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RELATÓRIO: A CIDADE CONSTITUCIONAL, CAPITAL DA REPÚBLICA X 

 

O presente relatório irá apresentar os principais e mais marcantes acontecimentos 

vivenciados durante a realização da disciplina “A Cidade Constitucional: Capital da 

República X”, da Universidade de São Paulo (USP), ministrada pelo professor Marcelo Arno 

Nerling, em parceria com o professor Douglas Roque Andrade. Tal experiência, considerada 

por muitos como única, agregou uma série de novos conhecimentos, acrescentando em nossa 

bagagem acadêmica uma nova visão sobre o poder público do nosso país, permitindo também 

conhecer de perto como se dá à logística, a estruturação e o mecanismo de funcionamento da 

capital do país, Brasília. O relatório foi estruturado por dia, retratando os principais momentos 

de cada um deles.  

 

 

 



Sábado (03/09/2016):  

Saímos da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) ainda no início da 

madrugada de sábado. Nossa viagem até Brasília teve uma duração de aproximadamente 38 

horas, devido aos problemas que tivemos com nosso ônibus.  

 

Apesar dos imprevistos, estávamos ansiosos para a chegada e início do projeto.  

 

Domingo (04/09/2016):  

Nossa estadia, assim como uma parte dos eventos, foi realizada na Escola de 

Administração Fazendária (ESAF). A sede possui 38.000 m2 de área construída e terreno 

próprio de 422.000 m2, contando com uma super estrutura para receber os alunos, incluindo 

alojamentos, salas de aula, auditórios, refeitório, entre outros.  

Chegamos na ESAF no início da tarde de domingo e devido aos problemas ocorridos 

com nosso ônibus não foi possível realizar a programação prevista para domingo de manhã. 

Ao chegarmos, almoçamos no restaurante da Escola e após isso nos dirigimos aos quartos 

para organizarmos nossos pertences. No período da noite tivemos uma rápida conversa com o 

professor Marcelo Nerling para alinharmos a programação e realizarmos uma breve 

apresentação.  

 



Segunda-feira (05/09/16):  

No início da manhã nos dirigimos ao auditório da ESAF. Participamos do VII 

Seminário USP-ESAF – A direção geral da ESAF e janelas de oportunidade, ministrado pela 

gerente de educação fiscal da ESAF, Fabiana Feijó de Oliveira Baptistucci, que falou, dentre 

outros assuntos, sobre Cidadania Fiscal, mostrando a importância do alinhamento entre a 

promoção da transparência, o estimulo ao controle social, o fortalecimento da gestão pública e 

a promoção da educação fiscal, da ética e da cidadania.  

Em seguida, uma palestra com Tobias Kuehner, consultor da agência de cooperação 

alemã GIZ. A GIZ é um empresa do governo alemão, sem fins lucrativos que desenvolve 

parcerias com diversos países, dentre eles o Brasil, com o intuito de promover a prática do 

desenvolvimento sustentável, através de ideias inovadoras. Hoje, conta com mais de 16.000 

colaboradores em mais de 130 países. No Brasil, realiza projetos de cooperação desde 1963, 

com cerca de 140 colaboradores. Tobias retratou como se dá o funcionamento do programa de 

eficiência energética na ESAF, que tem o intuito de reduzir a demanda de energia e 

posteriormente substituir a energia da rede por energia renovável.  

Participamos em seguida do Programa de Educação Fiscal: estado da arte e diretrizes 

para o ensino superior, com o professor Marcos Motta Monteiro. O programa tem como 

objetivo promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o exercício da cidadania, visando 

ao constante aprimoramento da relação participativa e consciente entre sociedade e Estado, 

concorrendo para a defesa permanente das garantias constitucionais. A Educação Fiscal pode 

ser definida como o processo que visa a construção de uma consciência voltada ao exercício 

da cidadania, objetivando e propiciando a participação do cidadão no funcionamento e 

aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do Estado. Temas levantados 

durante a palestra e que são importantes para a Educação Fiscal foram: o tributo e sua função 

social, sendo este um instrumento que deve ser utilizado para promover as mudanças e reduzir 

as desigualdades sociais; a qualidade da gestão dos gastos públicos; orçamento público; 

participação e controle social.   



 

No período da tarde nos dirigimos ao Aeroporto Internacional de Brasília para 

participar do programa “conheça a nossa aduana”. Nos foi apresentado sobre como se dá o 

controle aduaneiro das cargas, de competência da Receita Federal.  

Além disso, realizamos uma visita dentro do próprio aeroporto. Foi retratado sobre o 

controle de tráfego dos passageiros internacionais, como se dá o controle das cargas, entre 

outros pontos.  

 

 

Em seguida, nos dirigimos a Sede da Receita Federal. Participamos do II Seminário 

USP-RFB – A educação fiscal para coesão social, com o Coordenador-Geral de Atendimento 

e Educação Fiscal Antônio Henrique Lindemberg Baltazar sobre Educação Fiscal. 

