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“A cidade constitucional” é uma disciplina da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo – EACH/USP, comandada pelos Professores 

Drs.  Marcelo Arno Nerling e Douglas Roque Andrade. Eles são gestores do projeto que 

visa levar os alunos para fora das salas de aula e aproximá-los dos Três Poderes e Órgãos 

do Governo Federal que coordenam e influenciam as ações dos Estados ao longo do 

território nacional. Tem como proposta conduzir os alunos até a Capital Federal e 

proporcioná-los experiências únicas, auxiliando no desenvolvimento da personalidade, 

cidadania e exercício profissional.  

Este ano foi sua 10ª edição e contou com a presença não só de alunos da 

Universidade de São Paulo, mas também de alunos da Universidade do Estado de Santa 

Catarina. A experiência ocorreu entre os dias 04 a 09 de setembro de 2016, na Capital da 

República, Brasília e contou com a participação de pessoas e instituições ilustres que 

abrilhantaram e enriqueceram a experiência, conforme relato abaixo. 

Iniciamos nossa viagem com a saída do ônibus do Centro de Ciências da 

Administração e Socioeconômicas – ESAG da Universidade do Estado de Santa Catarina 

no dia 03/09, sábado, uma hora da manhã.  Ao longo do caminho, fizemos algumas 

paradas e tivemos alguns imprevistos o que resultou em um atraso de seis horas e a 

chegada na Escola Superior de Administração Fazendária - ESAF por volta das quinze 

horas da tarde de domingo, dia 04/09. Por conta disso, não conseguimos realizar a visita 

programada à Praça dos Três Poderes, a qual foi projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio 



Costa e que conta com o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso 

Nacional e o Palácio do Itamaraty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos da UDESC. 

 

 

Escola Superior de Administração Fazendária. 

 

Logo ao chegarmos, realizamos o check-in, recolhemos as chaves dos nossos 

respectivos quartos e nos encaminhamos para o refeitório da ESAF, onde havia um almoço 

a nossa espera. Lá, ainda fomos recepcionados pelo Professor Dr. Marcelo Arno Nerling e 

alguns estudantes da Universidade de São Paulo.  E, após a excelente refeição, fizemos a 

divisão dos quartos conforme nossas preferências. 

No mesmo dia, por volta das dezenove horas, na área de confraternização da 

instituição, nos encontramos com o Professor Nerling onde este explanou um pouco sobre 

o projeto e nos proporcionou uma breve apresentação entre os alunos da UDESC e os 

alunos da USP que lá estavam. 



Na manhã do dia seguinte, segunda-feira, 05/09, permanecemos na ESAF, onde 

tivemos uma palestra no auditório com a Gerente de Educação Fiscal da ESAF, a Sra. 

Fabiana Feijó de Oliveira Baptistucci, que contou um pouco sobre a história e a atuação da 

Escola vinculada ao Ministério da Fazenda, criada em 1973 para o desenvolvimento e 

capacitação de servidores públicos; além do Programa Nacional de Educação Fiscal – 

PNEF, o qual promove o compartilhamento de conhecimentos e interação com a sociedade 

sobre a origem, a aplicação e controle dos recursos públicos, favorecendo a participação 

social e oferecendo uma educação financeira e fiscal aos cidadãos, para que estes possam 

cobrar dos governantes, construir a cidadania e, consequentemente, melhorar as relações 

entre o Estado e a sociedade. 

 

Auditório da ESAF. 

Logo depois, o consultor da GIZ – Agência de Cooperação Alemã, o Sr. Tobias 

Kuehner nos falou um pouco sobre a empresa GIZ e a Cooperação Técnica de 

Desenvolvimento Internacional com os governos que, juntos, buscam um desenvolvimento 

econômico sustentável. Além disso, comentou sobre o Plano Decenal de Expansão de 

Energia que investe em energias renováveis; o Plano Nacional de Eficiência Energética 

que introduz medidas de eficiência energética; e, também, sobre o Projeto ESAF Carbono 



Zero, o qual tem como objetivo transformar a Instituição em uma referência nacional como 

edifício público com emissão zero de carbono. 

 

Palestrante Tobias Kuehner. 

