliação e assessoria nas áreas de 
administração geral e contábil (incluindo auditoria) e financeira, seja 
intermediando contatos com terceiros e acompanhando os processos, seja 
responsabilizando-se mais diretamente. Estes serviços seriam oferecidos a  
Igrejas, ONGs, movimentos e agências. (CESE). 

 Venda de serviços de intermediação de projetos sociais junto as empresas 
(SAAP). 

 Venda de publicações (SAAP, Cáritas). 

 Criação de um Fundo Nacional de Solidariedade alimentado principalmente 
pela arrecadação da  Campanha da Fraternidade (Cáritas). 

 Inscrição de colaboradores permanentes, a partir da cada diocese, que 
contribuiriam permanentemente para o Fundo de Solidariedade (Cáritas). 

 Parcerias de trabalho com prefeituras e outras instituições locais visando 
arregimentar recursos indiretos na promoção e sustentação dos projetos 
apoiados (Cáritas). 

  
Destacam-se, nesse rol de novas possibilidades de captação de recursos, 
basicamente duas frentes de ação: 

 

 Venda de serviços e publicações: 
- Venda de serviços para entidades de desenvolvimento e grupos 

organizados, na forma de consultorias na área do desenvolvimento 
social, elaboração, planejamento e avaliação de projetos sociais  
- Venda de serviços para empresas, na forma de intermediação/gestão 
de recursos privados para projetos sociais.  
- Venda de publicações.  
 

 Arrecadação junto a um público colaborador, seja esta em caráter  
permanente ou episódica (no caso das campanhas). 

  
Os fundos públicos não foram mencionados entre as possibilidades de 
financiamento elencadas pelos SGPs. Esta alternativa, no entanto, aparece 
como uma realidade que já faz parte da sustentação de algumas das  ações 
diaconais nos Sínodos. Os recursos públicos foram citados como fonte 
suplementar e, excepcionalmente fonte principal, no caso dos grandes projetos, 
e foram destacados no horizonte das estratégias futuras de captação de 
recursos por pequenos e grandes projetos. As outras opções de captação de 
recursos levantadas pelos projetos repetem as já mencionadas pelos SGPs, 
concentrando-se em arrecadação entre colaboradores e venda de serviços e 
produtos. 
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10. AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO SPD71 

 
Ao longo de sua história mas, sobretudo, nos últimos dez anos, o Serviço de 
Projetos de Desenvolvimento da IECLB trabalhou no sentido de construir um 
leque relativamente abrangente e diversificado de relações de parceria com 
diferentes atores sociais, tanto no Brasil como no exterior. Em virtude do 
formato institucional assumido pelo SPD, que se organiza enquanto um serviço 
diretamente vinculado à estrutura da IECLB, este esforço de articulação com 
outros atores tem sido fortemente mediado por diretrizes político-institucionais, 
de caráter mais abrangente, estabelecidas pela direção da Igreja nas diferentes 
conjunturas. Cabe aqui destacar, no entanto, o papel desempenhado pelas 
agências internacionais de cooperação, principalmente a partir dos anos 80, no 
sentido de promover e/ ou fortalecer a colaboração entre organizações da 
sociedade civil, seja no aprofundamento de temáticas específicas, seja na 
busca de alternativas a problemas comuns.  
 
Durante a primeira fase de sua existência (1966-1978), as relações 
institucionais do SPD envolviam, fundamentalmente, o contato com as 
agências  de cooperação no exterior e, em nível local, com as organizações 
beneficiárias dos projetos de desenvolvimento. A Diaconia (Recife), entidade 
que também atuava no financiamento a projetos, sobretudo no Norte e 
Nordeste do país, aparece, neste momento, como uma parceria importante em 
nível nacional.  
  
Neste período inicial o SPD, embora mantivesse uma prática permanente de 
consulta à direção da Igreja no que diz respeito às relações institucionais, 
possuía uma relativa autonomia em seus contatos com outros atores. A partir 
de 1978, quando o Serviço de Projetos passa a funcionar junto a Secretaria 
Geral, a articulação com outras organizações no que diz respeito à temática do 
desenvolvimento passa a ser uma atribuição da direção da Igreja enquanto tal. 
É justamente nesse período que se fortalecem algumas alianças importantes 
com movimentos sociais, ONGs e com outros serviços de projetos, como é o 
caso da CESE, que ainda hoje se constituem enquanto parceiros importantes 
do SPD.  
 
Em 1988, com a criação do Departamento de Diaconia, a direção da IECLB 
volta a delegar ao SPD uma série de atividades de representação e articulação 
institucional, tanto junto a outras entidades de caráter nacional, estadual ou 
regional, como frente às próprias agências de cooperação internacional.  
Procuraremos refletir aqui fundamentalmente acerca das relações que se 
estabelecem no âmbito nacional / estadual, uma vez que a vinculação com as 
entidades de cooperação sediadas em outros países deverá ser abordada na 
seção 9 deste relatório. 
 
Quando analisamos o quadro de relações institucionais estabelecidas pelo 
SPD com outros atores sociais nos últimos dez anos, o primeiro elemento que 
se destaca é justamente a ampliação das oportunidades de contato e 
articulação do Serviço de Projetos com um amplo espectro de organizações 
com atuação no campo do desenvolvimento. No final dos anos 80 e início dos 
                                                        
71 Esta é uma versão resumida do Relatório Temático n 8, de Cláudia Schmitt. 
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anos 90 a IECLB, representada enquanto instituição através do SPD, participou 
do Fórum Terra e Democracia, no qual estiveram também engajadas diferentes 
ONGs com atuação de caráter nacional como a FASE e o IBASE. É importante 
dizer que a participação da IECLB na organização do Fórum foi fortemente 
estimulada principalmente pela EZE, enquanto uma das entidades promotoras 
do Fórum, que funcionou, no final dos anos 80 e início dos anos 90, enquanto 
um espaço de reflexão e articulação de diferentes organizações acerca da 
questão da terra. Cabe ressaltar que presença da IECLB em fóruns desta 
natureza, seja através do SPD através de outras instâncias da Igreja tem sido 
uma constante. 
 
Em verdade desde 1988, ano de criação do Departamento de Diaconia, as 
solicitações feitas pela direção da Igreja para que a equipe do SPD represente 
institucionalmente a Igreja em momentos de articulação com outros atores em 
torno da temática do desenvolvimento tem se multiplicado, chegando, em 
alguns momentos, a ocupar entre 10 e 15% do tempo de trabalho da equipe do 
Serviço de Projetos e envolvendo, em alguns casos, também os membros da 
Comissão de Projetos. Alguns convites não são atendidos pelo SPD sendo 
repassados, com o aval da direção da Igreja, a outras instâncias da IECLB, 
mas habilitadas a responder ao tipo de demanda solicitado. 
 
 Este trabalho de representação abarca um conjunto bastante diversificado de 
atividades que vão desde a participação no planejamento de uma determinada 
entidade até a presença em fóruns políticos de âmbito nacional. Parece ser um 
consenso entre os membros da equipe, no entanto, a constatação de que até o 
presente momento a participação do SPD nesses espaços tem sido mais 
reativa, no sentido de atender a convites, do que propriamente propositiva, não 
havendo muita clareza em relação ao papel específico a ser desempenhado 
pelo SPD na formulação de estratégias de articulação com outros atores. A 
preocupação em não invadir a esfera de competência da direção da Igreja está, 
nesse sentido, bastante presente. No nosso entender, no entanto, caberia ao 
Serviço de Projetos e ao Departamento de Diaconia, não, evidentemente,  
traçar uma política própria no campo do desenvolvimento e da cooperação, 
mas, sim, atuar mais fortemente como um agente fomentador deste debate no 
âmbito da IECLB, contribuindo no sentido de um maior detalhamento da 
estratégia de atuação da Igreja neste campo. 
 
O principal esforço do SPD do ponto de vista da interlocução com outras 
organizações tem sido a busca de uma relação com os projetos financiados 
capaz de ir além do simples repasse dos recursos da cooperação. A realização 
de seminários e encontros envolvendo as organizações beneficiárias dos 
financiamentos e visando o aprofundamento de problemáticas comuns tem sido 
a principal estratégia utilizada nesse sentido. Este vinculo relativamente estreito 
com os movimentos e organizações de base tem se refletido, ao que tudo 
indica, em um relativo grau de sucesso por parte do SPD, no sentido de trazer 
as questões debatidas nos “grandes espaços de articulação nacional” para o 
nível local. No nosso entender, no entanto, este potencial de mediação 
manifesto pelo Serviço de Projetos ainda não foi explorado em toda a sua 
amplitude, tanto em virtude da falta de uma estratégia mais clara de articulação 
com outros atores, como em função da falta de mecanismos mais permanentes 
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de repasse de informações aos projetos (como seria o caso, por exemplo, de 
um boletim informativo).  
 
O Serviço de Projetos participa hoje, em caráter regular, fundamentalmente de 
dois fóruns. O primeiro deles envolve uma Articulação Nacional dos Fundos de 
Mini-Projetos e tem sua dinâmica baseada em seminários, que vem sendo 
realizados desde 1995,  dos quais participam diferentes instituições que 
trabalham com fundos dessa natureza, como a CESE, a Cáritas, o CERIS, a 
FASE e outras. A troca de experiência entre entidades no que se  refere ao 
gerenciamento de fundos de mini-projetos, o aprofundamento de questões 
metodológicas e a busca de um fortalecimento destes fundos figuram entre os 
principais objetivos desta articulação.  
 
