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03/09/2016 – Sábado 

 

Início da viagem. De malas prontas, todos os estudantes da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) embarcaram em um micro-ônibus lotado com destino a capital do país: Brasília.  

Não tenho muitas palavras para descrever tal experiência, só gostaria de expor neste relatório o fato de 
que espero nunca mais viajar de uma forma tão precária e insegura. 

 

 

 

 

 



04/09/2016 – Domingo  

 

Após 38 horas de viagem com goteiras e pneus velhos, finalmente, por volta das 16 horas, avistamos a 
Escola de Administração Fazendária (ESAF) a nossa frente.  

 

 

 

Como chegamos muito atrasados em relação ao horário que deveríamos ter entrado em Brasília, nossa 
programação neste dia não seguiu seu devido curso, fazendo com que não pudéssemos visitar os locais 
combinados e que permanecêssemos nos alojamentos da ESAF descansando e guardando nossas 
bagagens. Apesar do nosso grande atraso, a delegação da Universidade de São Paulo (USP) havia se 
atrasado mais ainda devido um problema técnico em um de seus dois ônibus.  

Sendo assim, às 19 horas, momento no qual ocorreria a apresentação das delegações e dos elementos 
propedêuticos da disciplina, tivemos uma conversa com o professor Marcelo Nerling, idealizador do 
projeto da Cidade Constitucional, e com alguns poucos alunos da USP que foram a Brasília de outras 
formas que não os ônibus atrasados.  

A conversa nos esclareceu como que ocorreria a viagem e quais eram seus eixos principais: 
sustentabilidade, educação fiscal e educação financeira. Além disso, o diálogo também proporcionou 
espaço para que todos se apresentassem, pois, mesmo que a maioria dos presentes ali fossem da UDESC, 
vários não se conheciam e ali tiveram uma oportunidade de mudar isso.  

 

05/09/2016 – Segunda-feira  

 

O início da programação do dia se deu com uma série de palestras pela parte da manhã no auditório da 
ESAF. A primeira palestra teve como tema: “VII Seminário USP-ESAF – A direção geral da ESAF e 



janelas de oportunidade”. A fala foi de Fabiana Baptistucci, gerente de educação fiscal da ESAF, que 
nos trouxe algumas informações importantes sobre a ESAF como por exemplo o fato de que a instituição 
fornece cursos de pós-graduação, possui grupos de pesquisa e também fornece uma série de cursos a 
distância para tanto para a sociedade no geral quanto para servidores públicos. Além disso, Fabiana 
também nos apresentou o Programa Nacional de Educação Fiscal, iniciativa que nasceu com o objetivo 
de diminuir a desigualdade no Brasil mediante a promoção de educação fiscal à sociedade, fazendo com 
que as pessoas entendam como funciona o processo de arrecadação e distribuição financeira no Brasil 
para possam lutar por transparência, fortalecendo a gestão pública e consequentemente fortalecendo o 
controle social sobre tais recursos.  

A palestra seguinte tinha como nome “O Fundo Verde do Clima e programas de preparo para o exercício 
da cidadania – O programa de eficiência energética da ESAF”, ministrada por Tobias Kuehner, consultor 
da GIZ – Agência Alemã de Cooperação Internacional. Primeiramente, Tobias nos explicou o que era a 
GIZ: uma organização criada pelo governo alemão, sem fins lucrativos com o objetivo de promover o 
desenvolvimento sustentável pelo mundo. Sua cooperação com o Brasil se dá desde 1963, contando com 
aproximadamente 144 colaboradores em sua história. Falando a respeito da ESAF, Tobias nos expôs o 
fato de que a instituição hoje possui uma estratégia de carbono zero por meio da utilização da eficiência 
energética, aquecimento solar e energia fotovoltaica, tornando-a em um centro de referência nacional de 
carbono zero em edifícios públicos.  

