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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho abordará o relato referente a experiência vivida no projeto “a 

cidade constitucional” que teve como intuito conhecer através de outras perspectivas a 

realidade do funcionamento do Estado brasileiro. “A cidade constitucional” é um projeto 

multidisciplinar e transdisciplinar, que busca conhecer in loco conteúdos que seriam 

aprendidos em sala de aula, rompendo assim os muros da universidade e promovendo a 

flexibilização curricular e metodologias participativas. Os temas trabalhados foram educação 

fiscal, educação financeira, sustentabilidade ambiental, organização político administrativa, 

separação dos poderes e controle operacional e orçamentário.  

A disciplina é ofertada como optativa pela Universidade de São Paulo (USP), sendo 

aberta a oportunidade para acadêmicos de três centros da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC) imergirem nessa semana intensa e de muito aprendizado. A disciplina 

contou com acadêmicos dos cursos de Gestão de Políticas Públicas, Administração Pública, 

Ciências Contábeis, Direito, Educação Física e Saúde, Lazer e Turismo e Ciências da 

Natureza, sendo acompanhada pelo coordenador do projeto Marcelo Arno Nerling e o 

professor da disciplina Douglas Roque de Andrade.  

Sendo uma das disciplinas mais concorridas na Universidade de São Paulo e 

considerando o número restrito de vagas ofertadas para o Centro no qual estudo, precisou ser 

estabelecido um critério para escolha dos acadêmicos que participariam. Foram ofertadas três 

vagas para estudantes do curso de Administração Pública do Centro de Educação Superior da 

Foz do Itajaí (CESFI) da Universidade do Estado de Santa Catarina, as quais tiveram o sorteio 

como critério para escolha de seu preenchimento. Essas vagas foram distribuídas da seguinte 

maneira: uma para acadêmicos da primeira fase, uma para acadêmicos da segunda e terceira 

fase e uma para acadêmicos da quarta e quinta fase. 

A disciplina foi realizada na semana da pátria na cidade de Brasília, saindo de 

Balneário Camboriú no dia três de setembro e retornando no dia nove de setembro de dois mil 

e dezesseis. Essa semana foi de muito aprendizado, uma experiência única a qual 

proporcionou enriquecimento pessoal e profissional a todos que participaram. O relato a 

seguir será apresentado de forma linear, disposto diariamente, contendo as experiências 

vividas em cada um deles. 

  



RELATÓRIO DA VIAGEM 

 

Domingo (04/09/2016)  

 

As delegações saíram de seus respectivos estados no dia três de setembro com destino 

a Brasília. Devido a algumas ocorrências no trajeto da viagem, ambas as delegações perderam 

as primeiras programações, que teria como ponto focal a Praça dos Três Poderes, onde em 

seguida visitariam o Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e 

Palácio do Itamaraty. Depois de aproximadamente 36 horas de viagem, chegamos a Brasília e 

nos dirigimos para a Escola de Administração Fazendária (ESAF), onde ficaríamos alojados. 

Único compromisso que tivemos nesse dia foi ao final do mesmo, onde o coordenador do 

projeto Marcelo Arno Nerling, nos apresentou a propedêutica do projeto, quais as 

metodologias que seriam utilizadas e solicitou que cada um se apresentasse para os demais. 

 

Figura 1 – Escola de Administração Fazendária 

 

  



Segunda-feira (05/09/2016) 

Período: Manhã 

Local: Escola de Administração Fazendária 

 

Iniciamos, de fato, nossa programação na ESAF, onde tivemos palestra sobre a 

apresentação da Escola de Administração Fazendária (ESAF), Programa Nacional de 

Educação Fiscal (PNEF) e programa de eficiência energética da ESAF. 

A apresentação da ESAF foi realizada pela gerente do Programa Nacional de 

Educação Fiscal (PNEF), Fabiana Feijó de Oliveira Bapstitucci. A Escola de Administração 

Fazendária é uma escola de governo, criada em oito de novembro de mil novecentos e setenta 

e três, é integrante da estrutura do Ministério da Fazenda. A ESAF realiza formação 

continuada de servidores públicos e sociedade em geral, oferece cursos presenciais e em 

plataformas à distância. Em parceria com organizações nacionais e internacionais promove 

capacitação e captação de recursos que favoreçam a gestão de finanças públicas. 