O SPD encontra-se engajado, ainda, em uma articulação estadual / regional de 
entidades que tem como tema a Economia Popular Solidária. Este programa, 
que teve sua origem em uma iniciativa conjunta  Cáritas  Regional/RS  e SMIC 
(Secretaria Municipal da Indústria e Comércio) de Porto Alegre, iniciou suas 
primeiras discussões no ano de 1996. A partir da realização de diferentes 
atividades foram sendo desenhadas algumas metas comuns, envolvendo a 
construção de uma rede de assessoria às economias solidárias de geração de 
emprego e renda apoiadas por entidades não governamentais, através de 
fundos criados e/ou mantidos por agências de solidariedade estrangeiras. Em 
agosto de 1998 foi realizado o II Encontro de Economias Solidárias do RS e da 
Feira das Economias Solidárias a partir do qual foram levantadas diferentes 
prioridades de atuação nesse campo. 
 
Chama atenção o fato de que as relações institucionais que o SPD estabelece 
hoje com outros atores, pelo menos as que assumem um caráter mais 
permanente de participação em fóruns ou outras instâncias de articulação, 
envolvem, principalmente, a questão dos pequenos projetos e não mais 
grandes fóruns temáticos envolvendo questões políticas de abrangência 
nacional. Esta preocupação com as pequenas iniciativas, bem como com a 
qualificação do trabalho de planejamento, monitoramento e avaliação dos 
projetos, parece ser uma característica da prática dos atores sociais envolvidos 
em ações de cooperação nos anos 90.  Nos parece fundamental, no entanto, 
resgatar, sem deixar de considerar  as mudanças ocorridas no cenário social e 
político brasileiro nos últimos anos, o relevante papel desempenhado pela 
IECLB e outras instituições da sociedade civil nos anos 80 / início dos anos 90, 
na formação da opinião pública acerca de diferentes temas de relevância 
nacional, como, por exemplo, a questão da reforma agrária. 
 



 

 

69 

11.  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E PERFIL DA EQUIPE72 

 
 
11.1  A Organização do SPD por Fundos de Projetos 
 
O apoio a projetos de desenvolvimento em seu formato atual está organizado 
como um serviço dentro do Departamento de Diaconia, que por sua vez esteve 
vinculado à então Secretaria de Missão da IECLB, recentemente extinta. Esta 
situação configura-se em 1988, por ocasião da criação do Departamento de 
Diaconia. Assim, o SPD, em sua forma atual, nasce junto com o Departamento 
de Diaconia, fortemente vinculado à missão deste departamento no contexto da 
Igreja.  
 
O Serviço de Projetos de Desenvolvimento se organizou segundo duas 
modalidades de fundos de apoio: o fundo de apoio a grandes projetos, 
chamado de ‘SPD’, e o Fundo de Pequenos Projetos - FPP. No plano de 
trabalho para o triênio 1999-2001, destaca-se a instituição do Fundo para 
Médios Projetos, enquanto uma terceira modalidade de apoio.  
 
É interessante notar a sobreposição existente entre o ‘SPD’, entendido como 
SGP que abriga todas as modalidades de fundos de apoio da IECLB, e uma de 
suas modalidades específicas – os grandes projetos. Essa sobreposição de 
nomes, que mantém certa ambigüidade entre o que seja uma modalidade de 
fundo e o Serviço como um todo, parece estar relacionada à história do Serviço 
e à dificuldade de integrar mais o trabalho relativo a cada um dos fundos. No 
organograma do Dep. de Diaconia apresentado no Manual de Rotina e 
Métodos, cada um dos fundos (SPD e FPP) aparece como atividade 
independente, no mesmo nível hierárquico, subordinados igualmente ao 
Departamento de Diaconia. Do mesmo modo, cada um destes ‘fundos’ ainda 
mantém projetos e relatórios independentes, inexistindo projetos ou relatórios 
comuns aos dois.  Contudo, nos documentos de sua criação e em entrevistas 
com a equipe se confirma a idéia de que todas as modalidades de apoio a 
projetos constituem parte integrante do Serviço de Projetos de 
Desenvolvimento.  
 
A necessidade de integração dessas atividades/linhas de atuação é vista 
atualmente como uma necessidade, tanto pelos membros da presente equipe 
quanto pelas Agências. No entanto, esta parece ser uma situação ainda não 
plenamente resolvida pois, como veremos, as rotinas de trabalho e a própria 
estruturação da equipe ainda estão marcadas por uma lógica do trabalho 
bastante individualizado. 
  
Neste momento, quando se planeja a implantação de uma terceira modalidade 
de fundo para médios projetos, a questão da integração do trabalho se 
evidencia. Afinal, se mantida a lógica do trabalho em separado, o FMP se 
somaria aos fundos já existentes, constituindo provavelmente mais um polo 
autônomo dentro do SPD. Por outro lado, esta pode ser uma boa oportunidade 

                                                        
72  Esta seção é uma versão reduzida do Relatório Temático n 3, de Isabel Carvalho, com exceção da 

seção 11.4, que combina o referido relatório com um dos tópicos do relatório n 2 de Domingos Armani, 

e da seção 11.6, parte de Relatório Temático n 9 de  Cláudia Schmitt. 
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para aprofundar o movimento em direção a uma maior integração do trabalho, 
o que demandaria uma reorganização das tarefas do conjunto da equipe de 
executores e das suas dinâmicas de trabalho.  
 
 
11.2   Rotinas e Divisão do Trabalho    
 
A equipe do SPD, entendido enquanto a totalidade do serviço de apoio a 
projetos, constitui-se de 4 pessoas, das quais  2 exercem funções de apoio: a 
secretária e o assessor contábil. Há um secretário executivo, com mestrado em 
teologia que, além de responder pela coordenação de parte dos fundos 
(grandes projetos) também responde pela coordenação do serviço como um 
todo, e uma socióloga que coordena o FPP/FMP. 
 
A equipe é constituída por profissionais que também têm uma origem luterana 
e em sua maioria tiveram ou têm uma inserção ativa nas atividades de Igreja. 
De um modo geral, a equipe não têm um longo tempo de trabalho conjunto no 
SPD. A coordenadora do FPP é a mais "antiga", tendo iniciado seu trabalho em 
1995. A secretária e o assessor contábil passaram a integrar a equipe em 1996 
e o Secretário Executivo apenas em 1997. Esta situação interna da Equipe, 
somada às necessidades de reorganizar o trabalho num contexto de mudanças 
tanto em nível das políticas de cooperação das agências quanto de mudanças 
na estrutura da Igreja, caracteriza um momento que exige da equipe um 
esforço adicional de redesenho do Serviço, com a conseqüente reorganização 
das rotinas de trabalho e das atribuições de seus membros.   
 
De um modo geral, as rotinas do Serviço envolvem: 1) todo o trâmite relativo ao 
encaminhamento dos projetos  desde sua chegada ao Serviço, até sua 
avaliação e acompanhamento pós aprovação; 2) relação com agências de 
cooperação, e 3) participação em atividades do Departamento de Diaconia. 
Tomando as duas modalidades de fundo até agora em vigor, estas rotinas 
poderiam ser sistematizadas da seguinte forma:  
 

FPP 

Leitura e análise da adequação às diretrizes gerais 
Interlocução com os grupos solicitantes para complementar informações 
Sistematização dos projetos segundo roteiro pré existente  e envio para a 
Comissão de Projetos 
Apresentação dos projetos na reunião da Comissão de Projetos  
Encaminhamentos pós aprovação (preenchimento de formulários pelo grupo, 
esclarecimento das condições do fundo, remessa do dinheiro) 
Acompanhamento dos projetos (visitas, promoção de capacitação, avaliação 
etc.) 
Controle do saldo e da prestação de contas dos projetos 
Manutenção do banco de dados sobre os projetos 
Participação nas atividades do Departamento de Diaconia 
(reuniões, encontros e publicações) 
Articulação com outros fundos de pequenos projetos 
Relação com Agências (informes narrativos e financeiros, participação em 
encontros) 
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SPD 

Leitura e numeração dos projetos 
Primeira triagem de acordo com adequação às diretrizes gerais 
Solicitação de informações adicionais 
Sistematização dos projetos segundo roteiro pré existente e envio para 
Comissão de Projetos  
Preparação da pauta da reunião da Comissão de Projetos 
Elaboração de planilha organizando as demandas por projeto, área temática e 
recursos 
Encaminhamentos pós-aprovação dos projetos (correspondência, elaboração 
do contrato e  desembolso) 
Acompanhamento dos projetos em andamento: 
-leitura dos relatórios semestrais 
-transformação desses relatórios em relatórios para as Agências ( A PPM 
solicita relatórios por pacote de projetos) 
Alimentação do banco de dados 
Viagens e representação do Serviço de Projetos 
Participação nas atividades do Departamento de Diaconia 
(reuniões, encontros e publicações) 

 
 
Quanto ao volume de trabalho em relação aos projetos, temos a seguinte 
situação: 
 

Projetos SPD  em 1997 
Projetos - 1997 Grandes 

Projetos 
FPP 

Projetos tramitados  23 24 

Projetos aprovados 10 15 

Projetos em andamento 68 09 

 
 

Projetos SPD em 1998 
Projetos - 1998 Grandes 

Projetos 
FPP 

Projetos tramitados  21 2173* 

Projetos aprovados 14 09 

Projetos em andamento 45 09 

 
  
Dentro destas rotinas, grande parte das atividades são realizadas pelo 
Secretário Executivo e pela Coordenadora do FPP. No que concerne às 
prestações de contas, auditorias, desembolsos, controle de contas e saldos, há 
o apoio do assessor contábil e financeiro, cujas atribuições parecem bem 
definidas. Esse apoio torna-se importante, especialmente se considerarmos 
que para cada agência há procedimentos diferenciados de desembolso, 
transferência de recursos, prestação de contas, auditorias etc.  
 

