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INTRODUÇÃO 

Neste relatório, terá um resumo dos dias e alguns aspectos relevantes, curiosidades que 

destaquei após a vivência na décima edição da Cidade Constitucional. Além disso, aspectos que 

relacionam aos ensinamentos de sala de aula.  

A cidade constitucional é um projeto de duração continuada. Inova na extensão, no ensino e na 

pesquisa multidisciplinar e interdisciplinar. Se fortalece a gestão do conhecimento, com a 

implementação de uma metodologia ativa no processo de ensinagem superior de adultos – 

‘andragogia’. Estudos sobre a flexibilização curricular, sobre as metodologias ativas e sobre o 

Projeto Político Pedagógico, permitiram a geração dessa disciplina de graduação da USP 

(ACH3666 – A cidade constitucional). A disciplina tem reconhecimento internacional e nacional, 

tendo conquistado o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, além de figurar como uma disciplina 

entre as mais demandadas da Universidade de São Paulo.   

 

RELATO 

A viagem para a nossa delegação da UDESC teve início no dia 03/09 a 01:00. Saímos de Florianópolis 

com destino a Brasília, direto, com pausas apenas para irmos ao banheiro e se alimenta. Após 36 horas 

dentro do micro-ônibus, finalmente chegamos às instalações da ESAF em Brasília. Foi uma viagem bem 

cansativa, e tirando que o pneu furou e havia goteiras dentro do micro, deu tudo certo. 

 

Para o primeiro dia tínhamos uma programação bem especial, visitas ao Palácio do Planalto; STF; 

Congresso Nacional e Palácio do Itamaraty, mas infelizmente, tanto a delegação da UDESC quanto da 

USP, tiveram problemas com os ônibus e chegamos muito tarde em Brasília, fazendo com que toda a 

programação do dia 04 fosse cancelada. 



Ao chegarmos no alojamento da ESAF, o organizador e professor da USP Marcelo Nerling, já esperava 

nossa delegação com um almoço, ou seja, fomos muito bem recebidos. 

Após o almoço, ficamos com o dia livre, alguns descansaram outro foram passear pela redondeza, 

nosso único compromisso foi por volta das 19:00, uma reunião de boas-vindas e informações, feita 

pelo Professor Nerling. Depois da reunião, saímos para jantar e depois voltamos para descansar. 

O alojamento da ESAF é muito bom, estava tudo funcionando, as camas são ótimas, apesar de não ser 

com aquecimento a gás, o chuveiro era muito bom também. É um local muito tranquilo, ótimo para 

descansar. Possui um restaurante muito bom e bebedouros espalhados pelos corredores. 

 

 

No dia 05, segunda-feira, foi onde começou de fato as atividades do programa Cidade Constitucional. 

Logo de manhã, tivemos uma palestra com o diretor-geral da ESAF, Manuel Alves Silva, ele é 

economista e especializado em Finanças. Tivemos também, uma palestra com o consultor nacional da 

GIZ (Agência de Cooperação Alemã), Tobias Kuehner, sobre eficiência energética voltada a ESAF, onde 

demonstraram a história do prédio da ESAF com colocações de placas fotovoltaicas para captação de 

energia solar. Para fechar a manhã, tivemos uma palestra sobre educação fiscal. 



 

Já no período da tarde, tivemos duas visitas técnicas. Uma chamada de “conheça nossa aduana” feita 

no espaço da Receita Federal no aeroporto de Brasília e outra “ A educação fiscal a coesão social” no 

prédio sede da Receita Federal. 

No aeroporto tivemos visita “in loco”, podemos observar grande parte do trabalho da Refeita Federal 

em fiscalizar a entrada de pessoas e objetos dentro do nosso país. Visitamos o depósito de 

medicamentos que fica em uma câmara fria, observamos o local onde os animais ficam ao serem 

importados de outros países. Após a visita ao RF no aeroporto, fomos até o prédio sede da RF. Lá 

tivemos, ao meu ponto de vista, uma das melhores palestras do programa, realizada pelo 

Coordenador-Geral de Atendimento e Educação Fiscal da Receita Federal, Antônio Henrique 

Lindemberg Baltazar, “o cara” é sensacional, ele te convence que todos devemos pagar impostos de 

uma forma muito didática. 

