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RESUMO 

 

Este artigo, parte integrante de minha pesquisa de doutorado, estuda os modos de 

atuação do Poder Legislativo municipal quando da formulação de políticas 

educacionais. Toma como referência a competência legislativa atribuída aos Municípios 

no campo educacional, e traz à discussão os fundamentos da democracia participativa. 

Tensiona os modos de participação social previstos no Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vitória-ES, e indica a necessidade de retomar, da tradição epistemológica 

grega, o sentido de política e de público, com vistas a ensejar que as políticas 

educacionais possam ser formuladas a partir de espaços públicos construídos pelo 

compartilhamento de experiências entre diferentes sujeitos, isto é com todos, para todos 

e a partir de todos, garantida a visibilidade pública. 

 

Palavras-chave: Democracia participativa; Espaço público; Legislativo Municipal. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo integra minha pesquisa de doutorado, em curso, na qual busco apresentar 

alguns momentos da atuação do Poder Legislativo municipal de Vitória-ES no processo 

de formulação de políticas educacionais, num movimento que tensiona as democracias 

representativa e participativa com seus mecanismos de participação que vêm sendo 
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reivindicados pela sociedade brasileira, os quais, todavia, lanço a hipótese de que não 

estão ensejando espaços de criação de uma nova gramática social e política, no 

exercício da competência legislativa da Câmara Municipal de Vitória-ES. 

 

Neste trabalho recorto a categoria “espaço público” e trago-a, da perspectiva que a 

desenvolve Hannah Arendt, para discutir os mecanismos de participação social 

previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória-ES. 

 

Desse ponto de vista, espaço público seria o espaço da política, que não tem lugar ou 

tempo próprios, que se constitui como possibilidade mediante o exercício da 

experiência compartilhada pela via da participação, do discurso e da ação, e sob a 

perspectiva de que esses elementos constitutivos fazem dele, como nos indica Arendt 

(2007, p. 59), “[...] o local adequado para a excelência humana”.  

 

Defendemos que tal excelência pode ser atingida com a participação dos diferentes 

sujeitos, reconhecidos como iguais na possibilidade de serem vistos e ouvidos pelos 

outros, ou seja, de poderem expressar seu pensamento e este ser reconhecido como 

legítimo na construção do espaço público compartilhado. Assumimos, assim, a 

participação, como condição fulcral no entorno do qual os demais elementos 

constitutivos do espaço público compartilhado se movimentam.  

 

O fato é que esse tipo de participação, no que se refere à construção de políticas 

educacionais “[...] com todos, para todos e a partir de todos” (ARAÚJO, 2011, p. 143) 

poderia garantir a participação coletiva e assegurar princípios democráticos. Esses 

“todos” de forma alguma deve ser confundido com uma ideologização de retorno à 

Ágora, mas que nela se inspire para pensar numa participação na qual os escolhidos 

como partícipes, seja para cargos políticos eletivos, seja como representante de 

determinado segmento, assumam uma responsabilidade pública perante aqueles os 

escolheram. 

 

Dessa forma, defendemos, neste artigo, como já ficou dito, a importância de uma 

participação popular mais efetiva, a qual não necessariamente prescinde a representação 
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parlamentar, mas que “[...] buscam complementar as formas de democracia 

representativa. [...]. Situam-se elas [dentre outros] no aprofundamento da relação entre 

cidadãos e decisões do poder político [...]” (SADER, p. 657). 

 

Essa face da democracia participativa que se apresenta em experiências interligadas à 

democracia representativa, analisaremos, a partir do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vitória-ES, as possibilidades, ou não, de espaços públicos nos quais as 

políticas educacionais municipais possam ser construídas com a participação efetiva da 

sociedade civil. 

 

 

MUNICÍPIO, EDUCAÇÃO E LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 

Câmaras das Villas e Cidades: funções e limitações controladas pela Coroa. 