A terceira e última palestra da parte da manhã, assim como a primeira, também teve como tema a 
educação fiscal, e foi nomeada com o título “Programa de Educação Fiscal: estado da arte e as diretrizes 
para o ensino superior”, ministrada pelo Professor Marcos Motta Monteiro. O programa tem como 
missão o compartilhamento de conhecimentos e interação com a sociedade sobre a origem, aplicação e 
controle dos recursos públicos, favorecendo a participação social. Em sua fala, o professor nos explicou 
as diferenças entre impostos, taxas e contribuição, além de conceituar os termos “cidadania” e 
“democracia participativa”, elementos essenciais para que se haja uma educação fiscal eficaz.  

 

 

 



 

No período da tarde fomos divididos em dois grupos, um se dirigiu ao Aeroporto Internacional Juscelino 
Kubitscheck e o outro à aduana da Receita Federal. Após duas horas os grupos iriam trocar de locais. O 
grupo no qual eu estava foi primeiro à aduana. Lá, visitamos os depósitos com a companhia do inspetor 
chefe da alfândega de Brasília, Alexandre Angoti, e entendemos como funciona o processo de controle 
aduaneiro realizado pela Receita Federal como fiel depositária de mercadorias. Um fato que me chamou 
a atenção foi de que 80% das mercadorias armazenadas nos depósitos da Receita são medicamentos 
importados. Outro fato interessante é que a aduaneira possui depósitos especiais para armazenar animais, 
produtos refrigerados e materiais explosivos. 

 

 

 

 



Após a visita à aduana fomos ao aeroporto, onde os policiais federais Fabrício e Robert nos receberam. 
Dentro do setor de desembarque, os policiais nos demonstraram como funciona o processo de 
fiscalização das pessoas que desembarcam no aeroporto vindo de outros países explicando como operava 
o raio-x, como escolhiam determinadas pessoas para serem revistadas e terem suas bagagens passadas 
por um raio-x específico para bagagens e como agiam no caso de deportação.  

 

 

 

 

 



Ao final do dia, nos deslocamos ao prédio da Receita Federal, onde nos esperava o Dr. Antônio 
Lindenberg, professor que nos ministrou uma ótima palestra sobre tributação. Lindenberg nos transmitiu 
uma mensagem muito importante: tributos não são um problema, o problema é a sua falta de retorno, de 
transparência, de conhecimento pela população e sua ligação constante com atos corruptos realizados por 
funcionários públicos. Outro sério problema relacionado à tributação é o fato de o povo brasileiro omitir 
suas manifestações por seus direitos, ser muito individualista. Porém, o problema mais relevante que 
Antônio nos coloca é a ineficiência dos gastos públicos, que são muito mais severos do que a corrupção. 
Por fim, nos é trazido o fato de que para uma sociedade obter direitos é preciso que haja tributação, pois 
todos direitos têm custos e a tributação é tida atualmente como a melhor maneira de se financiar o Estado. 
Assim, não devemos analisar a carga tributária de forma vertical (quantidade de impostos), porque assim 
não analisamos como que a tributação está sendo distribuída (sentido horizontal). 

 

 

 

06/07/2016 – Terça-feira 

 

Iniciamos o dia nos destinando à Câmara dos Deputados. Lá, fomos apresentados à Comissão de 
Legislação Participativa pelo assessor legislativo Aldo Matos Moreno, que também é secretário da 
comissão. Criada em 2001, a comissão tem como objetivo facilitar a participação da sociedade no 
processo de elaboração legislativa. Por meio dela, qualquer entidade civil organizada pode apresentar à 
Câmara suas sugestões legislativas. Contando com 18 membros titulares e sendo presidida atualmente 
pelo deputado Fábio Ramalho, a comissão possui um Banco de Ideias onde são armazenadas sugestões 
enviadas de forma individual por cidadãos brasileiros e fomentando a gestão de conhecimento. O banco 
já superou a via institucional voltada a essa finalidade e abre portais de acesso ao sistema de produção 
das normas que integram o ordenamento jurídico brasileiro, chamando o cidadão a levar diretamente ao 
parlamento e seus representantes a sua percepção dos problemas, demandas e necessidades da vida 
cotidiana. Após a apresentação feita por Aldo, participamos de simulações de comissões com diversos 



assuntos e de acordo com esses diversos assuntos, devíamos tomar um determinado posicionamento e 
defende-lo. O interessante foi ver várias pessoas tendo que defender algum ponto que vista com o qual 
não concordavam fora da simulação, situação que realmente ocorre na política.  