                                                        
73 Destes 21 projetos 10 não foram analisados por falta de parecer e/ou porque foram retirados da pauta. 

Nos anos anteriores, a média de projetos tramitados e aprovados no FPP foi de 29 e 19 respectivamente. 



 

 

72 

Quanto ao apoio de secretaria parece haver um estrangulamento decorrente do  
excesso de atribuições da secretária, a qual acumula funções de secretariar o 
SPD e o Departamento de Diaconia. Embora as atribuições da secretária 
estejam formalmente dimensionadas em dois dias por semana para o 
Departamento de Diaconia, o conjunto de atribuições deste setor que são de 
responsabilidade da secretária dificilmente se restringem a dois dias de 
trabalho da semana, pois são numerosas tarefas que se distribuem ao longo da 
semana. Na prática, o Secretário Executivo e a coordenadora do FPP realizam 
uma boa parte das tarefas de secretaria necessárias ao andamento do 
trabalho, o que por sua vez acarreta uma sobrecarga de tarefas para estes.  
 
Neste sentido, podemos notar que o apoio de secretaria está subdimensionado 
se considerarmos conjuntamente as necessidades do SPD e as do 
Departamento de Diaconia. Neste caso seria interessante repensar a relação 
com o serviço de secretaria, ampliando o quadro e separando as funções de 
secretaria do SPD e do Departamento de Diaconia o mais possível. 
 
Chama a atenção a inexistência de uma rotina de reunião em equipe para 
discussão dos projetos e demais aspectos relativos ao andamento do trabalho. 
O conjunto de tarefas do Serviço está organizado segundo as necessidades e 
procedimentos de cada modalidade de fundo, e os responsáveis por estes 
organizam suas rotinas tendo poucas oportunidades de interação entre si. 
Embora haja movimentos de integração da equipe em atividades comuns, 
como na organização dos seminários com os projetos, ou mesmo a 
participação eventual do técnico do FPP em viagens de acompanhamento aos 
grandes projetos, essa interação parece ainda pouco freqüente e constitui-se 
mais uma exceção do que uma dinâmica do setor.  
 
Outro fator que dificulta a consolidação da equipe é a pequena diferenciação 
em termos funcionais, hierárquicos e salariais entre os técnicos. Não há 
nenhuma distinção salarial para o cargo da Secretaria Executiva, embora este 
cargo acumule as funções de gerência de fundos e coordenação do Serviço 
como um todo. E aqui cabe observar que o fundo de grandes projetos, que está 
sob a responsabilidade do  Secretário Executivo, tem uma cota de projetos e 
um volume de recursos significativamente maior do que o FPP, o que 
desequilibra ainda mais a divisão de tarefas entre a equipe. Como já foi 
apontado pelas conclusões do relatório de Moreira e Associados Auditores74, 
verifica-se a necessidade de uma reorganização da equipe, no sentido de uma 
divisão mais clara de  níveis de responsabilidade, distinguindo principalmente 
funções técnicas das de apoio, definindo mais claramente níveis de decisão de 
cada cargo na equipe e,   com base nisto,  rever os salários que estão abaixo 
do piso das categorias profissionais e diferencia-los segundo os níveis de 
responsabilidade dos cargos.   
 
 
 
 
 

                                                        
74 Empresa contratada para realizar um diagnóstico dos aspectos administrativos do SPD, trabalho este 

realizado entre agosto e setembro de 1998. 
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11.3  Perfil da Equipe Frente aos Desafios Atuais  

 
A equipe, em termos de formação parece bem preparada para as 
necessidades do Serviço. As formações em Teologia e Ciências Sociais estão 
bastante adequadas a uma intervenção no campo do desenvolvimento social, 
desde uma perspectiva diaconal. As escolha das funções de apoio nas áreas 
contábeis e de secretaria também está condizente com as necessidades do 
Serviço. 
 
Em termos de capacitação, o que poderia ser considerado são algumas 
necessidades percebidas pela própria equipe, como aprofundar conhecimentos 
e adquirir habilidades na área de gestão de projetos, planejamento, e 
formulação de indicadores sociais. Contudo, para além desta capacitação 
técnica, o que poderia ser pensado em termos de potencializar a equipe no 
enfrentamento dos desafios atuais e futuros é o modo como esta se organiza e 
se situa nas relações institucionais, tanto com as agências quanto no âmbito 
dos diversos níveis da Igreja.  
 
O SPD passa, em sua história, por diferentes inserções na estrutura da Igreja, 
trazendo a marca de ter sido um serviço muito voltado às necessidades das 
agências nas décadas de 60 e 70, sendo incorporado posteriormente, desde 
1988, como instrumento diaconal que contribui para a missão social da Igreja. 
No entanto, a localização do SPD no contexto diaconal ainda deixa em aberto 
algumas questões quanto à sinergia deste Serviço no conjunto das outras 
atividades de apoio a projetos dentro Igreja. Como é observado pela própria 
equipe, há projetos como o COMIN, específico para a área indígena, ou ainda 
o Serviço de apoio a projetos do Departamento de Educação, que atuam 
independentemente, mas que poderiam ter uma relação mais orgânica com o 
SPD.   
 
A presença das agências e da Igreja na interlocução com o Serviço, situa o 
SPD entre dois contextos institucionais que devem ser administrados 
institucional e politicamente, numa contínua ‘concertação’. Considerando a 
complexidade de lidar com estes dois "ambientes institucionais" — suas 
especificidades, exigências, contextos políticos nacionais diferenciados, 
prioridades e políticas quanto aos projetos sociais — a equipe do SPD tem 
como um de seus principais desafios o fortalecimento de sua capacidade de 
iniciativa e de negociação, bem como de sua legitimidade como interlocutor na 
proposição de uma política de apoio a projetos, que se traduziria numa nova 
proposta de funcionamento do Serviço.  
 
Algumas das sugestões dadas pela Comissão de Projetos para o SPD, como a 
sistematização das experiências bem sucedidas, divulgação dos projetos 
aprovados no jornal evangélico, indicam a necessidade de uma maior 
‘publicização’ e divulgação do trabalho do SPD diante da comunidade 
evangélica. Esta ação seria importante e reforçaria uma política de obtenção de 
maior visibilidade, legitimidade e valorização do trabalho realizado pelo SPD. 
 
No contexto da Igreja, parece haver ainda um consenso a ser criado em torno 
do lugar que deve ocupar o SPD. Nesse horizonte, é vital que a equipe do 
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SPD, juntamente com o Departamento de Diaconia, seja capaz de avaliar a 
conjuntura, afinar suas posições e formular um projeto a ser negociado com 
estes interlocutores. Isto significa agir como ator político neste processo e não 
apenas como uma equipe executora de políticas determinadas desde fora. 
 
Para que este fortalecimento da equipe se dê, é importante que se leve em 
conta sua reorganização, com vistas a superar as condições que dificultam sua 
consolidação e organicidade em torno de um projeto de trabalho e uma 
concepção de desenvolvimento social. Entre estas condições desfavoráveis 
para o fortalecimento da equipe destacam-se: o acúmulo de tarefas 
operacionais; o isolamento das rotinas de trabalho; e a frágil distinção de 
papéis, níveis de decisão, remuneração e responsabilidades.  
 
 
 
11.4  O Processo de Tomada de Decisões e Formulação de Políticas 
 

As decisões de cunho operativo sobre o encaminhamento das rotinas de 
trabalho são tomadas, em sua grande maioria, pelos técnicos responsáveis em 
cada modalidade de fundo, assessorados pelo assessor contábil quando estas 
envolvem trâmites financeiros. Aqui reiteramos a falta de oportunidades 
regulares de reuniões em equipe, o que dificulta a visão global dos técnicos 
sobre o conjunto e o alcance do trabalho de desenvolvimento social executado 
pelo Serviço como um todo. Aspectos como o acompanhamento dos perfis dos 
projetos, tipos de demandas, comportamento das agências, entre outros, 
evidenciariam-se com mais facilidade se o conjunto dos projetos, bem como as 
estratégias do Serviço, fossem discutidos de forma mais coletiva. 
 
Verifica-se, por outro lado, uma lacuna do ponto de vista da reflexão cumulativa 
e da elaboração de políticas para apoio a projetos de desenvolvimento na 
IECLB. O SPD, especificamente,  não conseguiu ao longo dos últimos anos 
tornar-se um espaço apto para isso. Isto parece dever-se a três fatores 
básicos. 
 
O primeiro deles é o fato de as agências de cooperação terem tido 
historicamente um peso muito grande no estabelecimento de políticas e 
parâmetros para a atuação dos sistemas de gerenciamento de projetos. Isto 
não é surpresa já que, tais sistemas foram quase sempre criados por decisão 
delas próprias e também porque a assimetria das relações de cooperação 
internacional, típica das décadas passadas, não facilitava uma solução 
diferente.  
 
No desenrolar destas relações assimétricas, muitas organizações brasileiras 
acabaram por desenvolver uma cultura por um lado passiva e reativa e, por 
outro,  utilitarista, que  negava o diálogo franco e se contentava em dar bom 
uso aos recursos recebidos. Tal postura pode ser explicada, pelo menos em 
parte, como uma manifestação de resistência ao neocolonialismo por vezes 
presente nestas relações, mas acabou tendo dentre outras conseqüências, a 
negação do diálogo como  espaço legítimo de expressão de identidades 
diversas e de negociação e construção de interessas comuns. 
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O segundo fator diz respeito à inexistência de um foro específico para 
promover discussões sistemáticas visando a elaboração de políticas de 
desenvolvimento social dentro do Departamento de Diaconia. Mais 
especificamente isto talvez tenha relação com o fato de que nem a IECLB em 
geral, nem o Departamento de Diaconia (ou a extinta Secretaria de Missão) em 
particular, puderam garantir a suficiente densidade, visão estratégica e 
regularidade às suas intervenções junto às questões relativas ao 
gerenciamento de projetos pelo SPD.  
 