 

No Brasil, o Município – termo derivado do latim municipium – tem como seu 

precedente as Villas e Cidades erigidas pelos colonizadores portugueses para “[...] o 

prolongamento passivo de suas instituições, armadas de poderes para criar, do alto, por 

obra da moldura jurídica, a vida política” (FAORO, 2001, p. 72). 

 

Para organização da burocracia das Villas e Cidades eram instaladas as Câmaras. No 

caso brasileiro, no qual a primeira vila data de 1532 – Villa de São Vicente (hoje cidade 

de São Paulo/SP) – as normas em vigor eram as Ordenações Manuelinas. 

 

As Vilas e Cidades do Reino português, no período inicial de colonização das terras 

brasileiras (1530-1548), estavam organizadas, administrativamente, sob as Câmaras 

que, hierarquicamente vinculavam-se aos Donatários das Capitanias e estes à Coroa 

Portuguesa
1
. Situa-se, portanto, na gênese dos Municípios brasileiros, as Câmaras, cuja 

organização, composição e forma de provimento aos cargos de Oficiais foram 

especificadas, inicialmente, nas Ordenações Manuelinas.  

 

                                                             
1   Cf. SALGADO, 1985. 
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Estas normas estabeleciam, no Livro I, Título 44, as atribuições dos Juízes Ordinários. 

No Título 45, eram especificadas as formas de provimento (eleição, posse e exoneração) 

aos cargos os Oficiais da Câmara – Juízes, Vereadores, Procuradores, Tesoureiros e 

Escrivães – escolhidos entre os homens bons da terra, bem como a forma de indicação 

dos Alcaides. No Título 46, estavam descritas as atribuições dos Camaristas
2
. 

 

A Monarquia portuguesa realizava, a partir do prolongamento da Corte, parte de seu 

projeto de aculturação dos habitantes das terras brasileiras. Com o intuito de 

manutenção do status quo, concedia autonomia à Câmara no exato contexto das 

necessidades de arrecadação, fiscalização e manutenção da ordem e do patrimônio 

público e, de outra forma, descentralizava as atividades que não lhe apraziam, como por 

exemplo, as educacionais as quais ficaram, nos dois séculos iniciais, sob a 

responsabilidade dos jesuítas. 

 

Saviani (2008, p. 31) apresenta essa descentralização do processo educacional da 

Monarquia para os jesuítas a partir descrição e cronologia das duas primeiras etapas da 

educação colonial no Brasil.  

 

A primeira etapa corresponde ao chamado ‘período heroico’, que [...] 

abrange de 1549, quando chegaram os primeiros jesuítas, [...] até o final do 

século XVI, quando ocorre a morte de Anchieta, em 1597, e a promulgação 
do Ratio Studiorum, em 1599. A segunda etapa (1599-1759) é marcada pela 

organização e consolidação da educação jesuítica centrada no Ratio 

Studiorum. (grifos do autor) 

 

Sendo assim, coube à Igreja, e não à Câmara – apesar de repousarem sobre estas, tanto 

as funções legislativas, quanto as executivas e judiciárias –, a organização e 

responsabilização sobre os processos educacionais do Brasil-Colônia. Neste sentido, 

opta pela conjugação entre religião e tradição para, a partir dos processos educacionais 

de aculturação, disciplinar, conquistar, explorar e formatar os colonizados de acordo 

com as crenças e os desígnios intencionados pelo colonizador.  

 

Diante desse contexto, percebemos que a relação entre município, educação e 

Legislativo Municipal, nos anos de colonização portuguesa, não se estabeleceu de fato, 

                                                             
2 Expressão que se referia ao conjunto de Oficiais de uma determinada Câmara. 



5 
 

tendo em vista que os processos educacionais estiveram sob a organização dos Jesuítas 

até o ano de 1759. O período restante – antecedente da Independência – é estruturado 

sob a responsabilidade do Estado Português, que implementou as “[...] ‘aulas regias’ de 

‘Ler, escrever e contar’, de ‘Latim’, de ‘Grego’, de ‘Retórica’ e de ‘Filosofia’ no Brasil 

[...]” (SAVIANI, 2010, p. 24). Portanto, as Câmaras das Villas e Cidades não exerceram 

função direta sobre os processos educacionais no período colonial. 