   

Em seguida, ouvimos o Analista de Finanças da Controladoria-Geral da União, o 

Sr. Marcos Motta Monteiro, hoje atuante junto à gerência do Programa Nacional de 

Educação Fiscal da ESAF, que abordou aspectos relacionados à sociedade, ao Estado e seu 

papel, bem como à democracia participativa. E, ainda, gerou uma reflexão a respeito da 

atuação da sociedade, das nossas reações diante dos cenários da realidade por meio das 

músicas ‘Babylon’ de Zeca Baleiro, ‘Chega’ de Gabriel Pensador e ‘Hino da Cidadania’ de 

José Ribeiro “Tijolo”. 



 

Fabíola G. Pessoa, Lunara S. Pandini, Caroline O. de Souza,  

Luiz Fernando e eu no auditório da ESAF. 

Já no período da tarde, fomos à Aduana, localizada no Aeroporto Internacional de 

Brasília, onde o inspetor-chefe da Alfândega da Capital da República, o Sr. Alexandre 

Angoti, nos explicou como funciona o processo de entrada e saída de um produto no país e 

a maneira de fiscalização aduaneira, afinal, tudo que entra e sai do território Nacional passa 

pela Aduana. Conhecemos, também, os depósitos das mercadorias, assim como, os 

trâmites da entrada de turistas estrangeiros até a revista das bagagens com os Agentes da 

Polícia Federal. 

 

Depósito de mercadorias da Aduana -  

Aeroporto Internacional de Brasília. 



 

Minhas amigas, Lunara, Fabíola, 

 Caroline e eu na Aduana. 

Logo depois, seguimos para a Receita Federal, onde tivemos uma palestra com o 

Coordenador-Geral de Atendimento e Educação Fiscal, o Sr. Antônio Henrique 

Lindemberg, que comentou um pouco sobre a evolução do país e do mundo, sobre 

tributação, formas de financiar o Estado, ciclo fiscal. 



 

Palestra com Antônio Henrique Lindemberg na Receita Federal. 

 

Minhas amigas Caroline, Fabíola, Lunara e eu na Palestra na Receita Federal. 

Na terça-feira, 06/09, visitamos a Comissão de Legislação Participativa onde 

tivemos uma palestra sobre Democracia Participativa e uma breve apresentação da 

estrutura organizacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além da Comissão 

de Legislação Participativa com o Assessor Legislativo e Secretário da Comissão, o Sr. 

Aldo Matos Moreno.  



 

Alunos da UDESC em frente à Comissão de Legislação Participativa. 

 

Assessor Legislativo e Secretário da Comissão, o Sr. Aldo Matos Moreno. 

Em seguida, no mesmo local, fizemos uma simulação de Processo Legislativo, onde 

fomos divididos em grupos e a cada pauta, tínhamos uma função diferente, onde 

defendíamos e refutávamos questões sem levar em consideração nossos pontos de vista.  



 

Minhas amigas e eu como deputadas. 

   

Após esta brilhante experiência, almoçamos no restaurante da própria Comissão e, 

posteriormente, seguimos ao Salão Verde do Senado Federal onde realizamos uma 

discussão sobre as 10 Medidas Contra à Corrupção, apresentadas pelo Ministério Público 

Federal, pois participaríamos, mais tarde, do Programa Ocupação, o qual contou com a 

presença dos Deputados Antônio Carlos Mendes Thame e Joaquim Passarinho, os quais 

responderam as questões levantadas por alguns alunos das duas Universidades. 

 

Lunara, Caroline, Fabíola e eu no Salão Verde do Senado Federal. 



 

Programa Ocupação. 

 

 

Alunos da UDESC e USP no Programa Ocupação. 

No dia da Independência do Brasil, 07/09, quarta-feira, começamos nossas 

atividades bem cedo. Saímos da Escola Fazendária, às 5:00h da manhã, em direção ao 

Palácio da Alvorada para observarmos o nascer do Sol. 



 

Eu no Palácio da Alvorada. 

 Por volta das 7h30min, nos deslocamos pelo gramado da Esplanada dos 

Ministérios até a arquibancada Verde do Desfile Cívico Militar. Este foi um dos momentos 

mais emocionantes que expressou o tamanho das nossas Forças Armadas e da indignação 

de muitos brasileiros por meio de alguns protestos durante o desfile. Na sequência, 

apreciamos o show da Esquadrilha da Fumaça que abrilhantou nosso final da manhã com 

muitas manobras, adrenalinas e emoções.  