No caso específico do SPD,  os desafios colocados  em nível de atualização de 
políticas, de qualificação dos mecanismos de acompanhamento e avaliação, de 
captação de recursos nacionais e, não menos importante, de um maior 
protagonismo no diálogo com as agências e com outros atores, estão a exigir a 
uma ‘reorientação’ do SPD.  Isto passa, necessariamente, por a) uma 
redefinição de suas atribuições dentro do Departamento de Diaconia e em 
relação à Comissão de Projetos, especialmente no que tange à elaboração de 
políticas e à possibilidade de tomar iniciativas de forma mais autônoma; b) pela 
ampliação, reorganização e  qualificação da equipe e  pelo aprimoramento de 
seus instrumentos de atuação; e ainda c) pelo fortalecimento de sua 
capacidade reflexiva e propositiva, incluindo-se aí a adoção do planejamento 
estratégico.  
 

Por fim, um terceiro fator que certamente contribuiu para o limitado 
protagonismo do SPD enquanto SGP, é mais conjuntural e tem a ver com o 
alto índice de rotatividade de seus membros. 
 
Desta forma, evidencia-se a carência de uma articulação e/ou um foro 
institucional onde, com a participação da equipe de executores do SPD e da 
Comissão de Projetos, fosse possível um acúmulo de reflexão e 
amadurecimento de propostas de políticas de desenvolvimento social, afinadas 
com a proposta diaconal da Igreja. Neste sentido, seria interessante para o 
fortalecimento do SPD, a criação de uma instância como um conselho 
consultivo, com participação da equipe do SPD, da Diretora do Departamento 
de Diaconia e de membros da Comissão de Projetos, que tivesse a função de 
refletir e formular propostas sobre as políticas de desenvolvimento orientadoras 
da ação do SPD no contexto brasileiro.  
 
 
 
11.5  Planejamento e Avaliação do Trabalho 

 
O SPD, enquanto projeto, é organizado de forma trienal, conforme o contrato 
com as agências de cooperação. Assim, os esforços maiores de avaliação, 
planejamento e negociação do trabalho se dão nos períodos de renovação 
destes contratos de cooperação. Além disso, anualmente os executores do 
SPD organizam uma agenda de visitas e seminários que dizem respeito ao 
acompanhamento dos projetos apoiados. 
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O Departamento de Diaconia teve uma iniciativa de planejamento em 1996, 
mas este não teve continuidade, exceto por uma previsão bastante ampla de 
atividades anuais que se realizariam até o ano 2001.    
 
Desta forma, verifica-se certa fragilidade quanto às dinâmicas de planejamento 
e avaliação do trabalho, uma vez que estas terminam acontecendo apenas no 
término dos triênios — o que remete o planejamento inevitavelmente para o 
contexto das condicionalidades das agências, diminuindo a margem de 
autonomia da Equipe; ou ainda anualmente, quando os esforços de avaliação 
têm se restringido à organização de uma agenda de atividades para o ano 
seguinte.  Desta forma, o planejamento tem se restringido a uma previsão de 
atividades, e a avaliação, por sua vez, a uma verificação do cumprimento ou 
não destas atividades. 
  
O que parece não ter tido lugar até aqui, na organização do SPD, é uma rotina 
de avaliação e planejamento periódico (anual) que incida sobre a direção 
estratégica do trabalho. Um planejamento deste tipo, estratégico, poderia 
estabelecer, atualizar e/ou reformular os objetivos de longo e curto prazo do 
SPD, bem como situar suas estratégias políticas no campo do desenvolvimento 
social, da relação com as agências e dos projetos apoiados. Este nível de 
definições estratégicas antecederia a definição de atividades e assim, a agenda 
do SPD seria organizada de modo a responder a uma estratégia previamente 
traçada e ‘consensuada’ entre a equipe e o Departamento de Diaconia. Na 
busca de superar esta situação, cabe destacar a iniciativa do SPD em 1998 de 
buscar assessoria externa e iniciar o processo de diagnóstico participativo, de 
modo a identificar previamente as principais questões norteadoras do 
planejamento estratégico, já previsto na seqüência do diagnóstico.     
 
 
 
11.6 A Gestão de Projetos pelo SPD e a Questão Regional 

 
A visita aos projetos no Espírito Santo reforçou a  percepção de que os projetos 
situados em outras regiões, que não o Sul do Brasil, tendem a se ver como 
“marginais” em relação, não só as ações do SPD e Departamento de Diaconia, 
mas às instâncias de direção da IECLB como um todo. A descentralização da 
estrutura da Igreja, promovida no período mais recente, e até mesmo uma 
relativa descentralização das ações do SPD (com repasse de atribuições ao 
BASES e aos próprios projetos) são vistas com bons olhos tanto pelos projetos 
como pelo Sínodo. Existe no entanto todo um reconhecimento do trabalho 
desenvolvido pelo SPD até o momento, bem como uma demanda de que este 
trabalho venha a ser reforçado.  
 
No Espírito Santo a criação do BASES (Projeto BASES de Integração de 
Projetos) tem propiciado uma maior integração entre projetos através de ações 
concretas nas áreas de capacitação, planejamento e na construção (ainda em 
estágio preliminar) de estratégias comuns no campo da comercialização de 
produtos agrícolas. Este quadro de integração e busca de estratégias conjuntas 
que vem se desenhando no Espírito Santo não parece se repetir, para o caso 
do RS na região Alto Uruguai. Ali, embora exista uma integração entre 
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diferentes atores regionais, essa não parece se dar via instâncias da Igreja, 
passando principalmente pelo CEPO (Centro de Educação Popular) e pelo PT 
(Partido dos Trabalhadores). 
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12.  O SPD EM COMPARAÇÃO COM OUTROS SERVIÇOS SIMILARES75 
 
 
12.1 Percepção dos Serviços de Projetos Sobre o Campo dos SGPs e 
Sobre o SPD em Particular  
 
Os Serviços pesquisados mencionaram a pequena articulação entre os fundos 
delegados e a necessidade de se incrementar essa interação. A criação da 
Articulação dos Fundos de Pequenos Projetos foi mencionada por todos, no 
entanto, a impressão geral é de que essa articulação não tem trazido os 
resultados esperados no tempo necessário. Não existe uma dinâmica de 
interação como rotina de trabalho entre os Serviços, como por exemplo 
intercâmbio de pautas de projeto e/ou consultas sobre grupos solicitantes. O 
único Serviço que mencionou essa prática foi o SAAP em relação ao CERIS e 
CESE. O Fundo Sul também revelou interesse nesse tipo de prática para evitar 
duplo financiamento a grupos que enviam os mesmos projetos para diferentes 
fundos.  
 
O SAAP reforçou a necessidade da articulação dos SGPs também como forma 
de racionalizar os esforços de avaliação dos Fundos e aumentar sua força de 
negociação política. Segundo esta perspectiva, uma avaliação de conjunto 
seria muito mais realista do que as avaliações em cada Fundo e poderia 
superar a "avaliação dos pequenos resultados".  O conjunto dos serviços, 
tomado como um todo, teria maior força política para negociar, tanto com as 
agências quanto em nível das políticas públicas no país.  
 
Em virtude da Articulação Nacional de Fundos de Pequenos Projetos, todos os 
Serviços puderam identificar o FPP e alguns Serviços mencionaram também os 
grandes projetos. De um modo geral, verificamos pouco conhecimento sobre o 
SPD como um todo. A percepção da maioria dos Serviços se resume a idéias 
gerais sobre o SPD.  
 
 
12.2  O SPD no Contexto dos Serviços de Gerenciamento de Projetos  

 
São apresentados abaixo quadros comparativos que situam o SPD no contexto 
de alguns dos mais importantes SGPs brasileiros. 
 

Serviços de Projetos e Principais Fontes de Financiamento 
CESE SAAP76 Caritas Fundo Sul SPD 

ICCO, PPM, 
Christian Aid, HEKS 
(Suíça), Conselho 
Mundial de Igrejas, 
Action by Churches 
 Together. 

Solidaridad 
Christian Aid, 
Desenvol-
vimento e 
Paz,PPM, 
NOVIB, ICCO 

Misereor  
Zentalstelle 

ICCO,  
Solidariedad  
PPM,  
Christian Aid   

EZE, 
PPM, 
FLM, KED 

                                                        
75 Esta seção apresenta a parte final do Relatório Temático n 7 de Isabel Carvalho, o qual  apresenta 

extensa informação sobre  CESE, SAAP, FMP e Cáritas/RS. 
76 O SAAP da FASE também conta com o apoio de uma empresa, a ‘Banker Trust Company ‘ (USA). 
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Montante de Receitas em 1997 (US$) 
CESE SAAP CARITAS FUNDO SUL SPD 

3,500,000 600,000 600,000 220,000 1,854,600 

*Média aproximada, tendo em vista o orçamento trienal de U$ 750.000,00 
**Este orçamento inclui os recursos do projeto institucional  mais o que foi enviado aos 
grandes projetos via SPD em 1997 

 
 

Modalidades de Fundos e faixas de apoio por Serviço 

CESE SAAP Caritas  Fundo Sul SPD 

Até R$ 
5.000,00 

Até R$ 
3.000,00 

Produtivos: até 
R$ 7.000,00 
Sociais: 
até R$ 5.000,00 
Movimentos 
Populares: até 
R$ 2.000,00 

Em torno de 
R$ 2.000,00 

Até 
RS 
10.000,00 

De R$ 
10.000,00 a 
R$ 50.000,00 
Projetos 
Especiais - 
PEP 

Até R$ 
5.000,00 
Fundo Novib 

Fundo de 
atendimento 
emergencial 
(valor variável) 

-------- Médios  
Projetos 
De  
10.000,00 a 
20.000,00 
Grandes Projetos 
Mais de R$ 20.000,00 

 
 
Em termos orçamentários, o SPD movimenta uma quantidade significativa de 
recursos anuais, sendo o único dos  Serviços que opera majoritariamente com 
grandes projetos. A outro Serviço, dentre os pesquisados, que apoia projetos 
maiores é a CESE com o Programa de Projetos Especiais - PEP. É importante 
ressaltar que o PEP representa, no orçamento da CESE, um percentual bem 
menor do que os grandes projetos no orçamento movimentado pelo SPD. Ao 
contrário da CESE, no SPD os grandes projetos movimentam um valor muito 
maior do que os pequenos projetos. Em 1997 foram intermediados pelo SPD 
recursos na faixa de U$ 1.700.000,00 para grandes projetos, enquanto os 
recursos enviados a pequenos projetos (FPP) estiveram na faixa de U$ 
91.000,00.  
 