 

Ao finalizar esse tópico, vale ressaltar que não há qualquer propósito de apresentar a 

história das Câmaras Municipais
3
 neste trabalho, apenas apontar historicamente os 

marcos iniciais e verificar a existência de relações entre o Município, a educação e o 

Legislativo Municipal. Nesse sentido, daremos um salto cronológico e aportaremos em 

1988, sob a égide do viger da atual Constituição. 

 

 

Poder Legislativo Municipal: competência legislativa suplementar em matérias 

educacionais. 

 

Desde 15 de novembro de 1889, o Brasil constitui-se como uma República Federativa4. 

Trata-se, pois, de uma organização na qual o Estado é um corpo único e soberano e os 

entes federados, no caso brasileiro, a partir da Constituição de 1988, formam uma 

estrutura tridimensional, conforme especifica seu artigo 1º: “A República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado democrático de direito [...]” (BRASIL, 1988, art. 1º). 

 

Essa estrutura interfere nos Municípios, tanto em relação à autonomia, quanto em 

relação a sua organização e atuação nos assuntos educacionais. Araújo (2013, p. 164) 

analisando essa dinâmica federativa relata que  

 

Além da autonomia municipal, com a definição explicita do município como 

ente federado, também está prevista no texto constitucional a organização de 

                                                             
3 Cf. ARAÚJO, 2013.  
4 O decreto nº 01, de 15 de novembro de 1889 dispõe sobre essa condição, no artigo 1º: “Fica proclamada 

provisoriamente e decretada como a fórma [sic] de governo da nação brazileira [sic] – a República 

Federativa” (BRASIL, 1889). 
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sistemas de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios (Art. 211). Aos últimos entes federados caberia atuar 

prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Essa definição de 

competências municipais quanto ao ensino fundamental foi inédita na 

trajetória constitucional brasileira e, alguns anos mais tarde, por ocasião da 

Reforma Constitucional, com a Emenda nº 14, de 12 de setembro de 1996, 

revigorou não só os debates como a implantação de políticas de 

municipalização da etapa elementar de escolarização. 

 

São dois os movimentos que sintetizam a afirmativa da autora: federalismo de base 

tridimensional e cooperativo
5
, e distribuição de competências e responsabilidades 

educacionais entre União, os estados e o Distrito Federal e os Municípios. 

 

Em análise dessas competências municipais para com a educação, Cassini (2011, p. 65) 

agrupa as suas várias tipologias (privativas, comuns, cumulativas ou paralelas, 

concorrentes e suplementares) em duas vertentes: legislativa e administrativa. 

 

a) competência material que pode ser: (a) exclusiva (Art. 21, CF/88) e (b) 

comum, cumulativa ou paralela (Art. 23 CF/88);6  

b) competência legislativa, que podem ser: (a) exclusiva (Art. 25, §§ 1º e 2º 

CF/88); (b) privativa (art. 22 CF/88); (c) concorrente (Art. 24, CF/88) (d) 

suplementar (art. 24, § 2º CF/88) 7. 

 

Em destaque para os fins deste artigo, a competência material comum, cumulativa ou 

paralela, bem como a competência legislativa suplementar. Ambas vinculam à 

distribuição das competências educacionais do poder central aos poderes subnacionais, 

no caso específico, aos Municípios.  

 

As responsabilidades do Município estão previstas na Constituição “Os Municípios 

atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil” (BRASIL, 1988, 

art. 211, §2º) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996, art. 