 

 

 

 

 

Com o término das simulações, fomos convidados a participar do programa “Ocupação” da tv câmara 
por sua apresentadora, a jornalista Fabiana Melo. O tema era a proposta de lei: “10 medidas de combate 
à corrupção” e o programa teria a participação dos deputados Joaquim Passarinho e Mendes Thame. 
Sendo assim, para nos prepararmos, após o almoço nos reunimos no Salão Verde da Câmara para lermos 
e nos informarmos sobre o tema que seria tratado. Com a preparação feita, nos dirigimos ao estúdio de 
gravação e gravamos o programa. 

 



 

 

 



 

 

 

 

Ao final do dia, aproveitamos a ida a Câmara dos Deputados e fomos tirar fotos na área exterior do 
Congresso Nacional. 

 



 

 

 

07/09/2016 – Quarta-feira 

 

O dia começou bem cedo nesta data. Acordamos às 4 horas da manhã para podermos assistir o nascer do 
sol no Palácio da Alvorada. Chegamos em cima da hora, mas conseguimos ver o exato momento do 
nascer do sol. A vista foi muito bonita e senti que tinha valido muito a pena ter dormido pouco, apesar 
do grande cansaço.  



 

 

 

Posteriormente nos destinamos ao desfile de 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O desfile foi 
muito interessante. Nele pudermos ver tanques, carros, motos e caminhões utilizados pelas Forças 
Armadas e outras instituições, além de seu pessoal vestido com uniformes. A melhor parte para mim foi 
o final do desfile, que teve seu desfecho com uma apresentação do esquadrão da fumaça.  

 



 

 



 

 

 

Com o fim do desfile, aproveitamos para dar uma volta pela Esplanada para depois voltamos à ESAF e 
passar o resto do dia recompondo as energias para o resto da semana. 

 



 

 

 

08/09/2016 – Quinta-feira 

 



Com o início do nosso dia, fomos à sede da Caixa Econômica Federal, onde em seu hall existe um átrio 
de vitrais. Cada vitral corresponde a um estado brasileiro e possui em sua composição elementos 
referentes a história daquele estado.  

 

 

 

Em seguida, fomos ao prédio do Banco Central do Brasil, localizado próximo à região. Lá, tivemos 
primeiramente uma palestra da Dra. Elvira Ferreira, chefe do departamento de educação financeira do 
Banco Central sobre o tema: A estratégia nacional de educação financeira na cidade constitucional: um 
museu de valores”. Elvira nos trouxe como ponto principal de sua fala a importância da cidadania 



financeira, cujo objetivo é a transmissão dos direitos e deveres do cidadão, iniciativa mais do que 
importante no Brasil, onde sua população, assim como Alvira nos colocou, é uma população 
financeiramente despreparada.  

Seguidamente, tivemos a fala do palestrante João Evangelista Filho, o qual nos expôs uma série de 
informações de como deveríamos gerir nossas finanças pessoais, destacando atitudes importantes que 
deveríamos tomar, como por exemplo investir nosso dinheiro, poupar sempre que puder e evitar ao 
máximo compras com pagamento a prazo. 

Na última palestra tivemos o Jean Rodrigues Benevides, gerente nacional de sustentabilidade e 
responsabilidade socioambiental da Caixa. Em seu discurso, Jean nos apresentou uma série de iniciativas 
sustentáveis da Caixa, como por exemplo o Projeto Embarca Marajó e as políticas de compra sustentáveis 
da Caixa.  

 

 

 

Com o fim das palestras, fomos conhecer a Galeria de Arte do Banco Central e o Museu de Valores, 
ambos localizados no próprio prédio do Banco Central do Brasil. A exposição que estava em amostra na 
galeria tinha como nome “A Persistência da Memória”. Os itens que mais me chamaram a atenção foram 
as cédulas antigas no Museu dos Valores. O acervo de moedas e cédulas era gigante e muito bem 
conservados, valeu muito a pena ter ido. 