O projeto institucional do SPD, contudo, não inclui o montante de recursos 
intermediado para grandes projetos. O SPD opera com financiamento trienal. 
No triênio 1995-1997 contou com aproximadamente U$ 748.900,00. Deste 
total, uma parte (55%) se destina a viagens, salários, realização de seminários 
e outras atividades de capacitação do Departamento de Diaconia/SPD; outra 
parte (45%) constitui o Fundo de Pequenos Projetos. Esta maneira de 
organizar o projeto institucional, excluindo os recursos enviados a grandes 
projetos, resulta numa distorção que torna invisível a magnitude dos recursos 
movimentados via SPD. Por isso, optamos por considerar dentro do orçamento 
anual do SPD o total de recursos enviados a projetos (grandes e pequenos).  
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Recursos enviados a projetos e despesas administrativas (1997) 
Recursos CESE SAAP Caritas Fundo 

Sul 
SPD 

Envio a Projetos 78% 82% 60% 85% 99% 

Despesas 
Administrativas:Pessoal
, acompanhamento/ 
capacitação aos 
Projetos, e outras 
despesas institucionais 

22% 18% 40% 15% 1% 

 

Em termos da distribuição de recursos entre despesas administrativas e 
projetos, verificamos que todos os SGPs pesquisados incluem em "despesas 
administrativas" não apenas os custos de manutenção efetiva do Serviço, mas 
também os custos das atividades de acompanhamento, capacitação e 
assessoria aos projetos apoiados. No caso do SPD, considerando o total dos 
recursos movimentados, seu custo administrativo é irrisório77. Uma equipe com 
apenas dois técnicos responde, no SPD, por um grande movimento anual de 
recursos, menor apenas do que o da CESE que é uma instituição totalmente 
voltada ao apoio a projetos, com uma estrutura bem mais complexa e uma 
equipe técnica de 7 pessoas. 
 
 

Perfil das equipes de trabalho 
 CESE SAAP Caritas Fundo Sul SPD 

Técnico 7 TI 2 TI 4 TI + 2 TP 2 TP* 2TI 

Apoio 2 TI 1 TI 1 TI 1 TP 1TI + 1TP 

TP = tempo parcial       TI = tempo integral 
*No caso do Fundo Sul a remuneração é por dia trabalhado. A previsão é de cada 
técnico dedicar em torno de 3 a 4 dias/mês ao Fundo, mas na prática o tempo exigido 
é bem maior. 

 
Salários Base 

 CESE SAAP Caritas Fundo Sul SPD 

Técnico R$ 1.900,00 R$ 
1.500,00 

R$ 1.000,00 RS 75,00/dia R$ 1.260,00 

 
Adicionais de coordenação e outros 

Adicionais CESE SAAP Caritas Fundo Sul SPD 

coordenaçã
o 

+ 20% do 
salário 

R$ 400,00 
 

R$ 400,00 R$ 75,00/dia ------ 

Outros ----- 2,5% 
biênio 

Anuênio 1% 
até 5 anos 

------- Anuênio 1% 

 

O SPD possui uma das menores equipes técnicas entre os Serviços, 
igualando-se apenas ao SAAP. Não estamos considerando aqui o Fundo Sul, 
que não conta propriamente com uma equipe de trabalho, mas apenas 

                                                        
77 Aqui deve ser considerado que o valor repassado a grandes projetos inclui também despesas 

administrativas das entidades apoiadas, e não apenas recursos para atividades-fim, como em geral 

acontece com os pequenos projetos. De todo modo isso não invalida a afirmação sobre o baixo custo 

operacional do SPD, pois neste caso trata-se de destacar a relação entre despesas administrativas do SPD 

(e não dos projetos apoiados) face aos recursos movimentados. 
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dedicações parciais de dias trabalhados de funcionários das ONGs que o 
sediam.  
 
Face aos outros Serviços o SPD está entre os menores salários. Também é o 
único Serviço que não conta com uma política salarial que contemple a 
diferenciação de responsabilidades dentro da equipe com, por exemplo, um 
"adicional de coordenação", verificado em todos os Serviços pesquisados. 
 

 
Projetos analisados e projetos apoiados 

Projetos em 
1997  

CESE SAAP Caritas Fundo 
Sul 

SPD 

Analisados 
 

719 400 63 195 47 

apoiados 396 200 50 81 25 

 
 
Quanto ao fluxo de projetos tramitados/apoiados no ano de 1997, o menor 
número de projetos do SPD deve ser analisado tendo-se em vista que a grande 
maioria dos projetos do SPD são "grandes projetos", ao contrário dos outros 
Serviços, constituídos quase que exclusivamente por "pequenos projetos". 
Assim, no caso do SPD trata-se, em grande parte, de projetos de outra 
natureza que, em menor número, movimentam uma soma expressiva de 
recursos e demandam processos de seleção/ acompanhamento/ capacitação/ 
avaliação diferenciados.  
 

Volume de Recursos por Técnico (1997) 
CESE SAAP Caritas Fundo Sul SPD 

U$ 500.000,00 U$ 
300.000,00 

U$ 
120.000,00 

U$ 
110.000,00 

U$ 
927.300,00 

* Para efeito de número de técnicos por Serviço buscamos considerar a soma dos técnicos 
com dedicação em tempo integral. Assim, no caso da Caritas que tem 4 técnicos em tempo 
integral e 2 em tempo parcial contamos 5 dedicações em tempo integral. No caso do Fundo 
Sul, tomamos apenas o número de técnicos responsáveis pela coordenação do Fundo, 
independentemente da sua dedicação de tempo, tendo em vista que esta é variável e não está 
adequadamente dimensionada no planejamento do Serviço.  

 

Ao compararmos o número de técnicos em relação ao  movimento anual de 
recursos dos Serviços de Apoio a Projetos, tendo como base o ano de 1997, 
veremos que os SPD é o Serviço que operam com o maior volume de recursos 
por técnico. 
 
Em relação às atividades de acompanhamento, capacitação e avaliação dos 
projetos, observa-se que o SPD está entre os Serviços que, pelo tamanho 
reduzido da equipe executiva, têm condições limitadas de realizar muitas 
atividades como visitas a campo, seminários etc. com qualidade.  Face a esta 
realidade, o grande número de visitas a projetos previsto pelo SPD em seu 
planejamento anual, por exemplo, pode ser considerado excessivo para as 
condições operativas da equipe78. 
 

                                                        
78 Ver seção n 8.2. 
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Quanto à formulação de políticas, destaca-se nas diferentes estruturas 
organizativas a busca de sinergia entre o Serviço de projetos e as definições 
das instituições as quais estes Serviços estão ligados. Do mesmo modo, a 
análise sobre a conjuntura social nacional e internacional, seminários 
temáticos, bem como os procedimentos de planejamento estratégico são 
alguns dos recursos utilizados para contextualizar e detalhar as diretrizes 
gerais em atividades-fim. A formação de Conselhos e/ou Assembléias que 
dispõem sobre políticas de apoio poderia  ser pensado pelo SPD como meio de 
superar a lacuna atualmente existente na formulação de políticas.  
 
O SPD não tem grande visibilidade entre os SGPs pesquisados. Embora a 
dificuldade de articulação entre os Serviços seja uma característica comum aos 
vários Serviços entrevistados, a ausência de uma política de comunicação e 
divulgação do trabalho pode estar contribuindo para a pouca visibilidade do 
SPD e pela relativamente reduzida demanda por apoio a projetos por ele 
recebida.  Nesse sentido recomenda-se ver os boletins e encartes publicados 
por outros Serviços como sugestões para uma política de divulgação.   
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13. RECOMENDAÇÕES DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 

São apresentadas a seguir as principais recomendações  do Diagnóstico 
Participativo.  O conjunto das recomendações visa indicar caminhos e formas 
concretas para o aperfeiçoamento do serviço de gerenciamento de projetos da 
IECLB. Por isso, embora as recomendações digam respeito fundamentalmente 
ao SPD, em muitos casos, dada a natureza relacional do serviço de projetos, 
as recomendações exigem, para sua realização, a iniciativa e o 
comprometimento de outros atores relevantes, como o Dep. de Diaconia, a 
Comissão de Projetos, os Sínodos, o Conselho da Igreja, as agências de 
cooperação e os projetos de desenvolvimento. 
 
Optou-se por reunir as dezenas de recomendações indicadas no texto deste 
Relatório em 13 recomendações-chave, as quais são detalhadas com 
orientações concretas para sua consecução.  
 
 
 1:  Recomenda-se que a IECLB realize um trabalho de revisão dos 

fundamentos da sua contribuição ao desenvolvimento social e do 
papel do gerenciamento de projetos pelo SPD. Isto se daria como 
resultante de um processo de atualização e sistematização da relação 
conceitual e prática entre sua ação missionária e diaconal e seu apoio 
a projetos de desenvolvimento. 