                                                             
5 “[...] modelo de federação que visa a instrumentalizar os ‘laços de colaboração’ na execução de serviços 

abarcados pelas competências constitucionais comuns, bem como minimizar os conflitos existentes” 
(CASSINI, 2011, p. 46). 
6 Este artigo apresenta as competências comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios. Citamos como exemplo os serviços de a saúde e assistência pública; proteção do meio 

ambiente; o acesso à cultura, educação e à ciência, dentre outras. 
7 O artigo prescreve que a competência da União em baixar normas gerais não exclui a competência dos 

estados em complementá-la. O município possui competência suplementar:  

“Art. 30. Compete aos Municípios:  

 I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber" 
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11). É, portanto, sobre o tipo material que a competência legislativa recairá. No entanto, 

esta é tratada nos documentos legais como suplementar, na qual o Município exerce-a 

complementarmente à normatização da União e dos Estados, quando não contemplarem 

as finalidades almejadas. 

 

Configura-se, dessa forma, a dupla competência do Município para com a educação: 

oferta das etapas de educação infantil e ensino fundamental, e formulação de propostas 

suplementares às deliberadas em âmbito nacional e estadual. Para esses fins, o 

Município se coloca em ação com sua estrutura do poder político que “[...] compreende 

hoje dois poderes: um executivo e administrativo, concentrado simbolicamente num 

prefeito eleito, e outro, legislativo e de fiscalização, representado pelas câmaras de 

vereadores, também eleitas por voto popular” (DÓRIA, 1992, p. 16). 

 

Formulação de propostas e oferta de vagas nas etapas de educação infantil e ensino 

fundamental são duas atividades que, tomando como base o ciclo de políticas
8
, 

equivalem às fases de formulação e implementação, respectivamente. Tomadas 

teoricamente, a primeira estaria sob a tutela do Poder Legislativo, e a segunda sob a do 

Poder Executivo, mas, na prática, ambas etapas são permeáveis às influências de 

diversos atores: políticos (prefeito e vereadores); burocratas; tecnocratas; empresários; 

sindicatos; partidos; igrejas; organizações não-governamentais; agentes internacionais e 

mídia. 

 

Neste sentido, e tendo em vista que o sistema representativo configura-se como 

princípio constitucional do Estado brasileiro, duas questões iniciais se apresentam: 

Quais espaços de interlocução com o Poder Legislativo Municipal são possibilitados no 

processo de formulação de políticas educacionais? Existem espaços participativos sendo 

construídos no interior do Poder Legislativo Municipal? 

 

Na tentativa de construir bases, mesmo que provisoriamente sólidas, procuraremos nas 

categorias de democracia representativa e participativa elementos que nos possibilitem 

estabelecer as discussões iniciais. 

                                                             
8 “Ciclo de políticas” que é composto, segundo especificação de Rua (1998) pelas seguintes fases: 

formação da agenda; formulação; tomada de decisão; implementação e avaliação. 
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DEMOCRACIA REPRESENTATIVA E DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

Atualmente, conforme previsto nas Leis Orgânicas dos Municípios brasileiros, o 

Executivo e Legislativo municipal são instituições independentes e harmônicas entre si. 

Proclama-se, ainda, que “Todo o poder do Município emana do seu povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e 

[da] Lei Orgânica” (VITÓRIA/ES, 1990, Art. 1º, parágrafo 1º).  

 

Isto posto, passemos a analisar as duas formas de exercício do poder previstas na Lei 

Orgânica. Na primeira, apreendemos que os representantes (Prefeito e Vereadores) 

exercem o poder, delegado pelos representados (munícipes) por meio do processo 

eleitoral com sufrágio universal e voto direto e secreto – característica da democracia 

representativa
9
, ou melhor, da combinação entre sistema representativo e regime 

democrático, ambos proclamados como princípios constitucionais (BRASIL, 1988, art. 

34). 

