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Ongs – escolas: um encontro pela educação 

“Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar”.  

(Siba, cantor e poeta pernambucano) 

 

Domingos Armani1 

 

Ongs e escolas públicas têm a dimensão educativa e os fins públicos como propósitos 

gerais compartilhados. Apesar disso, não faz muito tempo que elas se descobriram no 

cenário social brasileiro. 

É recente a percepção e valorização das Ongs como sujeitos capazes de reflexão, de 

produção de conhecimentos e do desenvolvimento de práticas educativas. Os centros de 

ensino e pesquisa de nível superior, a mídia e também as escolas demoraram bastante 

para se dar conta disso. As escolas, particularmente, parecem ter maior dificuldade em 

perceber nas Ongs parceiros potenciais. 

Poucas Ongs, por outro lado, vislumbram as escolas como potenciais parceiros e 

espaços de intervenção. Nos últimos anos tornou-se relativamente mais comum 

encontrar escolas que mantêm relações de parceria com diferentes tipos de Ongs. 

 

Parceiros relutantes? 

É possível afirmar que, na maioria das vezes, o encontro entre escola e Ong dá-se por 

iniciativa da Ong. Interessante não? Por que isso ocorre? 

As Ongs, dada sua condição de autonomia e necessidade de lutar por sua 

sustentabilidade e sobrevivência de forma permanente, têm na iniciativa de buscar 

novas oportunidades de ação e de parceria, um elemento de cultura e identidade. Elas 

simplesmente precisam estar sempre “em busca” – de novas demandas, de novas 

oportunidades, de novos apoiadores, de novos associados, etc. -, porque nada está 

garantido para elas. Ongs nascem e fecham facilmente, se suas lideranças não 
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http://www.domingosarmani.wordpress.com/


2 

 

conseguem construir condições de sustentabilidade institucional sólidas, como 

credibilidade, idoneidade, qualidade técnica, equipe qualificada, gestão responsável, 

capacidade de inovar e capacidade de refletir sobre a própria prática para produzir 

conhecimento. As Ongs precisam estar conectadas com seu contexto para serem 

relevantes e sobreviverem. 

As escolas, por sua vez, têm outra condição, bem diferente. Elas são entes estatais, parte 

de uma rede de ensino formal, cuja atividade e dinâmica são fortemente regradas. Seu 

valor social é inquestionável, assim como a distância entre o discurso e a prática dos 

gestores públicos. A situação atual das escolas públicas é bastante preocupante, em 

todos os sentidos. Seu êxito reside na arte de “fazer do limão uma limonada”: lutar 

diuturnamente para identificar gente motivada, oportunidades educativas e soluções 

criativas nos interstícios das enormes dificuldades cotidianas. Comumente, a busca se 

dá intramuros ou na rede de ensino. Muitas vezes, sem sucesso. Por vezes, alguém traz 

e/ou oferece ajuda de fora... 

Esta caracterização sucinta serve para indicar que Ongs e escolas representam dois 

universos bastante distintos, entre os quais há muito desconhecimento mútuo. Como é 

possível então compreender o encontro e a parceria entre elas, cada vez mais comuns? 

 

Processos de aproximação e encontro 

Muitas vezes o encontro escola – Ong acontece por acaso. E o “acaso” quase sempre 

associa uma disposição para inovação da Ong e a busca da escola por formas novas de 

enfrentar dificuldades pedagógicas. 

Foi assim na relação entre o CEPAS (Centro de Promoção e Assistência Social Ana 

Bernardina) e a Escola Municipal Herbert José de Souza, em Belo Horizonte. O CEPAS 

já existia há 16 anos, mas só realizava atividades tipo oferta de sopa nos finais de 

semana. A Ong praticamente desconhecia a dinâmica da comunidade durante a semana. 

Com isso, o CEPAS era conhecido justamente como Casa da Sopa. Com esta imagem 

pública, não fazia sentido mesmo a escola procurar o CEPAS para colaboração 

pedagógica. 

Foi a indignação e a capacidade de iniciativa da nova secretária do CEPAS que a levou 

a percorrer a comunidade, reconhecer seus problemas e identificar potenciais novas 
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áreas de atuação. Num destes trajetos pela comunidade, a escola foi visitada. Isto é, foi 

no bojo de um processo de ampliação da visão e do papel da Ong, e de mapeamento do 

território social da comunidade, que a escola foi “encontrada”. Quem estava perto só foi 

visto e valorizado quando a Ong mudou suas lentes, vendo então mais e melhor do que 

antes. 