 

Neste processo, deve-se buscar definir com maior clareza o que se entende 
por  projetos de missão, por ação diaconal e por projetos de desenvolvimento, 
buscando definir em que medida uns e outros se identificam, se diferenciam e 
se complementam. 
 
Deve-se também estabelecer com maior clareza qual é a visão de 
desenvolvimento preconizada pela IECLB, e nela, qual a contribuição 
específica da Igreja.  
 
É de fundamental importância ainda que neste processo de reflexão participem 
todas as instâncias relevantes da Igreja, além de atores externos importantes 
como as agências de cooperação e os projetos de desenvolvimento. 
 
 
 2: Recomenda-se que o Departamento de Diaconia, em coordenação 

com os Sínodos,   busque formas de intensificar e aprimorar sua 
contribuição à qualificação da metodologia da ação diaconal nas 
bases da Igreja.   

 
Para tal, é importante que se criam espaços e condições para a reflexão 
sistemática sobre a prática concreta, especialmente a nível Sinodal, e que haja 
mais relação e colaboração entre Dep. de Diaconia e Sínodos  neste âmbito. 
 
Discutir a conveniência de criar um Fundo de Apoio à Qualificação da Ação 
Diaconal, dentro do Departamento de Diaconia, com vistas a apoiar 
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financeiramente iniciativas de qualificação propostas por Comunidades, 
Paróquias e Sínodos.  As propostas seriam consideradas à luz de critérios 
específicos a serem desenvolvidos e as decisões seriam tomadas pela 
Comissão de Projetos. Seria fundamental que este fundo contasse tanto com 
recursos da cooperação internacional quanto da própria IECLB. 
 
 
 3: Recomenda-se promover a revisão das diretrizes e critérios para 

seleção de projetos  de desenvolvimento e a elaboração de políticas  
específicas complementares. 

 

O Departamento de Diaconia deverá elaborar uma proposta de processo para 
a revisão e atualização das atuais diretrizes para seleção de projetos, processo 
este articulado e decorrente da re-fundamentação da promoção do 
desenvolvimento social pela IECLB, indicada na R 1 acima. 
 
Dever-se-á definir orientações e critérios específicos que permitam caracterizar 
o que seja uma ‘boa prática’ em termos de ação diaconal da IECLB.  
 
Sugere-se ainda a revitalização do atual grupo de assessores do Dep. de 
Diaconia, de forma a transformá-lo numa instância consultiva,  para formulação 
de políticas orientadoras para a ação do Departamento e para a gestão de 
projetos pelo SPD. Tal instância poderia ser integrada por colaboradores da 
área de desenvolvimento social, por membros da Comissão de Projetos,  dos 
Sínodos, da equipe do SPD e do Departamento de Diaconia. Um grupo com 
este perfil poderia superar a atual lacuna detectada na formulação de políticas 
de gestão estratégica, e contribuir para alargar o horizonte de interlocução do 
SPD, aumentando sua legitimidade no âmbito da Igreja e da sociedade. 
 
Buscar aproveitar o acúmulo de orientações para a ação diaconal existente 
para definir critérios para seleção/análise de projetos em área temáticas 
definidas. Para isso, deverão ser constituídos Grupos de Trabalho ad hoc 
específicos em nível nacional  para elaborar, a partir das orientações existentes 
(relatórios de seminários nacionais de diaconia, publicações do Departamento, 
experiência concreta das ações diaconais, etc.), critérios objetivos para análise 
de projetos, em áreas temáticas definidas (saúde, agricultura familiar, 
educação, área de pessoas portadoras de deficiência, questão indígena, etc.).  
Tais GTs seriam constituídos e funcionariam sob a responsabilidade e aos 
auspícios do Departamento de Diaconia, e suas conclusões seriam discutidas 
por todos aqueles envolvidos na áreas de trabalho considerada e também pela 
Comissão de Projetos e pelo SPD.  
 
Criar um sub-comitê na Comissão de Projetos com o objetivo de tomar 
decisões acerca de pequenos projetos no período entre as duas reuniões 
anuais da Comissão.  As decisões devem ser informadas à Comissão na 
reunião seguinte. 
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 4:  Recomenda-se que o processo de seleção de projetos e o 
funcionamento da Comissão de Projetos sejam aperfeiçoados, através 
das seguintes linhas de ação: 
 

 4.1 - Ampliação e qualificação das informações enviadas à Comissão 
pelo SPD. 

 
Sugere-se enviar cópia da íntegra dos projetos à Comissão. Terá de ser 
investido um pouco mais de tempo na leitura dos documentos mas, em 
compensação, os membros da Comissão terão uma visão mais ampla e 
realista da qualidade do projeto. 
 
Faz-se necessário elaborar um novo modelo de apresentação dos projetos à 
Comissão, de caráter analítico, através do qual, a equipe do SPD comente 
criticamente em que medida o projeto em questão preenche os critérios 
indicados nas (novas) Diretrizes. Tal modelo deveria ter ao final uma seção 
onde a pessoa responsável no SPD emite seu parecer técnico, e indica outras 
questões relevantes para a consideração da Comissão. 
 
É de fundamental importância que a equipe do SPD mantenha uma dinâmica  
de discussão sobre os projetos a serem apresentados à Comissão, e que os 
comentários avaliativos expressos na apresentação dos mesmos à Comissão 
sejam fruto destas discussões coletivas. Este procedimento só deve passar a 
vigir depois de que as novas Diretrizes e o novo modelo de apresentação de 
projetos sejam formulados. 
 
Recomenda-se que o SPD aperfeiçoe seu Banco de Dados de forma a produzir 
e disponibilizar sistematicamente informações concernentes  à evolução dos 
projetos segundo variáveis a serem definidas (incluindo tipo de projetos 
negados, por exemplo), de modo a poder acompanhar de forma mais objetiva 
os movimentos de sua demanda e da análise dos projetos, o que contribuirá 
para qualificar os seus instrumentos de gestão. 
 
 

 4.2 -  Atualizar e aperfeiçoar o mecanismo dos ‘pareceres 
eclesiásticos’, tornando-os instrumentos de aproximação e 
colaboração entre instâncias da Igreja e grupos proponentes de 
projetos de desenvolvimento. 

 

Formular orientações claras sobre o preenchimento dos pareceres 
eclesiásticos, indicando a necessidade de pelo menos um encontro entre 
instância eclesial e projeto, no qual deve-se buscar identificar e acordar 
possibilidades de colaboração mútua. Por este novo sistema, projetos de 
ONGs e movimentos sociais devem se comprometer a contribuir com a Igreja, 
em nível local e/ou Sinodal, em termos de atividades de capacitação e 
assessoria (palestras, cursos, seminários, etc.). O compromisso então 
estabelecido deve ser objeto de acompanhamento por parte do SPD.  
 



 

 

86 

Os pareceres eclesiásticos devem, quanto possível, ser enviados aos membros 
da Comissão de Projetos com antecedência, juntamente com o restante do 
material. 
 
Dada a necessidade de agilizar a tramitação dos projetos, sugere-se que: a) 
um parecer apenas deverá ser suficiente para a análise do projetos pela 
Comissão; b) qualquer instância eclesiástica poderá emitir o parecer; c) a 
instância eclesiástica correspondente deverá receber cópia do projeto em 
questão imediatamente após a  sua recepção pelo SPD; d) deverá ser 
estabelecido um prazo para a emissão do parecer, após o qual o projeto 
poderá ser analisado mesmo sem o parecer, e e) nos casos em que  projetos 
do FPP/FMP localizarem-se em área fora do alcance das comunidades e 
instituições luteranas, ele poderá ser analisado mesmo sem a emissão de um 
parecer. 
 
 

 4.3 -  A agenda das reuniões da Comissão de Projetos deverá garantir 
maior equilíbrio entre análise de projetos e discussão de temas 
estratégicos para o gerenciamento de projetos na IECLB.  

 
Deverá haver maior espaço para discussões sistemáticas sobre questões de 
contextos específicos, sobre temas conjunturais e sobre a atualização das 
políticas existentes, assim como para refletir sobre tendências da 
demanda/aprovação de projetos, no sentido de que a Comissão adquira uma 
visão mais geral do curso das decisões tomadas e do andamento dos 
trabalhos. 
 

Garantir encontros bianuais da Comissão de Projetos para reciclagem, 
aprofundamento temático e elaboração de políticas. É recomendável que, 
como devem haver muitas mudanças na Comissão em futuro próximo, um 
desses encontros aconteça até o primeiro semestre do ano 2000. 
 
 
 5: Recomenda-se a revisão e aperfeiçoamento  dos atuais 

procedimentos de acompanhamento e capacitação aos projetos, de 
forma a constituir um (novo) sistema de acompanhamento aos 
mesmos. 

 
É necessário qualificar as visitas de acompanhamento aos projetos, 
desenvolvendo roteiro básico de acompanhamento, reduzindo sua quantidade 
e/ou acionando colaboração externa em sua execução. Cada visita de 
acompanhamento ou avaliação deverá ter um informe/relatório específico, a ser 
distribuído à Comissão de Projetos oportunamente. 
 
Existe uma necessidade de contar com maior apoio de secretaria e 
colaboração técnica  no planejamento e realização dos seminários com os 
grupos apoiados. 
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Buscar maior participação dos Sínodos e da Comissão de Projetos (neste caso, 
de forma remunerada) nas atividades de acompanhamento, capacitação e 
avaliação dos projetos. 
 
Sugere-se a organização de uma rede de profissionais colaboradores que 
possam executar, sob orientação das metodologia e políticas definidas pelo 
SPD, tarefas como visitas de acompanhamento, atividades de avaliação, 
capacitação e assessoria a projetos, multiplicando a ação da equipe de 
executores do SPD junto ao conjunto dos grupos apoiados. 
 
