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O MOMENTO RENOVADOR POR QUE PASSA O CONSELHO DE EDUCAÇÃO DE PIRACICABA. 

NADA MAIS SERÁ COMO ANTES DO XVI ENCONTRO DA UNCME.  

 

“Já disse o poeta Drummond que viver é conviver. A vida é troca de sentimentos, de valores, 

de mercadorias, de símbolos de uma infinidade de coisas que fazem parte de nossa produção 

cultural. Sem essas trocas a cultura se fragiliza, perde seu dinamismo; a continuidade termina 

por sufocar a descontinuidade, e caímos numa banalização da convivência social que cria 

pessimismos e superficialidades, tirando-nos o desejo de avançar nas descobertas e nos 

conhecimentos da vida”. (...) Toda sociedade vive com limites e administra esses limites. É a 

dimensão maior do ser humano. O absoluto é um sonho; necessário para navegarmos em 

mares desconhecidos e estabelecermos nossas utopias. A sociedade perfeita está longe. 

Porém não custa pensá-la para fugir do conformismo e não considerar que tudo está 

terminado”.  

(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/projetoseducacionais.pdf Conselhos de Educação e 

Direitos Humanos: Diálogos da Contemporaneidade. Vida/Convivência, Direitos Humanos, 

Democracia e Conselhos de Educação, páginas 19 e 23) 

 

Na reunião extraordinária do dia 01.08.2012 do Conselho de Educação de Piracicaba, CME-

Piracicaba, foi anunciado que o edital para a renovação, mediante eleição, de parte de seus 

membros para a gestão 2012/2014 seria publicado em breve.  

E na extraordinária seguinte, do dia 22.08.2012, foi informado ainda, mesmo sem a desejável 

comprovação material, que esse edital teria sido publicado no dia 02.08.2012. Registrei pedido 

para a publicação desse edital no Portal dos Conselhos de Piracicaba, no  

http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br (sem o www). Aguardemos resposta, pois, tendo em 

vista mais a experimentação do quão interativo é, de fato, esse Portal (iniciativa brilhante, por 

sinal, ainda que apenas e tão somente, por ora, em tese) do que para comprovarmos a lisura 

ou legalidade do atual processo de renovação do CME-Piracicaba, uma vez que, de fato, como 

pude testemunhar em algumas ocasiões, desde essa reunião extraordinária do dia 01.08.2012 

muitas outras reuniões e encontros têm acontecido pela cidade  objetivando a renovação do 

CME-Piracicaba. Reuniões e encontros, aliás, tanto entre os atuais conselheiros  quanto entre 

esses  e os novos indicados, momentos esses  em que se fez presente, invariavelmente, o 

desejo de se favorecer o melhor processo de renovação possível, posto  acolhedor.  

Vejamos registrado esse desejo aqui nas atas (anexas) das reuniões ou encontros dos dias 

01.08.2012, 22.08.2012, 28.08.2012, 10.09.2012, 13.09.2012 e 20.09.2012. Desejo que fique 

aqui registrado, primordialmente, que todo esse processo está, a meu ver, e até para que não 

haja mal entendido,  sendo muito bem conduzido pela diretoria do CME-Piracicaba. Acho 

apenas que, com a publicação do edital, pode ele ficar ainda melhor. E se é para ficar melhor, 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/projetoseducacionais.pdf
http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/


por que não publicá-lo? Afinal de contas, nem no Google se encontra esse dito, mas ainda não 

visto, edital... Este é, portanto, o único senão que faço a todo esse processo: o Portal dos 

Conselhos não tem concorrido para a necessária transparência que o processo de renovação 

do CME-Piracicaba que ora acontece merece. Uma falha, felizmente, corrigível. Ou não?     

De toda forma, e uma vez que tive a (agradável) oportunidade de me fazer presente em 

algumas dessas reuniões, desejo que também fique registrado que nessas ocasiões me saltou 

aos olhos o efeito benéfico que a participação dos atuais conselheiros no XVI Encontro da 

Uncme (realizado em Pindamonhangaba no mês de agosto passado) provocou em todos, 

mesmo entre aqueles que (infelizmente) não poderão ser reconduzidos para a gestão 

2012/2014 por já terem sido reconduzidos para a gestão passada. Poderíamos considerar a 

participação dos conselheiros de Piracicaba nesse encontro da Uncme como o momento 

fundante de uma nova (e melhor) consciência de suas funções, a partir do qual se 

redimensionaram os seus limites e possibilidades.  