 

Minhas amigas e eu no Desfile Cívico Militar. 



 

Soldados do Exército no Desfile Cívico Militar. 

Em seguida, encaminhamo-nos para a ESAF e tivemos a tarde dedicada ao 

descanso. 

No penúltimo dia, quinta-feira, 08/09, logo pela manhã, visitamos o Átrio dos 

Vitrais, uma homenagem aos Entes Federativos do Brasil, ilustrando a cultura de cada ente, 

o qual está localizado no Edifício Sede da Caixa Federal. Lá encontramos a Assistente 

Executiva da Gerência Nacional Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental – 

GERSA/CAIXA, a Sra. Ana Eliza Santos Correia.  

 

Caixa Econômica Federal. 



 

Átrio dos Vitrais no prédio da CAIXA. 

 

Mariana, Lunara, Nabila, Fabíola, o coelho da CAIXA e eu. 

Posteriormente à visita dos Vitrais, participamos de palestras no Banco Central com 

a Chefe do Departamento de Educação Financeira, a Dra. Elvira Cruvinel Ferreira, que 

comentou sobre a Estratégia Nacional de Educação Financeira; o Chefe da Divisão de 

Educação Financeira, o Sr. João Evangelista de Sousa Filho, que abordou a Educação 

Financeira Pessoal, questionando-nos a respeito do que era dinheiro, o que ele significava 

para cada um de nós, como deveríamos alcançar nossos sonhos/projetos, sair do 

endividamento, investir e poupar; e o Gerente Nacional da Gerência Nacional 



Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental – GERSA/CAIXA, o Sr. Jean 

Rodrigues Benevides, o qual falou o que tornava uma empresa sustentável, comentou sobre 

a Política de Responsabilidade Socioambiental da CAIXA, apresentou as estratégias e 

projetos da Caixa Econômica Federal para cumprir com a responsabilidade socioambiental, 

abrangendo o Tríplice Resultado do desenvolvimento sustentável e os riscos e 

oportunidades do investimento socioambiental.  

 

Minhas Amigas e eu no Banco Central do Brasil. 

Além das palestras, apreciamos a mostra “A persistência da Memória -Módulo 6” 

na Galeria de Artes que apresenta a trajetória das obras que compõem o acervo de arte do 

Museu de Valores do Banco Central, e o Museu de Valores que mostra a história dos 

meios de troca pelos quais são efetuadas as transações monetárias, desde a prática do 

escambo até as moedas atuais de todo o mundo, ambos os espaços localizados no prédio do 

Banco Central do Brasil. 



 

Painel da mostra "A Perspectiva da Memória". 

 

Quadro "Gaúchos" e eu na Galeria de  

Arte do Banco Central do Brasil. 



 

Cédulas Incomuns - Museu de Valores -  

Banco Central do Brasil. 

 

Galeria de Ex-Presidentes - Banco Central do Brasil. 

 

 Logo em seguida, retornamos à ESAF para almoçar. No Auditório da Escola, 

tivemos palestras com representantes do Ministério da Saúde, as Sras. Renata Sakai e 

Lucélia Lima, as quais comentaram sobre a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violência e o VIVA - Vigilância de Violência e 

Acidentes. Explanaram sobre os determinantes sociais da saúde - os fatores sociais, os 

econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam na 



ocorrência de problemas de saúde e são fatores de risco para a população-, sobre a Política 

Nacional de Promoção da Saúde –PNPS, assim como da política de enfrentamento de 

doenças crônicas não transmissíveis. 

 

Representante do Ministério da Saúde no auditório da ESAF. 

No mesmo local, tivemos a fala do Professor Dr. Renato Tarciso Barbosa de Sousa, 

docente da Faculdade de Ciência da Informação UnB, sobre ‘Arquivo e memória: a 

trajetória de uma construção’, onde vimos que cinquenta por cento do conhecimento de 

uma organização é documentado como arquivo de forma privilegiada, enquanto vinte e 

cinco por cento são conhecimento tácito, que não está gravado ou explícito em algum lugar 

e os outros vinte e cinco estão no ambiente externo da organização. Quanto mais os anos se 

passam, há mais informações e, consequentemente, mais documentos. 



 

Palestra com o Professor Dr. Renato Tarciso Barbosa de Sousa  

– Auditório da ESAF. 