Lindemberg nos apresentou uma contextualização, através do aparato histórico, para mostrar 



que não há como falar no mundo contemporâneo de uma sociedade sem impostos. Desta 

forma, percebe-se que os tributos devem ser entendidos como uma forma de cooperação que 

permite a atuação em diversas áreas, com o intuito de promover mudanças e reduzir as 

desigualdades sociais.  

 

Terça-feira (06/09/2016):  

 

 

Neste dia, no período da manhã, visitamos a Câmara dos Deputados. O Secretário da 

Comissão de Legislação Participativa, Aldo Moreno, fez uma breve apresentação, retratando 

questões sobre a Comissão, democracia participativa e como se dá o funcionamento da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A CLP foi criada em 2001, sendo esta um fórum 

por meio do qual a sociedade civil organizada poderá intervir diretamente no sistema de 

produção das normas e das leis, apresentando sugestões para a elaboração de novas normas ou 

para o aperfeiçoamento da legislação existente. Sua criação foi considerada uma inovação de 

grande alcance, ao permitir uma aproximação da sociedade com seus representantes. Portanto, 

a CLP assegura a toda a população um espaço legítimo para defesa e discussão de sugestões 

legislativas, dentro da esfera legal. Tais sugestões podem ser apresentadas por: organizações 

não governamentais, sindicatos, associações e órgãos de classe, entidades da sociedade civil, 

órgãos e entidades da administração direta e indireta.  



Foi um dos momentos mais ricos da viagem, pois tivemos a oportunidade de participar 

de uma simulação do processo legislativo. Foi entregue a pauta da reunião para cada um dos 

participantes e estes foram divididos em grupos, sendo um grupo responsável em defender as 

sugestões apresentadas e o outro grupo designado a desenvolver os argumentos contrários. 

Dentre alguns dos temas debatidos havia a redução da maioridade penal no Brasil para 16 

anos e a descriminalização do uso da maconha no país. 

 

 

Já no período da tarde, participamos da gravação do programa de TV “Ocupação”, em 

que podíamos fazer perguntas a deputados convidados. O tema foi “As 10 medidas contra a 

corrupção”.  Antes da gravação tivemos um momento com o professor Marcelo na sala verde 

da Câmara dos Deputados, para debate sobre o tema.  

 



Neste mesmo período estava agendada uma visita guiada ao Senado Federal, mas ela 

não pode ser realizada. Aproveitamos o restante da tarde para tirarmos fotos em torno do 

Congresso Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



Quarta-feira (07/09/2016):  

Acordamos cedinho e nos deslocamos para o Palácio da Alvorada, para ver o nascer do sol. 

Foi um momento muito marcante e belo.  

 

Após isso, nos deslocamos para o Desfile Cívico Militar. Assistimos ao desfile e a uma 

apresentação da Esquadrilha da Fumaça. 

 



 

 

 

Após o desfile, aproveitamos para conhecer um pouco mais os arredores, passando, 

dentre outros lugares, pelo Palácio do Itamaraty, pelos Ministérios e pela Catedral de Brasília. 

Nesse mesmo período estava acontecendo protestos contra o atual governo. 

O restante do dia foi livre para interação entre a UDESC e USP.  

 

 



 

 

A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida foi projetada por Oscar Niemeyer, 

inaugurada em 31 de maio de 1970. A planta circular, com 60 metros de diâmetro, é definida 

por 16 pilares curvos. Abriga pinturas de Athos Bulcão e Di Cavalcanti, esculturas de anjos 

por Alfredo Ceschiatti e vitrais de Marianne Peretti. O altar e a cruz no topo da edificação 



foram doados pelo Papa Paulo VI. Foi tombada como obra de arte em 1 de junho de 1967, e 

como monumento arquitetônico em 1991.  

 

Quinta-feira (08/09/2016):  

Neste dia, iniciamos a manhã visitando o Edifício Sede da Caixa Econômica Federal. 

Havia uma sala com vitrais, cada um deles representando um dos estados da federação.  

 

 

 

Tivemos uma breve fala da Assistente Executiva Ana Eliza Correia, que participa da 

Gerência Nacional de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental. Após isso, nos 

dirigimos ao Banco Central, onde conversamos sobre Educação Fiscal. Tivemos uma 

conversa inicial com Elvira Ferreira, chefe do Departamento de Educação Financeira. 

Após este primeiro momento nos foi apresentado sobre Gestão de Finanças Pessoais, 

com o palestrante João Evangelista de Sousa Filho. Ele nos falou sobre o significado do 

dinheiro e como geri-lo. O dinheiro pode ser definido como a forma de realizar nossos sonhos 

e para isso é necessário organizar projetos: saiba aonde você quer chegar- e registre; imagine-

se no futuro, com o sonho realizado; defina metas claras e objetivas; estabeleça etapas 

intermediárias; compartilhe e comemore as etapas intermediárias; e coloque em prática. João 

nos falou também sobre o uso do crédito. Há vantagens e desvantagens em relação ao seu uso, 

tudo dependerá do contexto. Algumas das vantagens são o atendimento de emergências, o 

aproveitamento de oportunidades e a antecipação do consumo. Dentre as desvantagens 



podemos citar o pagamento mais caro, o comprometimento com o consumo futuro, e o 

possível risco de se endividar. Além disso, o palestrante falou sobre a questão do 

endividamento e como sair dele, além da importância de poupar dinheiro, que nos dá maior 

segurança ao lidarmos com imprevistos e maiores oportunidades. 

