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INTRODUÇÃO 

 
 Objetivo da fala: introdução ao tema e lançar questões para pensar sobre 

DI. 
 Por quê discutir DI? 

O que é DI? 
A questão básica é que não é possível fazer luta social, defender direitos 
e promover o desenvolvimento sem organizações fortes. Então a 
questão de fundo aqui é “como criar organizações fortes e mantê-las 
fortes e atuantes ao longo do tempo?” 

 
 

DEFINIÇÃO 
 
DI – São as iniciativas para o fortalecimento das organizações para: 

 fortalecer sua identidade coletiva, sua base social e sua missão 
 ampliar o impacto do seu trabalho 
 qualificar e democratizar sua gestão  
 aumentar sua capacidade de se sustentar financeiramente. 

 
DI de CAMPO: Mas também se pode falar de DI de um campo de  

Organizações, isto é, de um tipo de organização, como o DI dos 
movimentos sociais, das ONGs, das fundações empresariais, dos 
partidos, etc. Aqui importa saber como o conjunto das 
organizações que compõem um campo ou setor está se 
fortalecendo coletivamente como campo. Isso é muito importante 
para a sustentabilidade de cada organização em si. 

 
DI da sociedade: É o desafio de fortalecer e qualificar as organizações da  

sociedade civil e do Estado, de forma a criar e aperfeiçoar as 
instituições necessárias para a vida social e para promover 
desenvolvimento e democracia. 

 
 
 
 
 



VISÕES sobre DI 
 
 Nem sempre nos preocupamos com a qualidade e a força de nossas 

organizações... Hoje isso se torna um tema obrigatório. 
 
 A visão sobre as organizações tem a ver com  

 a nossa visão de mudança social:  
(a) quando se acreditava que a melhor estratégia de luta social era 
confrontar o poder estabelecido para, depois de conquistá-lo, construir 
outro Estado e outra sociedade – quer dizer, a mudança real viria depois 
da tomada do poder... – aí as organizações eram vistas como meios, 
instrumentos para atacar o poder das elites, mas não tanto para construir 
uma nova sociedade; 
 
(b) já, a partir dos anos 80, com a Educação Popular, a Teologia da 
Libertação, etc..., percebeu-se que a estratégia mais adequada seria 
combinar o ataque ao poder dominante com a promoção de mudanças 
progressivas na sociedade, isto é, a mudança começa agora ou nunca 
virá. Nesta ótica, a qualidade de nossas organizações se torna algo 
fundamental, pois elas são tanto instrumento de luta quanto espaço de 
construção de novas relações sociais. Daí a importância do DI! 

  
 Hoje há várias visões de DI, ou do lugar que o fortalecimento e a 
qualificação das organizações deve ter nas estratégias de luta social: 

- há os que não acham prioritário; 
- há os que acham mas não têm meios para isso; 
- há os que acham que isso é maléfico, porque vai levar ao grupo a se 

voltar para dentro e não para fora, para  a luta social; 
- há aqueles que acham importante ter organizações fortes, mas 

somente como meio para realizar seus fins políticos e sociais (com 
maior ou menos preocupação com a coerência entre meio 
(organização) e fins (objetivos da luta social); 

- há aqueles que acham que o fortalecimento das organizações é um 
fim em si também e não só um meio/instrumento; 

 
 Mas também tem a ver com o campo de ação ou 

temática/tamanho: 
- campo das organizações de base 
- campo dos grandes movimentos sociais 
- campo das igrejas 



- campo das ONGs (com diversidade de experiências internas) 
- campo político-partidário 
- - etc... 
 
Dependendo do campo da experiência, se ouve a expressão DI de um 
jeito, se tem estas ou aquelas prioridades no fortalecimento da 
organização ou se tem os maiores problemas em determinada área da 
organização. 

 
 
QUESTÕES PARA PENSAR 
 

 Se consideramos que a qualidade das organizações é muito 
importante, como podemos conciliar os esforços e a energia 
colocados na luta social com as preocupações com a força e a 
qualidade das nossas organizações? 

 
 Se considerarmos as organizações também como espaços 

educativos (como a família), podemos nos perguntar e o que 
mesmo nossas organizações têm ensinado aos seus integrantes e 
à sociedade? 

 
 Se concordamos que as organizações mudam e tem de mudar 

com o tempo para sobreviver, se adaptando a novos desafios e 
contextos, podemos nos perguntar pelas mudanças que nossas 
organizações têm passado e refletir sobre a capacidade delas  
para se transformarem e, ao mesmo tempo, manterem sua 
identidade política.  

 
 
 