 Além disso, tivemos um feedback dos alunos e dos Professores Dr. Douglas e 

Nerling, onde grande parte dos discentes relataram que a experiência era enriquecedora e 

única. 

No último dia, visitamos a Fundação Darcy Ribeiro, instituição cultural, de 

pesquisa e desenvolvimento científico, autossustentável e com a missão de manter seu 

pensamento vivo e garantir a continuidade de seus projetos. No anfiteatro da Fundação, o 

“Beijódromo”, tivemos as exposições dos Professores da Faculdade de Direito da 

Universidade de Brasília - UnB, os Srs. Argemiro Cardoso Moreira Martins e o Dr. José 

Geraldo de Souza Junior, que abordaram a constitucionalização do direito e a realpolitik; o 

direito achado nas ruas e instituições da cidade constitucional; as razões da quebra da 

Constituição Federal e da segurança jurídica.  



 

Professor Nerling no "Beijódromo" - Fundação Darcy Ribeiro. 

 

Alunos da UDESC no "Beijódromo". 



 

Palestra com o Professor da UnB. 

Ao meio-dia, almoçamos no Restaurante Universitário da UnB, local bem 

espaçoso, com uma grande circulação de pessoas. Em seguida, tivemos uma visita guiada 

no Supremo Tribunal Federal, órgão da cúpula do Poder Judiciário e a quem compete 

guardar a Constituição, onde visitamos o Plenário, local de atuação dos juízes, também 

chamados de ministros; o Hall de bustos de personalidades relevantes para a história do 

Brasil. Ademais, conhecemos o “espelho da verdade”, o qual não distorce a imagem; e o 

quadro “Os Bandeirantes de ontem e de hoje” que ilustra a transposição da Capital Federal 

do Rio de Janeiro para Brasília e a miscigenação de povos. 



 

Minha amiga Lunara, eu e um dos Bustos de uma personalidade. 



 

Eu no Plenário. 

 

Local onde guardam a Constituição da República. 

 

 



Mais tarde, fomos à Torre de TV, ponto em que tivemos uma das melhores visões 

da Cidade de Brasília.  

 

Torre de TV. 

 

Vista de Brasília da Torre de TV. 



 

Eu na Torre de TV. 

Posteriormente, realizamos uma visita, também guiada, no Senado e pudemos 

conhecer os plenários das duas cúpulas do Sistema Bicameral Brasileiro, a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal; o Salão Negro – utilizado para solenidades oficiais; o Salão 

Verde – espaço de acesso às principais áreas da Câmara e do Senado e local onde ficam os 

jornalistas e emissoras de TV; o Salão Azul – local de acesso a três espaços fundamentais 

para o funcionamento da Casa, quais sejam: o Plenário, o gabinete do presidente do Senado 

e a Secretaria-Geral da Mesa, o qual também apresenta a Praça das Bandeiras com todas as 

bandeiras das unidades da Federação e do Brasil; o Túnel do Tempo que conta a história do 

Senado brasileiro e liga o edifício principal ao Anexo 2; e o Plenarinho – os móveis do 

antigo Plenário do Senado nas sedes do Palácio Conde dos Arcos e do palácio Monroe, no 

Rio de Janeiro. 



 

Eu na Câmara dos Deputados. 

 

Minhas amigas e eu no Senado Federal. 



 

Minhas Amigas e eu no Hall da Câmara dos Deputados. 

 

Plenário do Senado nas sedes do Palácio Conde dos Arcos e do palácio Monroe, no Rio de Janeiro. 

 

 Após a visita, retornamos à ESAF, fizemos o check-out e, por volta das 21:00h, 

embarcamos no ônibus com destino à Capital do Estado de Santa Catarina. 



 

Alunos da UDESC em frente ao Congresso Nacional. 

 

USP e UDESC na Comissão de Legislação Participativa. 

Ao longo da semana que estivemos em Brasília, ultrapassamos as barreiras das 

salas de aula e da própria Universidade, embarcamos em uma experiência prática, onde 

pudemos nos aproximar mais dos órgãos federais da nossa República, nos sentir parte 

desse país e nos questionarmos a respeito da nossa atuação como cidadãos e da atuação do 

próprio governo. Uma experiência inesquecível e enriquecedora, seja em aspectos sociais, 

culturais, acadêmicos e/ou profissionais. 
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