 

A segunda forma, não obstante prever o exercício direto do poder por parte dos 

cidadãos, mantém sua efetivação em um sistema representativo, o que implica afirmar 

que o exercerá em duas fases distintas, e independentes: escolha direta dos cidadãos, e 

em seguida, deliberação do legislativo – ou vice-versa – a partir dos instrumentos 

constitucionais do plebiscito; referendo e iniciativa popular (BRASIL, 1988, Art. 14). 

Consequentemente, a esta forma de participação não deve ser adjetivada a expressão 

direta que poderia remeter o pensamento àquela ideia de democracia direta grega, mas o 

adjetivo semidireta, revelando, a partir da combinação entre democracia direta e 

representação, outra configuração de democracia. (BENEVIDES, 2003). 

 

As adjetivações direta e representativa das “velhas” democracias não nos parecem 

suficientes à mudança paradigmática do foco de análise do exercício da democracia, 

                                                             
9 Democracia representativa no sentido de que “as deliberações coletivas, isto é, as deliberações que 

dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas 

por pessoas eleitas para esta finalidade” (BOBBIO, 2002, p. 56). 



9 
 

uma vez que se referem à concepção hegemônica de democracia que se preocupa com o 

problema da escala do número de participantes. Essa concepção hegemônica apresenta  

 

[...] o dilema da participação do cidadão versus a eficácia do sistema: Quanto 

menor a unidade democrática, maior seu potencial para a participação do 

cidadão e menor a necessidade de que os cidadãos deleguem as decisões do 

governo a representantes. Quanto maior a unidade, maior sua capacidade para 

tratar de problemas importantes para seus cidadãos e maior a necessidade dos 

cidadãos delegarem as decisões a representantes (DAHL, 1998, p. 125). 

 

A discussão que se propõe neste artigo, e que se insere na investigação das relações que 

ocorrem no interior do Legislativo Municipal, busca deslocar e, no limite, romper com o 

sentido hegemônico de democracia que retira de seu exercício o signo da discussão, da 

persuasão, da retórica, da capacidade de argumentação. Signos, esses, característicos de 

uma democracia contra-hegemônica que se propõe inacabada e em processo de 

construção contínua mediante o exercício de experiências compartilhadas geradoras de 

uma indeterminação que se constitui como possibilidade de uma eterna invenção à 

medida que diferentes sujeitos participam dos processos de formulação de políticas 

educacionais. 

 

Uma democracia que seja  

 

[...] invenção porque, longe de ser a mera conservação de direitos, é a criação 

ininterrupta de novos direitos, a subversão contínua do estabelecido, a 

reinstituição permanente do social e do político. Como criação de direitos, 

como reconhecimento das divisões internas e das diferenças constitutivas do 

social e do político, a democracia abre para a história no sentido forte da 

palavra. E desfaz as imagens da boa sociedade e do bom governo, da 

‘comunidade ideal’ transparente, virtuosa, sem conflitos, plenamente 

reconciliada consigo mesma, una e invencível. Imóvel, mais do que corpo, 

mineral (CHAUÍ, 2011, p. 39). 

 

Neste sentido, a democracia não é algo estabelecido ou fixo; não é algo acabado, pronto; 

não é um a priori; não é um instituído e sim um instituinte, um processo inacabado que 

se constrói, desconstrói e reconstrói nas relações que se desenvolve. 

 

A característica inventiva, propiciada pela dinâmica do movimento que os diferentes 

sujeitos promovem no processo democrático, é própria de um espaço público entendido 
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como aquele que é possibilitado pela ação e pelo discurso: “[...] ação para pôr em 

movimento no mundo o novo começo de que cada homem é capaz por haver nascido, 

[...] discurso para materializar e celebrar, ainda que provisoriamente, as coisas novas 

que surgem e resplandecem” (ARENDT, 2007, p. 216). 