Já foram realizadas aproximadamente cem mil operações de treinamento e formado 

cerca de cento e trinta e cinco mil disseminadores de educação fiscal, abrangendo assuntos 

referentes à Administração Pública, tributos, finanças e orçamento.  

Após a apresentação institucional da escola, discutimos sobre o programa de eficiência 

energética da ESAF e desenvolvimento sustentável com o palestrante Tobias Kuhner, 

consultor da GIZ (Agência de Cooperação Alemã). A GIZ trabalha com vários órgãos 

públicos, procurando um desenvolvimento econômico sustentável, tratando de energias 

renováveis e eficiência energética.  

O Brasil é a sétima maior economia do mundo e um país que possui grande 

biodiversidade, devido a isso é um dos quais está comprometido com o combate à mudança 

climática. Alemanha e Brasil cooperam para proteção do clima e biodiversidade, já a ESAF e 

GIZ buscam implantar o “Carbono Zero”, que tem como objetivo utilizar fontes de energia 

sustentável, adotar critérios de sustentabilidade, capacitar servidores públicos e parceiros, 

disseminar e compartilhar experiências na área de eficiência energética.  

Foi apresentado o Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) que objetiva 

promover a educação fiscal, visando a construção de consciência voltada ao exercício da 

cidadania, buscando e proporcionando a participação do cidadão no funcionamento e 

aperfeiçoamento dos instrumentos de controles social e fiscal do Estado. 

 

 



Figura 2 - Fabiana Feijó de Oliveira Bapstitucci, gerente do Programa Nacional de 

Educação Fiscal 

  



Segunda-feira (05/09/2016) 

Período: Tarde 

Local: Receita Federal do Brasil e Aduana 

 

No período vespertino, foram divididos dois grupos para que enquanto um visitasse a 

aduana o outro participasse de palestra na Receita Federal. Fomos inicialmente para o setor 

conhecido como Terminal de Cargas do aeroporto de Brasília, no qual é controlado tudo que 

entra e sai do país. Esse momento nos possibilitou conhecer a operacionalização da 

fiscalização aduaneira, observando onde ficam armazenadas todas as cargas, inclusive as 

frias, vivas (animais) e perigosas.  

Em seguida, seguimos para o desembarque internacional do aeroporto, onde um 

policial federal nos explicou como funciona o procedimento de desembarque, detecção de 

tráfico de drogas, revista das bagagens e o trâmite em casos de irregularidade. Pudemos 

verificar uma simulação do funcionamento de revista no raio-x, quando há a necessidade de 

abrir as bagagens e o cuidado que deve-se ter com os pertences.  

Terminando a visita, seguimos para a Receita Federal do Brasil, na qual Antônio 

Henrique Lindemberg Baltazar, coordenador de educação fiscal, nos apresentou um pouco 

mais sobre o tema. O gasto público e as obrigações fiscais são passos importantes que a 

Administração Tributária encontra no atual contexto dos tributos. Na sociedade atual, é 

impossível uma sociedade sem a presença de tributos, pois são eles que possibilitam a 

arrecadação para atuação estatal em suas diversas áreas. O que acontece é que as pessoas 

querem seus direitos, uma atuação estatal eficiente, mas desejam que a carga tributária seja 

reduzida, entretanto isso resultaria em uma ineficiência do funcionamento do Estado, o qual 

resguarda nossos direitos básicos (saúde, educação), através dos tributos, embora não sendo 

da forma que esperamos.  

  



Figura 3 – Terminal de Cargas 

 

 

Figura 4 – Local de armazenamento de cargas frias 

y  

  



Terça-feira (06/09/2016) 

Período: Manhã 

Local: Câmara dos Deputados 

 

No segundo dia, pudemos conhecer o funcionamento do Poder Legislativo. 