 

 

 

 

 



No período da tarde voltamos para a ESAF para mais uma série de palestras. A primeira tinha como 
nome: “Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências e o VIVA 
(Vigilância de Violências e Acidentes) ”, ministrada por Renata Sakai. Renata nos trouxe o conhecimento 
sobre dados muito interessantes sobre a mortalidade dos brasileiros em diferentes faixas etárias e como 
o governo age tomando conhecimento sobre esses dados.  

A última palestra do dia foi de Renato Tarciso Barbosa de Sousa, professor da Universidade de Brasília, 
com o tema “Arquivo e Memória: a trajetória de uma construção”. A fala de Renato destacou algo que é 
muito precário nas instituições públicas: o cuidado com o arquivo e seus documentos. Apesar de ser um 
tema que parece não chamar a atenção dos gestores, a gestão documental é elemento essencial num 
funcionamento bem-sucedido dentro uma organização e deve ser muito bem administrada. 

 

 

 

09/07/2016 – Sexta-feira 

 

Nosso último dia em Brasília se iniciou com uma visita ao Memorial Darcy Ribeiro, na Universidade de 
Brasília (UNB). No local tivemos uma palestra sobre o tema “A constitucionalização do direito e a 
realpolitik”, apresentada pelo Professor Argemiro Martins da Faculdade de Direito da UNB. Em sua fala, 
o professor discutiu a questão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, relacionando-o com a 
quebra da constituição brasileira, trazendo uma grande instabilidade política e insegurança à população. 
O Professor também nos coloca que a interpretação da constituição deveria ser um grande debate com a 
população e não fruto de interpretações individuais e sem discussões. 

A segunda e última palestra ministrada no Memorial foi a do Professor José Geraldo de Souza Junior 
com o tema: “O direito achado nas ruas e instituições da cidade constitucional”. Nela, o professor nos 
questionou como podemos articular o político com o jurídico, além de destacar também que o atual 
positivismo do direito impede a verdadeira eficácia dos direitos humanos.  



 

 

 

Após o almoço nos deslocamos ao Supremo Tribunal Federal (STF) para realizarmos uma visita guiada. 
Apesar que não conseguirmos assistir uma sessão dos ministros, foi visita foi construtiva. O ponto que 
mais me chamou a atenção foi quando questionei sobre a necessidade de haver um crucifixo em uma das 
paredes do plenário e o guia respondeu que ele é colocado lá para lembrar os ministros de sempre 
realizarem um julgamento justo, diferente do que Jesus Cristo teve. Achei curioso o fato de que os 
ministros necessitavam de um “lembrete” para promover justiça, algo que deveria estar intrínseco em 
seus trabalhos. 



 

 



Após a visita ao STF, fomos à Torre de TV apreciar Brasília vista de cima.  

 

 

 

Por fim, como última atividade em nossa programação, fomos ao Congresso Nacional realizar uma visita 
guiada, uma vez que não tínhamos conseguido visitar o Senado até aquele momento. Na visita 
conhecemos vários locais tanto da Câmara dos Deputados, quanto do Senado.  



 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Gostaria de registrar meu grande agradecimento aos Professores Marcelo Nerling e Douglas Andrade 
por promoverem essa viagem enriquecedora e por organiza-la tão bem. Sou extremamente grata por ter 
tido a oportunidade de fazer parte da Cidade Constitucional X e espero que cada vez mais e mais 
estudantes possam ter acesso ao conhecimento que foi transferido a mim e a todos que estavam presentes. 
Sinto que com esta experiência mudei minha visão sobre vários conceitos e também me vejo 
questionando certas opiniões que antes achava serem verdadeiras, enxergando realidades as quais não 
eram vistas antes. 

Assim como o Professor Marcelo repetiu algumas vezes durante a viagem: “Aquele que lê muito e anda 
muito, vê muito e sabe muito” (CERVANTES). Foi exatamente isso o que fizemos: lemos muito, 
andamos mais ainda. Assim, vimos muito, muito mesmo e deixamos Brasília sabendo mais do que 
quando entramos, com esperanças de um dia tornar nosso país em um lugar mais justo e democrático. 