 

O espaço público é o espaço da política, pois possibilita a escuta dos homens, porque o 

outro é igual a mim e eu o reconheço como igual em dignidade e razões. E, sendo assim, 

somos capazes de falar, de sermos ouvidos, de compartilharmos e, ao mesmo tempo, 

produzirmos novas experiências. No espaço público, a participação não se fixa na esfera 

das decisões, mas também é exercida no processo de formulação das políticas, 

momentos nos quais se debate, discute, argumenta e busca o consenso.  

 

A democracia participativa possibilita a construção de espaços públicos?  

 

A hipótese que defendo vai ao encontro de uma resposta afirmativa a essa questão, uma 

vez que, as demandas contemporâneas por participação da sociedade nos assuntos do 

Estado representativo provocaram movimentos que vem, mesmo que por vezes 

claudicantes, rompendo com algumas estruturas centralizadas no interior dos Poderes 

Municipais. Mecanismos como o Orçamento Participativo (AVRITZER, 2009) e os 

Conselhos Municipais de Educação (NATAl, 2011) são exemplos desses movimentos 

que, teoricamente, aproximam, pela via da participação, a sociedade civil e os 

governantes, constituindo-se em “mecanismos de correção da democracia 

representativa”, parafraseando Benevides (2003). 

 

Sartori (1994, p. 159) chama atenção para aquilo que é o sentido necessário da 

participação – ponto central da democracia participativa –  

 

[...] um tomar parte pessoalmente, e um tomar parte desejado, auto-ativado. 

Ou seja, participação não é um simples ‘fazer parte de’ (um simples 

envolvimento em alguma ocorrência), e menos ainda em ‘tornado parte de’ 

involuntário. Participação é movimento próprio e, assim, o exato inverso de 

ser posto em movimento (por outra vontade), isto é, o oposto de mobilização. 
(grifo do autor)  
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A participação, assim compreendida, compartilha com o espaço público e a política o 

sentido de ser um processo relacional que se desenvolve entre homens, portanto, 

baseado na pluralidade, no livre agir, no discurso, na experiência compartilhada. 

 

Dessa forma, não se trata de garantias legais que antecedem o exercício da participação 

e da visibilidade pública, mas sim da garantia da sua efetivação, do seu exercício. No 

entanto, não se trata de uma simples ruptura, pois 

 

São referências de um Estado moderno que toma a política e a esfera pública 

como uma experiência privada ou para poucos. Não é por acaso que os 
mecanismos de participação utilizados recriam as matrizes culturais do 

privilégio, da guetização da vida social, das relações de mando, do agir 

político despojado de dimensão ética (ARAÚJO, 2011, p. 140). 

 

As reflexões de Araújo (2011) nos provoca, ou melhor, nos desafia a pensar formas e 

condições de participação e a perseguir espaços que potencializem encontros entre-os-

homens para o exercício do poder de comunicação e de persuasão, na construção de 

políticas públicas educacionais. Trata-se de política, no sentido Arendtiano de liberdade. 

“A liberdade de externar opinião, o direito de ouvir opiniões de outros e de também ser 

ouvido, [...] característica do agir e do falar, desde que seja uma ação” (ARENDT, 

2004, p. 57).  Públicas, em dois sentidos 

 

[...] em primeiro lugar, que tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido 

por todos e tem a maior divulgação possível. [...]. Em segundo lugar, o termo 

‘público’ significa o próprio mundo [...]. Este mundo [...] tem a ver com o 

artefato humano, com o produto de mãos humanas, com os negócios 

realizados entre os que, juntos, habitam o mundo feito pelo homem 

(ARENDT, 2007, p. 59;62).  