Participamos do V Seminário USP-CLP-CEFOR, no qual o Secretário Executivo da Comissão 

de Legislação Participativa, Aldo Matos Moreno, nos apresentou o objetivo da comissão, 

estrutura e função. A Comissão de Legislação Participativa é uma comissão permanente da 

Câmara dos Deputados, que foi criada com o objetivo de aumentar a participação da 

sociedade na elaboração das leis do país. É a democracia participativa na prática, onde a 

sociedade civil organizada encaminha sugestões legislativas para avaliação da comissão e que 

caso aprovadas transformam-se em proposições legislativas (proposta de Emenda à 

Constituição, projetos de lei ordinária, decreto legislativo, sugestões de emenda ao Plano 

Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outros). A comissão é formada por quinze 

membros titulares e onze suplentes e tem como Presidente o Deputado Chico Lopes. 

Através da simulação de atividade legislativa, foi possível verificar como vota um 

deputado. O grande grupo foi dividido em relatores, apresentação da proposta e oposição aos 

relatores, mudando o que cada grupo faria em cada uma das propostas apresentadas. Foi um 

momento no qual pudemos debater pautas atuais e que divergem concepções diferentes a 

respeito do assunto.  

 

Figura 5 – Acadêmicos da Universidade do Estado de Santa Catarina 

 

  



Figura 6 – Aldo Matos Moreno, Secretário Executivo da Comissão de Legislação 

Participativa 

 

 

Figura 7 – V Seminário USP-CLP-CEFOR 

 

 

Figura 8 – Congresso Nacional ao fundo 

 

 

  



Figura 9 – Acadêmicos da Universidade de São Paulo e Universidade do Estado de 

Santa Catarina em frente ao Congresso Nacional 

 

  



Terça-feira (06/09/2016) 

Período: Tarde 

Local: Câmara dos Deputados 

 

Durante a tarde participamos do programa “Ocupação” que discutiu as dez medidas 

contra a corrupção com os deputados Joaquim Passarinho e Mendes Thamer. As dez medidas 

contra a corrupção foram propostas pelo Ministério Público ao Congresso Nacional com o 

apoio de dez mil assinaturas. As propostas tem o objetivo de acabar com a corrupção e 

impunidade (ambas aparecem relacionadas em diversos estudos realizados), objetivando 

transparência, prevenção, eficiência e efetividade.  

Um ponto muito importante do projeto de lei é o trecho que criminaliza o 

enriquecimento não justificado, pois dá assim um instrumento para o Estado combater a 

corrupção e o crime organizado, o patrimônio do agente público deve ser compatível com os 

rendimentos declarados. 

Para o deputado Mendes Thamer, a corrupção esta presente em todos os órgãos do 

governo federal, alguns estados e municípios, tornou-se sistêmica, endêmica e generalizada. É 

necessário acabar com esse mal, que em sua visão deveria ser considerado como crime 

hediondo, para que assim as penalidades fossem mais severas, com a ausência de regalias.  

 

Figura 10 – Conversa no salão verde da Câmara dos Deputados sobre as dez 

medidas contra a corrupção 

 

  



Quarta-feira (07/09/2016) 

Período: Manhã 

Local: Palácio da Alvorada 

 

Iniciamos o feriado da Independência do Brasil vendo o amanhecer no palácio da 

alvorada, residência oficial do Presidente do Brasil. O dia em que visitamos coincidiu com um 

momento histórico para o Brasil, de grande instabilidade política, onde há poucos dias havia 

sido aprovado o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e também no dia anterior 

da nossa visita ocorrendo a sua saída da residência oficial.  

O palácio da alvorada foi projetado por Oscar Niemeyer e tendo o seu nome definido 

por Jucelino Kubitschek, que ao ser questionado a respeito do nome alvorada respondeu com 

outra questão: “O que é Brasília, se não a alvorada para um novo dia para o Brasil?”.  