Integrar recursos humanos locais nas atividades de capacitação (sugestão 
tanto da Comissão de Projetos quanto dos pequenos projetos). 
 
Reforçar os conteúdos relacionados a metodologias de planejamento, 
monitoramento e avaliação na capacitação aos projetos, assim como aqueles 
relativos à captação de recursos. 
 
 
 
 6:  Recomenda-se o estabelecimento de bases mais duradouras e de 

formas diversificadas para a captação de recursos para o 
gerenciamento de projetos pela IECLB.  Este objetivo deve ser 
perseguido a partir de três linhas de ação complementares: 

 

 6.1 - Buscar iniciar um diálogo com as agências de cooperação para a 
revisão e aperfeiçoamento das atuais formas de relação administrativa 
e financeira com o SPD, com o intuito de ganhar em eficiência e 
agilidade.  

 
Um dos tópicos na agenda deverá ser a maior padronização e agilidade nos 
procedimentos e prazos de tramitação e acompanhamento dos projetos, assim 
como o estabelecimento e um único projeto de sustentação do SPD, a ser 
apoiado por todas as agências. 
 

 6.2 - Buscar formas de estimular a geração de recursos internos à 
própria  Igreja para o apoio a atividades diaconais e a projetos de 
desenvolvimento. 

 
Deverão ser exploradas as possibilidades de campanhas e coletas específicas, 
contribuição do orçamento das comunidades/paróquias e dos Sínodos, etc., 
conforme indicado na pesquisa realizada para este Diagnóstico. 
 

 6.3 - Desenvolver iniciativas de caráter exploratório de captação de 
recursos públicos e privados para o financiamento de projetos de 
desenvolvimento pelo SPD. 

 
Criar um Grupo de Trabalho para fazer um estudo de viabilidade de um novo 
arranjo jurídico-institucional  para  o SPD, de forma que este possa captar 
recursos públicos e da iniciativa privada.  
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 7: Recomenda-se o fortalecimento organizacional do SPD enquanto 

equipe técnica profissionalizada responsável pela gestão de projetos 
na IECLB. Este processo dar-se-á através de quatro linhas de ação: 

 

 7.1 -  Recomenda-se a revisão da forma atual de gestão dos fundos do 
SPD, visando uma gestão mais integrada e um trabalho mais coletivo 
da equipe. 

 
Neste sentido, indica-se a necessidade de  uma denominação  específica para 
o ‘fundo de grandes projetos’, que hoje é erroneamente designado como ‘SPD’, 
criando uma confusão com o Serviço como um todo (SPD). Talvez o mais 
indicado fosse ter apenas dois fundos – um de pequenos e outro de médios e 
grandes projetos.  Longe de ser apenas uma questão semântica, esta distinção 
clara entre a designação dos fundos específicos e o nome do serviço de 
projetos – SPD - será importante para dar visibilidade ao SPD enquanto 
instância da IECLB que engloba todo o trabalho de gestão de projetos e todos 
os fundos. 
 
Recomenda-se a integração da gestão dos fundos, que poderiam ser tomados 
enquanto linhas de apoio dentro de um projeto unificado do SPD. O 
acompanhamento destas linhas de apoio poderia ficar  a cargo de assessores 
técnicos, que se reportariam ao coletivo da equipe e ao Secretário Executivo 
em suas decisões, de modo a superar a tradição do trabalho individualizado e 
autonomizado por modalidade de fundo de apoio. Os assessores técnicos, ao 
invés de terem sua inserção na equipe definida unicamente pela coordenação 
de um fundo, como ocorre hoje, poderiam operar segundo uma especialização 
pelas áreas temáticas onde se concentram os projetos (saúde, gênero, 
agricultura, por exemplo).  Assim,  as tarefas relativas à capacitação e 
assessoria aos projetos seriam discutidas e planejadas por toda a equipe, que 
somaria os aportes das diferentes áreas monitoradas pelos assessores 
técnicos. 
 
 

 7.2 -  Recomenda-se o fortalecimento da equipe do SPD e o 
aperfeiçoamento de sua dinâmica de trabalho. 

 
Recomenda-se a ampliação da equipe do SPD. Esta equipe está claramente 
sub-dimensionada frente à quantidade de trabalho — a qual agora se soma a 
recém criada linha de apoio a médios projetos — e ao papel, não apenas 
executor, mas também formulador que a equipe pretende desempenhar. Neste 
sentido sugere-se a contratação de uma pessoa, que poderia atuar como mais 
um assessor técnico. A ampliação da equipe é uma necessidade que já vem 
sendo indicada desde 1995 (vide Manual de Rotina e Método) e agora torna-se 
ainda mais premente.  
 
É imprescindível a revisão do serviço de secretaria do SPD, separando as 
funções de secretaria do SPD daquelas  do Departamento de Diaconia. É 
fundamental para a eficiência do SPD que o Secretário Executivo do SPD 
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exerça maior controle sobre o tempo e a definição das tarefas de secretaria, de 
modo a poder direcionar este apoio a um atendimento mais pleno das 
necessidades do SPD. Considerando a atual duplicação de demanda de apoio 
(SPD + Diaconia) que converge para uma mesma secretaria, seria indicado a 
suplementação deste serviço com a contratação de pelo menos mais um tempo 
parcial (20hs/semana) de serviço de secretaria dedicada integralmente às 
tarefas do SPD.   
 
É urgente uma recomposição e distinção salarial, compatível com os  níveis de 
responsabilidade e formação profissional para a equipe do SPD. Reiteramos 
assim, esta necessidade que já foi apontada pelas conclusões do Estudo de 
Moreira & Associados. Considerando problemas como a alta rotatividade de 
pessoal e a atual insatisfação com os níveis salariais, não vemos como manter 
este Serviço de projetos, esperando que atenda as expectativas externas 
expressas pelos projetos e pelas agências  de qualificação do Serviço, tanto no 
âmbito diaconal quanto na política de desenvolvimento social, sem rever a 
política salarial até aqui vigente. A remuneração dos técnicos do SPD está 
entre as menores se comparada a funções similares em outros  Serviços de 
Projetos. Além disso, não conta com adicional para coordenação, o que 
encontramos em todos  os Serviços pesquisados que possuem equipe de 
trabalho com dedicação integral.  
 
Recomenda-se a instituição de uma rotina de reunião de trabalho em equipe 
que, além dos encaminhamentos operativos do trabalho, discutisse o perfil dos 
projetos recebidos, as estratégias de avaliação e capacitação aos projetos em 
andamento, potencializando a capacidade analítica e propositiva da equipe 
sobre o conjunto do trabalho do SPD. Estas reuniões poderiam, na medida da 
necessidade e das oportunidades de agenda, contar  com a presença da 
Diretora do Departamento de Diaconia, para afinar as posições e as 
percepções sobre o trabalho, sintonizando as diretrizes do SPD com o 
Departamento de Diaconia. 
 
Recomenda-se a realização de um planejamento anual que avalie o trabalho 
passado e estabeleça as metas e diretrizes estratégicas do SPD, tendo em 
vista ampliar a capacidade propositiva, de decisão e interlocução da equipe do 
SPD.  O planejamento do SPD não deveria se confundir com o planejamento 
do Departamento de Diaconia. Enquanto um Serviço com perfil próprio que 
integra o Departamento de Diaconia, o planejamento do  SPD  deveria se dar 
de modo articulado a Diaconia, sem contudo uma indiferenciação e/ou 
sobreposição. Neste sentido, o planejamento seria um instrumento importante 
para construção de uma sinergia produtiva entre o SPD e Diaconia, enquanto 
serviços convergentes porém  autônomos. No curto prazo, recomenda-se a 
realização de um planejamento estratégico para o período junho/1999 – 
dezembro/2000. 
 

 7.3 -  Recomenda-se reforçar a capacidade de gestão do Departamento 
de Diaconia em relação ao SPD.  

 
Seria interessante, neste caso, a constituição de um foro coletivo dentro do 
Departamento que respondesse por aquelas decisões relativas ao SPD que 
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não são da alçada da Secretaria Executiva. Considerando a sobrecarga de 
trabalho já existente na Diretoria do Departamento de Diaconia, a qual se 
somarão as novas demandas indicadas a partir do Diagnóstico Participativo,  
sugere-se a criação de uma instância de coordenação que apoie a direção no 
âmbito da tomada de decisões e monitoramento do planejamento. 
 
 7.4 - Recomenda-se a formulação de uma política de divulgação dos 

serviços do SPD e do Departamento de Diaconia junto a seus 
interlocutores e público prioritário.  

 

Com uma política e instrumentos adequados de divulgação, o SPD pode obter 
maior visibilidade e legitimidade no âmbito da Igreja, das agências, bem como 
orientar a demanda por projetos. A elaboração de ‘folders’, bem como um 
encarte no Jornal da  Diaconia por exemplo, seriam bons instrumentos de 
divulgação periódica sobre mecanismos de funcionamento do SPD, alocação 
de recursos, projetos apoiados e em andamento.  
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ANEXO A – LISTA DE QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS PELO DP 
 
As questões abaixo foram extraídas dos Termos de Referência do Diagnóstico 
Participativo e estão organizadas de acordo com os 05 objetivos gerais do 
Diagnóstico indicadas na  Apresentação deste relatório. 
 