 



Após as visitas na Receita Federal, voltamos ao alojamento, jantamos e fomos descansar. 

Na terça feira, logo após tomarmos café, saímos cedo com destino a Câmara dos deputados. Tivemos 

uma ótima oportunidade em escutar como funciona a casa, com algumas palestras e instruções, após 

isso, tivemos uma incrível dinâmica na Comissão de Legislação Participativa, ao meu ver, um ponto alto 

da viagem. Nessa dinâmica, mediada pelo Assessor Legislativo e Secretário da Comissão, Aldo Matos 

Moreno, podemos, literalmente, vivenciar o que os deputados vivenciam. Fizemos uma simulação de 

como ocorre as discussões das propostas que são enviadas a Câmara. Ainda nessa dinâmica, tive a 

honra de ser o Presidente, no começo fiquei muito nervoso pois não sabia como agir, mas com as 

instruções do Assessor, acabei desenvolvendo, oportunidade ímpar! 

 

Após o almoço no próprio restaurante da Câmara, já no período da tarde, fomos ao Salão Verde, local 

onde os deputados interagem com a imprensa e onde possui algumas obras de artes e informações da 

casa. 

Enquanto “fazíamos hora” no salão verde, presenciei/participei de um momento bem marcante, o 

Deputado Federal Carlos Marun passou entre nós, ele é um defensor do Eduardo Cunha, foi aí que os 

alunos cercaram e protestaram aos gritos de “Golpista” entre outros. O Deputado ficou irritado e bateu 

boca com um dos alunos da USP. Momento tenso. 

Ainda no período da tarde, tivemos a oportunidade de participar da gravação do Programa Ocupação, 

gravado na própria Câmara dos deputados. Nessa edição do programa o assunto era “As 10 medidas 

contra a corrupção”, do MPF. Dois deputados federais que apoiam as medidas, estavam lá presentes, 

confesso que o único que eu conhecia era o Deputado Joaquim Passarinho. Foi um momento bem 

bacana pois tivemos oportunidade de questiona-los sobre o assunto. 



 

Já no período noturno, tivemos uma integração em um dos salões da ESAF, a organização bancou pizzas 

para todos os alunos e lá pudemos conversar tranquilamente com os alunos da USP e da própria 

UDESC, foi um momento bem agradável e de troca de experiências institucionais 

Na quarta-feira, um dos dias mais esperados por mim. O dia começou cedo, saímos do alojamento por 

volta das 05:00 para ver o nascer do sol no Palácio da Alvorada, que por sinal, é muito bonito. Em 

seguida, fomos assistir ao Desfile Cívico Militar, momento muito aguardado por mim. O desfile teve 

um “mix” de sensações, cito como positivo, toda parte da organização, dos desfiles dos militares, da 

localização privilegiada que ficamos, no melhor setor, bem próximo as autoridades máximas. De 

negativo, cito o protesto dos alunos da USP contra o Governo de Michel Temer, saiu em vários 

noticiários, até o final do desfile, foram contadas mais de 15 matérias em sites como O globo, G1, R7 

etc. Não que eu seja favorável ao atual Governo, muito pelo contrário, porém, naquele momento, eu 

achei falta de respeito, tanto com uma parte de gente (maioria) ali presente e porque na hora do hino 

nacional, cantavam “fora Temer” em alguns trechos, o que para mim, foi uma grande falta de respeito. 

Para ser bem sincero, pareceu que era para chamar atenção, o famoso “para se aparecer” e não 

realmente um protesto. 

Após o desfile, voltamos para o alojamento, almoçamos e tivemos a tarde livre, alguns optaram por 

passear, eu optei por dormir, pois tínhamos acordado muito cedo. No período noturno, tivemos um 

momento de descontração, fomos até um bar próximo ao alojamento e comemoramos o aniversário 

de uma das alunas da ESAG, foi um momento bem agradável, de boas risadas e de bastante integração. 