 

Figura 11 – Palácio da Alvorada 

 

 

  



Figura 12 – Acadêmicos da Universidade do Estado de Santa Catarina em frente ao 

Palácio da Alvorada 

 

  



Quarta-feira (07/09/2016) 

Período: Manhã 

Local: Esplanada dos Ministérios 

 

Ainda pela manhã acompanhamos o desfile cívico, sendo o primeiro evento público do 

presidente Michel Temer. Alunos da rede pública homenagearam os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos, apresentando diversas modalidades (ginastica artística, natação, judô, entre 

outras). Ocorreu também a apresentação de grupamentos militares e esquadrilha da fumaça. 

Devido ao momento político em que o país se encontra, pudemos presenciar manifestações de 

oposição ao atual governo. 

 

 Figura 13 – Desfile cívico 

 

 

  



Figura 14 – Convite para Desfile Civico 

 

  



Quinta-feira (08/09/2016) 

Período: Manhã 

Local: Caixa Sede 

 

No edifício sede da Caixa Econômica Federal pudemos visitar o átrio dos vitrais, 

localizado no térreo do edifício. São vinte e quatro vitrais que contam a história da vida, do 

povo, da cultura, do folclore e da economia das regiões brasileiras. São uma homenagem a 

todo o povo brasileiro.  

 

Figura 15 – Átrio dos vitrais 

 

 

Figura 16 – Caixa Sede  

 

  



Quinta-feira (08/09/2016) 

Período: Manhã 

Local: Banco Central 

 

Educação financeira, gestão de finanças pessoais, sustentabilidade e responsabilidade 

socioambiental foram os assuntos discutidos. A Estratégia Nacional de Educação Financeira 

(ENEF) tem o objetivo de aumentar a capacidade do cidadão de realizar escolhas conscientes 

sobre a administração de seus recursos. Deve ser uma política de Estado, permanente, que 

envolve instituições tanto públicas quanto privadas dos três âmbitos (Federal, Estadual e 

Municipal). 

A Caixa tem como objetivo o controle de alguns requisitos que as empresas devem 

cumprir, como por exemplo, a segurança dos direitos humanos, étnicos e culturais, além de 

combate a mão de obra infantil e de total proteção à saúde.  

Visitamos o museu de valores que possui cinco espaços diferentes: sala mundo, sala 

Brasil, sala ouro, sala curiosidades monetárias e sala emissões do Banco Central. O acervo do 

museu é composto por diversos valores impressos, barras de ouro, curiosidades relacionadas 

ao dinheiro e à sua fabricação.  

 

Figura 17 – Exposições do Museu de Valores 

 

 

Figura 18 – Maior pepita de ouro, em exposição na Sala Ouro do Museu de Valores 

 

  



Quinta-feira (08/09/2016) 

Período: Tarde 

Local: Escola de Administração Fazendária 

 

Participamos do X Seminário USP – Ministério da Saúde, no qual foi discutido a 

política nacional de promoção da saúde, política de enfrentamento de crônicas e vigilância de 

violências e acidentes. O programa nacional de promoção da saúde tem como objetivo 

promover qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados ao modo 

de viver, condições de trabalho, educação cultura, entre outros.  

A política de enfrentamento de crônicas visa preparar para enfrentar e deter doenças 

crônicas no Brasil como acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão arterial, câncer, 

diabetes e doenças respiratórias crônicas, as quais correspondem cerca de 70% das mortes no 

país, principalmente de pessoas de baixa renda e que encontram-se em situação de 

vulnerabilidade. O plano de enfrentamento objetiva desenvolver e implementar políticas 

públicas para prevenção e controle dessas doenças, seus fatores de risco, além de fortalecer 

serviços voltados a doenças crônicas.  

A vigilância de violências e acidentes tem objetivo de coletar dados e gerar 

informações a respeito de violências e acidentes para que assim sejam criadas políticas que 

busquem prevenir esses acontecimentos. 

  



Sexta-feira (09/09/2016) 

Período: Manhã 

Local: Universidade de Brasília 

 

No último dia dessa intensa semana, o ex reitor da Universidade de Brasília, José 

Geraldo de Souza nos falou sobre o direito achado na rua e nas instituições da cidade 

constitucional. O direito achado na rua é uma expressão utilizada para designar um 

pensamento: o do direito que emerge de ações dos movimentos sociais, das ruas, do espaço 

público.  