4.1  Quanto à trajetória histórica de DpDc e do SPD: 

 

4.1.1 Realizar uma recuperação histórica da trajetória, tanto do DpDc (nos seus 
dez anos de existência) como do SPD dentro da IECLB, a partir de 
documentos e entrevistas, com especial ênfase na (i) caracterização dos 
períodos específicos, (ii) na relação com a situação da igreja e com a 
situação conjuntural,  (iii) na relação com as agências parceiras, e (iv) nas 
relações entre Diaconia e SPD;  

 

4.1.2  Identificar e sistematizar as novas oportunidades e desafios colocados ao 
DpDc e ao SPD no tocante (i) à nova estrutura da IECLB (sínodos, etc.), (ii) 
às suas relações com as agências parceiras, (iii) à sua missão junto aos 
projetos e grupos sociais de base,  (iv) à sua projeção pública e visibilidade, 
(v) às relações inter-institucionais, e (vi) a novas possibilidades de captação 
de recursos; 

 

 

4.2 Quanto à  percepção externa sobre DpDc e SPD: 
 
4.2.1 Identificar os principais elementos da percepção externa, na igreja e fora 

dela, sobre o DpDc e SPD, especialmente quanto (i) à qualidade de seus 
serviços,  (ii) à adequação de suas prioridades e recursos aos desafios 
contemporâneos, e (iii) aos novos desafios a serem assumidos; a pesquisa 
deverá atingir a nova estrutura dos sínodos da igreja; 

 

 

4.3   Quanto ao SPD: 

 

4.3.1 No tocante à  seleção da demanda, elaboração de políticas e processo 
decisório: 

 
4.3.1.1 Avaliar as diretrizes para seleção de projetos de desenvolvimento do 

SPD, especialmente do ponto de vista de sua atualidade e funcionalidade; 
 
4.3.1.2  Quem elabora as políticas específicas e gerais para a atuação do 

SPD? Existem mecanismos permanentes para a discussão e atualização 
destas políticas? 

 

4.3.1.3 Avaliar as políticas específicas, elaboradas a  partir das diretrizes, e 
também a capacidade do SPD em elaborá-las; considerar com especial 
atenção a questão de gênero; 

 

4.3.1.4  Considerar o atual papel e desempenho da Comissão de Projetos e  
sua funcionalidade diante das exigências atuais;  
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4.3.2  No tocante à captação de recursos: 
 

4.3.2.1 Identificar qual é a avaliação das agências em relação ao trabalho do 
SPD, assim como perspectivas de apoio financeiro de médio e longo prazos 
por parte das mesmas; 

 
4.3.2.2  Identificar possibilidades de geração de recursos dentro da própria 

IECLB para o DpDc e o SPD; 
 

4.3.2.3  Identificar, ainda que de forma exploratória, possibilidades de captação 
por parte do SPD de recursos públicos e privados para fins de apoio a 
projetos de desenvolvimento; 

 
 
4.3.3  No tocante  ao acompanhamento dos projetos apoiados: 
 

4.3.3.1 Avaliar em que medida os atuais instrumentos e procedimentos de 
acompanhamento do SPD são adequados e suficientes; 

 
4.3.3.2  Avaliar em que medida o SPD conta com meios adequados para 

acompanhar projetos fora da região sul do Brasil. 
 
4.3.3.3  Propor novos instrumentos e procedimentos de acompanhamento;  

 

 

4.3.4  No tocante à capacitação e assessoria aos projetos: 
 

 

4.3.4.1 Quais são as principais necessidades e demandas dos projetos em 
relação à assessoria e capacitação? 

 
4.3.4.2  Quais destas podem vir a ser realizadas e/ou articuladas através do 

DpDc/SPD? 

 

4.3.4.3 O que é oferecido aos projetos atualmente em termos de capacitação e 
assessoria por parte de DpDc/SPD? 

 
4.3.4.4  Em que temáticas o DpDc/SPD estaria atualmente preparado para 

promover capacitação e assessoria? 

 

 

4.3.5 No tocante à questão administrativa e financeira do SPD: 
 
4.3.5.1 Avaliar a qualidade e a eficiência dos instrumentos, procedimentos e 

recursos (humanos, materiais e financeiros) utilizados na gestão 
administrativa e financeira do SPD. 

 
4.3.5.2  Identificar e sistematizar as opiniões e percepções de agências e 

projetos em relação a estes instrumentos, procedimentos e recursos. 
 
 

4.3.6 No tocante ao perfil da equipe do SPD e à organização do trabalho: 



 

 

93 

 
4.3.6.1 Traçar um perfil da equipe do SPD e avaliá-la em relação às tarefas 

atuais e desafios futuros a que ela se propõe e aos que este DP vier a 
sugerir. 

 
4.3.6.2  Identificar a forma como o SPD opera, como se dá a divisão do 

trabalho, como o grupo funciona enquanto equipe, o processo de tomada de 
decisões, a política de pessoal, o processo de planejamento e avaliação, 
etc., de forma a verificar sua consistência, eficiência e eficácia, e sugerir 
inovações. 

 
4.3.6.3 Elaborar um quadro comparativo envolvendo o SPD e outras 

organizações/serviços similares no Brasil, considerando o caráter das 
responsabilidades e tarefas, o volume de trabalho, a qualificação profissional 
da equipe, os níveis salariais, etc., de forma a ter-se uma noção mais 
objetiva da  situação do SPD.  

 
 

4.3.7   No tocante às relações inter-institucionais: 
 

 

4.3.7.1 Verificar como se dá e qual a relevância da participação do SPD em 
fóruns, redes e articulações, especialmente em relação a outros fundos de 
projetos. 

 
4.3.7.2   Em que medida a participação do SPD nestes espaços contribui para 

a qualificação de seu trabalho ? 

 

 

 

4.4  Quanto aos projetos apoiados: 
 
4.4.1  Identificar o estágio de desenvolvimento e analisar a consistência  dos 
sistemas e instrumentos de PMA junto a projetos selecionados, com base em 
critérios a definir,  identificando-se também demandas ao SPD neste âmbito.  
 
4.4.2    Identificar estratégias e ações de captação de recursos a nível dos 
grupos de base/projetos, discutindo possibilidades de reprodução das 
experiências em outros contextos e identificando demandas ao SPD neste 
âmbito. 
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ANEXO  B -  LISTA DE PESSOAS ENTREVISTADAS, QUESTIONÁRIOS 
RESPONDIDOS E LOCAIS/ORGANIZAÇÕES VISITADOS 
 
 

 Lista de pessoas entrevistadas: 
 

Pastor Huberto Kirchheim (Pastor Presidente IECLB) 
 

Pastor Gerd Uwe Kliewer (Secretário Geral IECLB) 
 

Arzemiro Hoffmann (Pastor Sinodal) 
 
Pastor Lothar Hoch (Reitor EST) 
 
Roberto E.  Zwetsch  
 
Diácona Ione G. Pedde  
 
Pastor Rolf Droste 
 
Pastor Gottfried Brakemeier 
 
Irmã Hildegart Hertel (Diretora Dep. Diaconia) 
 
Ingo Sudhaus 
 
Carl E. Hofmeister 
 
Pastor Rui Bernhard (então Secretário de Missão) 
 
Ellemar Wojahn (CAPA IV) 
 
Rita Surita (CAPA IV, ex-membro Comissão de Projetos) 
 
Waldo Cesar (Comissão de Projetos, Rio de Janeiro/RJ) 
 
Gertraude Wanke (Comissão de Projetos, Vitória/ES) 
 
Gilberto Stolz (Comissão de Projetos) 
 
Carlos G. Bock (Secretário Executivo SPD) 
 
Ana Cristina Kirchheim (Coordenadora FPP no SPD) 
 
Júlio Zellmann (Assessor Contábil Dep. Diaconia/SPD) 
 
Charlote Wagner (Secretária Dep. de Diaconia/SPD) 
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 Questionários enviados e retornados: 
 

Foram elaborados e enviados seis tipos diferentes de questionários para seis 
públicos-alvo coletivos específicos, além dos dois questionários especiais 
enviados a indivíduos, conforme indicado na tabela abaixo. 
 

Público-alvo Quest. enviados Quest. Retornados 

Conselho da Igreja 36 (titulares/suplentes)           11 

Sínodos 36 (Pres. Conselho e 
Pastores Sinodais) 

          11 

Comissão de Projetos 14 (titulares/suplentes)           07 
Agências 05 (FLM, PPM, EZE, 

KED-Baviera, ELM) 
          04 

Pequenos Projetos 58 projetos (96-98)79           07 
Grandes  Projetos 38 projetos (1998)           27 

Outros: Christa Held e 
Rudelmar de Faria 

0280           -- 

 
 
 
 
 
 

 Locais visitados pela equipe de consultores externos do DP: 
 

 Erechim/RS: visita de Cláudia Schmitt a instâncias da Igreja e a projetos. 

 São Lourenço/RS: visita de Domingos Armani ao projeto CAPA IV e ao 
projeto de Saúde Comunitária da Paróquia local. 

 Espírito Santo/ES: visita de Cláudia Schmitt a diversos projetos locais, 
inclusive o projeto BASES, e a pessoas da hierarquia eclesiástica. 

 CESE-Salvador/BA: visita de Isabel Carvalho. 

 FASE-SAAP, Rio de Janeiro/RJ: visita de Isabel Carvalho. 

 CÁRITAS/RS: visita de Isabel Carvalho. 

 FMP – Fundo de MiniProjetos, Porto Alegre/RS: visita de IsabelCarvalho. 
 
 
 

                                                        
79  Cerca de 10 questionários  retornaram em branco por mudança de endereço dos destinatários. 
80 Christa Held trabalhou na FLM em Genebra, à época da criação do SPD, por isso recebeu questionário 

específico em inglês cuja resposta não havia sido recebida até o fechamento deste Relatório. O mesmo 

aconteceu com o antigo Secretário Executivo do SPD, Rudelmar Bueno de Faria, ora trabalhando em El 

Salvador como representante da FLM na América Central. 
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