Mas isso não era suficiente para o encontro. Foi necessário que do outro lado, na escola, 

houvesse a abertura e a coragem para perceber que ali estava uma oportunidade 

realmente nova parar enfrentar os duros problemas de desinteresse e indisciplina então 

vividos. Havia também a visão e a sensibilidade da escola para perceber que o 

desenvolvimento de determinados alunos requeria ajuda diferenciada. 

Acima de tudo, emergia uma percepção vital de que o desafio da educação não é 

exclusivo de nenhuma instituição; ele é um desafio que, pela sua complexidade, requer 

a colaboração sinérgica de múltiplas instituições. 

Pode-se afirmar então que alguns fatores são valiosos para favorecer um efetivo 

encontro entre escola e Ong. Destacamos aqui: i) lideranças em ambas as instituições 

com inquietação e coragem; ii) iniciativa de conhecer a comunidade na qual se atua e 

seus atores; iii) disposição para correr riscos; iv) capacidade da escola para reconhecer 

seus limites e para vislumbrar o potencial da ajuda externa; v) capacidade de olhar os 

problemas de novos ângulos, buscando soluções inovadoras, e vi) começar com um 

projeto-piloto, um evento experimental, o qual favorece o progressivo mútuo 

conhecimento e as potencialidades da colaboração. 

 

Encontros e desencontros 

Há inúmeros casos de sucesso nas relações de parceira e colaboração entre Ongs e 

escolas. Mas também há casos de frustração que geram aprendizados. 

Uma reação muito comum nos casos de frustração diz respeito à resistência dos 

professores em sair da “zona de conforto” e se engajar em processos inovadores que, se 

trazem incerteza e até algum desconforto podem, por outro lado, produzir uma 

revitalização do sentido da prática educativa. 
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Se a escola não tem esta dimensão da inovação e do estabelecimento de parcerias multi 

institucionais para enriquecer o processo pedagógico como dimensão de seu projeto 

político pedagógico, fica muito mais difícil pôr as coisas em movimento. 

O apoio da direção é crucial para poder romper o comodismo e experimentar. Sem isso, 

o caminho se torna ainda mais difícil e arriscado. Há inúmeros casos de iniciativas 

exitosas mas que morreram depois porque faltou apoio da direção para que elas 

tivessem continuidade. 

Igualmente, a ausência de uma política de interlocução e de parceira da escola com 

grupos e instituições da sociedade civil na rede municipal e estadual de ensino, tende a 

desestimular novas experiências e não valorizar os esforços heróicos que alguns 

professores e escolas tentam empreender. 

Outro problema que pode gerar desencontros é quando a secretaria de educação resolve 

fazer alguma coisa no sentido da interação das escolas com a comunidade, mas o faz de 

forma voluntarista, sem o devido processo de consulta e diálogo com as escolas, 

implementando uma “receita de bolo” uniformizadora, que desconhece as 

singularidades e necessidades de cada escola, como me afirmou um professor de duas 

escolas públicas da Zona Leste de São Paulo recentemente. 

Em dois trabalhos recentes com Ongs que trabalham com escolas públicas2 recolhi 

algumas aprendizagens a partir das dificuldades encontradas: i) é importante se 

mobilizar para que o projeto político pedagógico da escola integre a relação regular com 

a comunidade envolvente e com as organizações da sociedade civil; ii) mais importante 

que tudo é começar com uma experiência pequena, como estratégia de mostrar pelo 

exemplo como é possível avançar, que vale a pena se envolver e como uma relação de 

parceria pode ajudar a escola e os professores a melhor enfrentarem problemas 

recorrentes de disciplina, de desinteresse e mesmo evasão, iii) desenvolver alianças e 

relações de confiança internas na escola em preparação e concomitantemente à 

implementação de experiências-piloto de parceria escola – Ong, de forma a gerar o 

máximo de impacto na comunidade escolar, e iv) dar-se conta de que a contribuição de 

                                                             

2 São elas: a Ação Educativa (http://www.acaoeducativa.org.br/) e o Fundo Juntos pela Educação 
(http://juntospelaeducacao.com.br/), uma parceria entre o Instituto C&A e o Instituto Arcor antes 
focada na educação integral e agora voltada à educação infantil. 
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Ongs na escola não precisa e não deve ficar restrita aos alunos, podendo se traduzir em 

atividades para os professores e funcionários e também para os pais. 