Todos os conselheiros voltaram de Pindamonhangaba inquietos e se mostraram animados com 

a possibilidade de sensibilizar os novos membros quanto ao real papel que a sociedade espera 

, porque precisa, dos conselheiros.  Tanto é assim que a presidente Sônia que se despede e a  

conselheira Marilice que se reconduz (como se pode ver em algumas das atas das  reuniões 

disponíveis)  prepararam, com a colaboração dos demais atuais conselheiros,  um power point 

acerca do papel dos conselhos e dos conselheiros de educação a fim de que fossem 

distribuídos e discutidos com os novos indicados, como de fato foram,  material esse 

produzido a partir do que foi compartilhado no encontro de Pindamonhangaba. O link para 

quem queira acessar esse material é....................  Nada será como antes aqui em Pira depois 

do encontro (poético, não?) em Pinda. A postura dos atuais conselheiros (tantos dos que serão 

reconduzidos quanto dos que em breve serão substituídos por novos indicados) sofreu  grande 

mudança a partir do que foi comunicado,  pensado e discutido em Pinda. E se esforçam no 

momento todos eles, para o bem da cidade, para  com os novos indicados também 

compartilharem o que lá por Pinda vivenciaram.  

Aconselho, assim, até para que nos familiarizemos todos com o que se espera dos conselhos e 

dos conselheiros de educação, a leitura das palestras proferidas lá em Pinda, no site do próprio 

evento, www.uncmesp.org.br, quais sejam: Plano Municipal de Educação de São José dos 

Campos, por Alberto Alves; Os desafios da educação brasileira e qual contribuição dos 

Conselhos Municipais de Educação, por Clélia Mara Santos; Brasil Hoje. Indicadores sociais 

para a gestão do município, por Elaine Oliveira; A experiência do Bairro-Escola, por Helena 

Singer e Henrique Cunha; Valorização e Formação dos Profissionais de Educação. Algumas 

reflexões, por Lisete Arelaro; O papel das avaliações institucionais no ensino, por Ocimar 

Alavarse; Projetos Multidisciplinares na Educação de Pindamonhangaba, pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura de Pindamonhangaba.  

Com certeza, e com uma certa dose de preocupação,  a leitura pura e simples dessas palestras 

(do roteiro delas, a bem da verdade)  não terá o poder de produzir também em nós os 

momentos mágicos, de ruptura mesmo, que foram oportunizados aos nossos conselheiros de 

forma presencial lá em Pinda. Mas pode ser essa leitura (por que não?) um começo.  Quem 

sabe a (eterna) presidente Sônia, até porque agora participante da renovada também diretoria 

http://www.uncmesp.org.br/


da Uncme, encaminhe solução para o fato de necessitarmos, a meu ver, de um melhor registro 

desses encontros da Uncme... Até para que nos possamos valer de um possível efeito 

multiplicador desse material, de seu poder de encantamento, poderíamos assim dizer, desde 

que o tenhamos disponível tanto por escrito, como já o temos, mesmo que precariamente no 

momento, como também em vídeo, gravado com bom som e imagem. Convenhamos, 

palestras gravadas em vídeo, em todos os seus detalhes, têm muito maior poder de sedução... 

Vocês não acham? Pois eu aposto que assistir as palestras (e, logicamente, os debates 

decorrentes) em vídeo sensibilizaria muito mais do que apenas ler os seus esboços escritos...  

Deixo aqui, pois, a sugestão, ao mesmo tempo em que aproveito  para:  

1- repassar a informação que me chegou agorinha há pouco de que a posse da nova 

composição do CME-Piracicaba está confirmada para o próximo dia 18.10.2012. Vejam a 

convocação (ANEXA) aqui bem como a lista (ANEXA) dos convocados  para o evento; 

2- convidar os novos conselheiros, assim como já tive a oportunidade de convidar os antigos, a 

conosco interagir por este blog, pelo De Olho nos Conselhos, 

www.deolhonosconselhos.wordpress.com,  enviando-nos suas biografias e impressões iniciais 

( como solicitado, se me permitem a observação, na minha carta de apresentação que lhes foi 

entregue pela presidente Sônia recentemente), comentários, textos ou o que mais 

considerarem pertinente para o bom debate e a nossa melhor convivência;  

3- e, por fim, agradecer aos conselheiros atuais a (já  costumeira) atenção dispensada, 

notadamente aos  que não mais farão parte da composição do CME-Piracicaba a partir do 

próximo dia 18,  desejando-lhes boa sorte em seus novos projetos e, quiçá, encontrá-los 

enquanto ouvintes em uma ou outra das próximas reuniões do CME-Piracicaba que, pela 

inquietação que se pode perceber nos corações e mentes de cada um dos conselheiros 

remanescentes, prometem. E prometem muito. Vamos a elas, então.  

Sucesso a todos(as). E um grande abraço.   
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