Segundo José Geraldo de Souza, o Judiciário se isola, fica distante das lutas sociais, 

encontra-se então uma necessidade de não apenas colocar o povo submetido as leis mas 

também as leis submetidas ao povo, fazer com que a justiça contemple as reivindicações 

sociais.  

 

Figura 19 – José Geraldo de Souza 

 

  



Sexta-feira (09/09/2016) 

Período: Tarde 

Local: Supremo Tribunal Federal 

 

Realizamos visita rápida pelo Supremo Tribunal Federal, iniciando pelo Hall dos 

Bustos, no qual pudemos encontrar esculturas de personalidades da história brasileira como 

Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Dom Pedro I. Conhecemos também o plenário da Suprema 

Corte e outras instalações, podendo observar obras de arte e objetos históricos.  

O Supremo Tribunal Federal é composto por onze ministros, nomeados pelo 

Presidente da República e aprovados pelo Senado. É um tribunal de jurisdição nacional e 

devido a isso trata de assuntos relacionados ao interesse da nação.  

 

Figura 20 – Supremo Tribunal Federal 

 

 

Figura 21 – Plenário do Supremo Tribunal Federal 

 

 



Figura 22 – Primeira Constituição Federal Brasileira 

 

  



Sexta-feira (09/09/2016) 

Período: Tarde 

Local: Eixo Monumental 

 

Fomos conhecer um dos pontos turísticos de Brasília: a torre de TV, projetada por 

Lúcio Costa, com duzentos e quarenta e quatro metros de altura. Possui um mirante a setenta 

e cinco metros de altura, com capacidade para cento e cinquenta pessoas. Do mirante é 

possível ver vários pontos importantes de Brasília, como o Congresso Nacional, Esplanada 

dos Ministérios e Estádio Mané Garrincha. 

Em seguida, fomos realizar visita técnica no Congresso Nacional, conhecendo os 

salões principais e o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  

Com essa programação, encerramos uma semana de muito aprendizado, na qual 

pudemos romper os muros da universidade, e assim desmistificar algumas impressões e 

refletir a respeito de nossas concepções.  

 

Figura 23 – Vista da Torre de TV 

 

  



Figura 24 – Congresso Nacional 

 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intensa semana em Brasília nos proporcionou grandes aprendizados que levaremos 

conosco, pudemos atravessar os muros da universidade e ver na prática como realmente 

funcionam as estruturas administrativas da União. Cada dia que passamos durante a 

disciplina, nos proporcionou aprendizados que podemos conectar com o que aprendemos em 

sala de aula. 

No primeiro dia aprendemos sobre educação fiscal onde pudemos relacionar com as 

disciplinas de finanças públicas e teoria econômica ao discutir a respeito da necessidade dos 

tributos. Em sala de aula aprendemos que os tributos constituem em principal fonte de receita 

dos governos e que para um bom desempenho de suas funções o governo precisa de recursos 

(receitas). Já na disciplina de teoria econômica estudamos a respeito das escolas de economia, 

na qual algumas defendem maior e outras menor intervenção do governo na economia e 

consequentemente na determinação dos tributos, pois esses são considerados como uma forma 

do Estado intervir na economia. 

No segundo dia verificamos na prática o funcionamento do Legislativo, podendo 

relacionar a conhecimentos aprendidos na disciplina de direito constitucional, ao verificar a 

respeito de proposta de leis e votação, no caso especifico da Comissão de Legislação 

Participativa (CLP). As disciplinas de planejamento e alocação de recursos e orçamento 

público também foram lembradas nesses momentos, ao ter na comissão de legislativa a 

possibilidade da sociedade civil propor alterações no Plano Plurianual, por exemplo. O Plano 

Plurianual é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, onde são 

definidas as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, inclui planejamento e 

orçamento público.  

Diante de inúmeras concepções acerca do funcionamento do Estado brasileiro, durante 

essa semana e com os conhecimentos adquiridos de forma prática sobre como funcionam os 

órgãos visitados, foi possível refletirmos a respeito do que acreditávamos e fez com que 

alguns preconceitos fossem quebrados.  