 

Ao retomar as bases Arendtianas, buscamos, por um lado, romper com o sentido de 

política enquanto produtora de ações por meio da força, da violência em nome da 

manutenção da ordem e da propriedade privada; e de pública como contraposição ao 

privado, ou seja, Estado versus mercado; e por outro, sob sua inspiração, pensar numa 

dimensão do público que prescinde da referência ao estatal, e se relaciona diretamente 

com o livre agir que dá sentido à participação política e à política em seu sentido lato.  
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Entender, portanto, que o público prescinde do estatal, da mesma forma que a política 

aparta-se da relação hierárquica governante – governado, implica perceber que os 

processos relacionais que ocorrem no, e pelo, Poder Legislativo Municipal não são 

aprioristicamente públicos pela simples razão de fazerem parte da estrutura 

organizacional dos Municípios. Serão públicos na medida em que a participação dos 

cidadãos no processo legislativo ultrapassem o caráter de previsibilidade legal e 

efetivem-se a partir da articulação entre sujeitos reconhecidos entre si como igualmente 

capazes em sua capacidade de expressar, dialogar e construir o consenso, em prol do 

bem coletivo.  

 

Nestes termos, Raichellis (2007, p. 29) postula que o espaço público “[...] remete a 

novas formas de articulação entre Estado e sociedade civil, formas em que interesses 

coletivos possam ser confrontados e negociados”.  

 

Estes contextos, portanto, implicam atribuir, inicialmente, aos processos de formulação 

de políticas o epíteto de estatal e, somente nos casos em que forem possibilitados e 

viabilizados espaços púbicos políticos de participação efetiva que possibilitem 

discussões e visibilidades da palavra e dos sujeitos, o adjetivo público seria empregado. 

 

Dessa forma, retomaríamos o sentido de público no processo de formulação de 

políticas, que fora substituído, hodiernamente, por aquilo que recebe a chancela 

institucional dos entes federados do nosso Estado brasileiro tridimensional. 

 

Corrêa (2010, p. 54), argumentando no sentido da necessidade de se romper com o 

entendimento do público como esfera do estatal e do privado com as relações 

econômicas, para possibilitar o esclarecimento das implicações e contradições que 

incidem sobre as argumentações referentes aos direitos humanos e cidadania, afirma que 

 

É preciso, portanto, reconfigurar o sentido da distinção entre público e 

privado, sob o entendimento de que o público diz respeito ao comum, ao 

visível, às condições vitais da realização do ser humano (incluindo nessas 

condições os aspectos econômicos), enquanto o privado refere-se à dimensão 

da intimidade, daquilo que é exclusivo do ser humano na sua individualidade 

e que, não sendo de interesse público, não deve ser socializado. 
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Por isso, é premente a necessidade de superação da relação público – privado; estatal – 

mercado. O que está em questão não são as instituições mas a democratização da 

participação efetiva e das relações entre os atores sociais. Assim, a dimensão do público 

não se atrela ao âmbito estatal e nem mesmo ao âmbito do mercado, mas às experiências 

compartilhadas que se exercitam na constituição dos espaços públicos e nas práticas 

sociais. 

 

 

À GUISA DE CONCLUSÃO: ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO NO LEGISLATIVO 

MUNICIPAL 

 

Retomando as questões iniciais – Quais espaços de interlocução com o Poder 

Legislativo Municipal são possibilitados no processo de formulação de políticas 

educacionais? Existem espaços participativos sendo construídos no interior do Poder 

Legislativo Municipal que possibilitam o livre agir? – procuramos analisar o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Vitória - CMV na busca de possíveis pistas, na sua 

estrutura organizacional e de funcionamento, que indiquem espaços que possibilitem 

participação efetiva e mecanismos de comunicação entre os sujeitos partícipes dos 

processos de formulação de políticas educacionais do Município de Vitória. 

 

Na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Vitória, constam Comissões 

Permanentes, e dentre elas, a Comissão “de Educação, Cultura e Esporte” (CÂMARA 

MUNICIPAL DE VITÓRIA – CMV, 2006, art. 39, inciso IV). A essa compete opinar 

sobre educação e instrução e em relação às interações entre as entidades que promovem 

educação, cultura e esporte no âmbito do Município. 