Em seguida participamos do III Seminário USP-Caixa Federal, com Jean Rodrigues 

Benevides, Gerente Nacional de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental. Ele nos 

falou, sobretudo sobre o tema da sustentabilidade empresarial e da importância do 

alinhamento entre o econômico, o financeiro e o ambiental. A Caixa está alinhada com os 

princípios de responsabilidade socioambiental, verificando a conformidade das empresas com 

quem realiza negócios e que realizam atividades sujeitas ao licenciamento ambiental.  

 

Visitamos também à Galeria de Artes e o Museu de Valores. 

Na Galeria de Artes conhecemos a exposição “A persistência da Memória”, que 

apresentava a trajetória das obras que compõem o acervo de arte do Museu de Valores do 

Banco Central. A exposição conta com seis módulos, abordando diferentes aspectos da 

colação, no contexto político, econômico e cultural do século XX. Havia obras de grandes 

artistas, como Candido Portinari, Di Cavalcanti, Salvador Dalí, Tarsila Amaral, entre outros. 

A galeria foi inaugurada em 3 de outubro de 1989 e reaberta, após a revitalização, em 20 de 

dezembro de 2006, pelo presidente do Banco Central, Henrique de Campos Meirelles.  



 

No Museu de Valores conhecemos a história da moeda no Brasil e no mundo. 

Composto de exposições permanentes e temporárias, o Museu desenvolve programas de 

integração com escolas, mantém serviços de atendimento a pesquisas na área numismática e 

também promove exposições itinerantes. O acervo reúne e conserva cédulas, moedas, 

documentos, peças e curiosidades nacionais e internacionais, que exprimem valor monetário 

em seu contexto histórico.  

A Sala Brasil, expõe moedas originais que circularam no século XVI - inicio da 

colonização portuguesa, até as mais recentes cédulas e moedas do Real. Já a Sala Ouro são 

oito vitrines exibindo as diversas formas do ouro e, entre várias barras e pepitas, está a pepita 

Canaã, a maior em exposição do mundo. Essa pepita pesa cerca de 60 kg e foi encontrada em 

Serra Pelada (PA), em 1983. 

 



 

 

No período da tarde tivemos palestras no auditório da ESAF, com a participação de 

palestrantes que compõe o quadro de funcionários do Ministério da Saúde. Nos foi retratado 

sobre a politica nacional de promoção da saúde e o enfrentamento de doenças crônicas. 

Após as palestras tivemos um momento com o professor Marcelo para darmos um 

feedback sobre a viagem e compartilharmos com o restante dos estudantes os pontos que 

consideramos mais relevantes.   

 

Sexta-feira (09/09/2016):  

Nos dirigimos à Universidade de Brasília, ao Memorial Darcy Ribeiro. A fundação 

Darcy Ribeiro é uma instituição cultural, de pesquisa e desenvolvimento cientifico, 

autossustentável, com personalidade jurídica de direito privado e sem fins lucrativos. Foi 

criada em 11 de janeiro de 1996, por Darcy Ribeiro e tem como missão manter vivo seu 

pensamento e garantir a continuidade de seus projetos. 

 O professor de Direito, Agemiro Cardoso Moreira Martins, falou sobre o processo do 

impeachment, nos dando sua opinião sobre o tema. Em seguida, o professor José Geraldo de 



Souza Júnior, ex-reitor da UnB e professor de Direito, palestrou sobre o tema “O direito 

achado nas ruas e instituições da cidade constitucional”. 

 

 

Almoçamos no restaurante universitário da UnB e em seguida 

realizamos uma visita guiada no Supremo Tribunal Federal. O guia nos 

contou sobre a história do STF e suas principais atribuições. O Supremo 

Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a ele 

compete a guarda da Constituição, conforme definido no art. 102 da 

Constituição Federal. É composto por onze Ministros escolhidos dentre 

cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada (art. 101 da CF/88), e nomeados pelo 

Presidente da República, após aprovação da escolha pela maioria 

absoluta do Senado Federal. 

Entre as principais atribuições do STF está a de julgar a ação 

direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal, a acusação de descumprimento de preceito 

fundamental decorrente da Constituição e a extradição solicitada por Estado estrangeiro. 

 



 

 

Após essa visita, fomos a Torre de TV. A Torre é um projeto do arquiteto e urbanista 

Lucio Costa. Foi inaugurada em 9 de março de 1967. Com 230 metros de altura, irradia o 

sinal das emissoras de rádio e televisão analógica. Oferece mezanino a 25 metros de altura e 

mirante a 75 metros do solo, com vista para o Plano Piloto inteiro.  

 

Por último os alunos da UDESC realizaram uma visita guiada pelo Congresso 

Nacional, conhecendo, dentre outros espaços, o Plenário da Câmara e o Plenário do Senado.  



 

 

 

 