Paradoxalmente, há encontros que geram desastres. É o caso de Ongs que passam a 

desenvolver ações em escolas com uma visão hiper-negativa da escola e uma atitude 

super positiva sobre si próprias, como se não houvesse vida inteligente na escola e que 

só a entrada da Ong trouxesse um sopro de vida. É quando há um encontro no sentido 

da abertura da escola para o desenvolvimento de ações pela Ong, mas acontece um 

desastre no sentido de que o efeito disso é o aprofundamento da baixa autoestima na 

comunidade escolar. 

 

Ganhos estratégicos e desafios 

As relações entre Ongs e escolas ainda tem muito que avançar e produzir. Nem todo 

encontro é interessante para ambas as instituições. O melhor sinal de sucesso desta 

relação no médio e longo prazos é a transformação mútua de ambas as instituições. 

Que visão tem a escola e seus gestores sobre a existência e o papel social das 

organizações não governamentais? E que visão tem a Ong e suas lideranças acerca do 

valor social da escola e da educação formal na sociedade? 

O pior cenário, muito comum, acontece quando a Ong entra e realiza suas atividades na 

escola sem que estas tenham qualquer relação significativa com o projeto político-

pedagógico e o planejamento da escola, acontecendo como eventos excepcionais, 

mágicos até, mas sem dialogar e incidir nos desafios didático-pedagógicos vividos na 

escola. Assim, este tipo de atividade fica apenas como um adereço  de luxo num 

cotidiano penoso. 

A desconfiança mútua entre professores e educadores é notória. É comum que 

professores não valorizem a dimensão educativa dos projetos das Ongs. Há um desafio 

enorme no sentido de romper a resistência dos professores à colaboração das Ongs, mas 

também de fazer com que os educadores das Ongs cheguem com uma atitude de 

respeito, escuta e abertura para compreender e envolver os professores e sua experiência 

no processo. Por isso, as experiências mais interessantes são aquelas nas quais a 

aproximação vai gerando conhecimento e respeito mútuos e laços de confiança, de 

forma que o processo é experimentado como conjunto, gerando benefícios de parte a 
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parte. Para isso, é necessário que a proposta seja construída conjuntamente pela Ong e 

pela escola. 

E aí reside uma questão fundamental: ambas as instituições devem fazer um esforço de 

esclarecimento e explicitação de acordos acerca dos objetivos da iniciativa. Ainda que 

elas tenham propósitos distintos, é crucial que eles sejam claros e conhecidos, e que haja 

convergência em torno de focos de interesse compartilhados. 

O desafio maior reside na escola. Para a Ong parece mais simples se aproximar e 

estabelecer parceria para desenvolver atividades que despertem o interesse dos alunos. 

Já, para a escola, não é nada fácil superar as resistências internas e estabelecer uma 

conexão significativa entre as atividades da Ong e a qualificação do seu fazer educativo. 

É justamente esta capacidade de gerar novas possibilidades educativas a partir do 

trabalho regular dos professores que pode dar sentido à colaboração das escolas com as 

Ongs. 

Há um verdadeiro fosso entre as exigências do currículo formal que regem a escola e a 

liberdade criativa das Ongs. O desafio é construir pontes de sentido entre estes dois 

“continentes”. A plena liberdade da Ong não é a natureza atual da vida escolar. Por 

outro lado, a relativa rigidez do currículo escolar pode tornar-se a “morte” da escola. 

Como fazer a liberdade criativa permear e oxigenar os meandros do currículo? Como 

flexibilizar o formalismo escolar? Como estimular os professores a partir de novas 

perspectivas pedagógicas? Como despertar em sala de aula o mesmo interesse que os 

alunos demonstram nas atividades socioeducativas das Ongs? Como oferecer novas 

experiências educativas aos alunos para além dos muros escolares? Como fortalecer nos 

professores o ethos de educador? 

A entrada da Ong na vida escolar deve servir para fazer a escola avançar, para fazer 

toda a comunidade escolar aprofundar seu envolvimento e compromisso com a 

qualidade da educação. 

 