 

Analisando as normas de funcionamento dessa Comissão, foi possível identificar 

possibilidades de integração entre a sociedade civil e o Poder Legislativo Municipal. O 

Regimento prevê a realização de audiências públicas, conferências, exposições, 

palestras ou seminários, bem como a solicitação de informações ou colaboração de 

órgãos ou entidades da administração pública, e da sociedade civil, para esclarecimento 

de matéria em análise pela Comissão (CMV, 2006, art. 34, incisos III, VII e VIII).  
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Ainda no Regimento, há a previsão de que as reuniões da Comissão sejam públicas. No 

entanto, não há qualquer previsão na rotina de funcionamento dessas reuniões que a 

palavra seja aberta aos partícipes para opinião, esclarecimento e debates. São, portanto, 

partícipes invisibilizados e despotencializados de fala. A previsibilidade de participação 

apenas forja o sentido de inclusão democrática, mas configura-se como uma inclusão 

excludente da sociedade civil no processo de discussão das políticas municipais, em 

destaque as educacionais que se desenrolam no âmbito da Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte.  

 

Diante do exposto, podemos identificar duas situações no processo de funcionamento 

das Comissões: na primeira, a sociedade pode ser provocada a participar, por iniciativa 

dos vereadores que compõem a Comissão, mediante aquelas formas de interação 

previstas no artigo 34 do Regimento Interno da CMV já destacados acima, 

possibilitando, assim, experiências democráticas; na segunda, a indicação de que as 

reuniões das Comissões sejam públicas, traz no público apenas o sentido da visibilidade 

e não do exercício da experiência compartilhada, portanto, não se constitui como 

experiência democrática.  

 

Ainda no campo da previsibilidade legal, consta do Regimento, todo um artigo dedicado 

especificamente à participação da sociedade civil no processo legislativo. Essa 

participação poderá ocorrer nas formas: 

 

I - de iniciativa de legislação; 

II - de audiências públicas em comissões permanentes; 

III - do encaminhamento de petições, representações e outros documentos; 

IV - do credenciamento de entidades representativas (CMV, 2006, art. 338). 

 

A primeira forma prevista refere-se a iniciativa popular legislativa
10

 que “Trata-se de 

um direito assegurado a um conjunto de cidadãos de iniciar o processo legislativo, o 

qual desenrola-se num órgão estatal, que é o Parlamento” (BENEVIDES, 2003, p. 33). 

Essa possibilidade foi inserida pela Constituição Federal de 1988 abrangendo todos os 

                                                             
10 Trata-se de um dos mecanismos que Benevides (2003, p. 33) entende como “mecanismo institucional 

de democracia semidireta”. 
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entes federados. A segunda forma depende da demanda da Comissão de Educação, 

Cultura e Esportes que define, inclusive, o papel dos interlocutores. Na terceira forma, a 

sociedade civil individualmente ou organizada, exerce a possibilidade de 

encaminhamento de solicitações junto ao Poder Legislativo que age como elo entre o 

requerente e a comissão ou outro órgão da estrutura organizacional do Legislativo 

Municipal. A quarta e última forma de participação da sociedade civil prevista no 

regimento, refere-se à possibilidade de entidades representativas se credenciarem para 

que se constituam como entidades aptas a subsidiarem os legisladores com informações 

técnicas e informativas, devidamente documentadas. 

 

Sendo assim, percebemos que a estrutura de funcionamento do Legislativo Municipal 

de Vitória-ES, em termos de previsão legal, possui possibilidades de espaços de 

interlocução entre representante da sociedade civil organizada e o Poder Legislativo 

Municipal. No entanto, esses espaços não se apresentam eivados por modos de 

participação efetiva que sejam capazes de promover a construção de políticas 

educacionais geradoras do bem comum. Portanto, não é a formalização da lei, mas as 

experiências compartilhadas no espaço público que geram o bem comum. 
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