 



 

 



 

 

Penúltimo dia, quinta-feira, após o café da manhã, fomos até a sede da Caixa Econômica Federal, no 

átrio dos Vitrais, onde cada vitral representa um estado, que por sinal, o de Santa Catarina é muito 

bonito e bem representado. Em seguida, fomos ao Banco Central. Lá, tivemos mais uma palestra sobre 

educação fiscal feita pelo João Evangelista de Sousa Filho, onde ele mostrou as vantagens de se fazer 

compras à vista. Tivemos, também, o prazer de escutar o Gerente Nacional de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Socioambiental da Caixa Econômica Federal, Jean Rodrigues Benevides, onde citou 

vários exemplos dos programas que a CEF faz. Após as palestras, fomos visitar o museu de Valores e a 

Galeria de artes do Banco central, locais com muitos seguranças pois abrigam muitos artefatos de 

grande valor, inclusive, a maior pepita de ouro em exposição, do mundo. 

Após o almoço, tivemos duas palestras no auditório da ESAF (alojamento), eu particularmente achei as 

palestrantes bem confusas, acredito que sabiam bastante o assunto, mas faltou experiência na hora 

de apresentar, o tema abordado por elas, foi sobre saúde, violência e acidentes. Outra palestra que 

tivemos foi sobre: arquivologia, organização de arquivos, gestão de documentos, formação profissional 

e políticas públicas de arquivo com o Prof. Dr. Renato Tarciso Barbosa de Sousa, foi bem bacana, 

mostrou diversos casos de melhoria em instituições além de alertar e instruir como proceder em casos 

de arquivos desorganizados. Assim que terminou as palestras, o Professor Marcelo Nerling fez um 

discurso sobre sua vida e sobre o programa Cidade Constitucional e logo em seguida, todos os alunos 

do auditório, falaram um pouco da experiência vivida. 

 



 

 



 

Assim que acabou, fomos jantar e descansar para o último dia.  

Enfim o último dia, sexta feira. Após o café da manhã no restaurante do alojamento, fomos até a 

Universidade de Brasília – UnB. Lá, tivemos o prazer de assistir a duas palestras no “Beijódramo” 

(Tributo à Darcy Ribeiro), uma do Professor Argemiro Cardoso Moreira Martins, da Faculdade de 

Direito da UnB e outra do Professor José Geraldo de Souza Junior, Ex-Reitor e Professor da Faculdade 

de Direito da UnB com o tema “O direito achado na rua”. 

Após as palestras, fomos ao Restaurante Universitário da UnB, é gigante, possui 7 restaurantes em uma 

única estrutura e com preços acessíveis. Em seguida, fomos ao Supremo Tribunal Federal. Lá, fizemos 

uma visita guiada, conhecemos um pouco da história do STF e pudemos ver um exemplar original da 

Constituição Federal de 1988, além disso, conhecemos o local onde os ministros discutem as pautas. 

Saindo do STF, fomos até a torre de TV, gostei bastante, dá para ter uma noção da grandeza que é 

Brasília. Como tínhamos tempo, organizei a ida do pessoal da UDESC até a Câmara novamente para 

participar da visita guiada, lá tivemos o prazer de conhecer o plenário da Câmara e o plenário do 

Senado, dois ambientes históricos de Brasília. 



 

 



 

 

 

Voltamos ao alojamento, jantamos e nos preparamos para voltar a Florianópolis. 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi uma experiência grandiosa, oportunidade única, prazer imenso em participar da décima edição do 

Programa A Cidade Constitucional. Além de participar como aluno, fui um dos protagonistas do Centro 

Acadêmico Cinco de Julho – CACIJ/ESAG que conseguiu mobilizar em pouquíssimo tempo a ida dos 

alunos da UDESC para essa edição, foi um grande aprendizado pois não tinha experiência com 

organização de eventos, e elaborar um edital todo, convocar, selecionar e tomar decisões tanto em 

Florianópolis como lá em Brasília, foi de grande valia. Ao meu ver, tivemos tudo favorável, época de 

eleição, clima de revolta com a política, manifestações, crise no Governo e tudo mais, e estar lá em 

Brasília, vivenciando tudo isso, é algo que levarei para o resto de minha vida como uma experiência 

ímpar! 

Nem o desestímulo de alguns professores da ESAG em desacreditar os alunos de que a viagem não era 

importante, nem as goteiras dentro do ônibus, a espera na estrada para trocar o pneu furado e muito 

menos as 36 horas de ida, vão manchar essa viagem. Foi tudo muito bom, foi único. 

Agradeço demais a UDESC/ESAG, a USP, ao Professor Marcelo Nerling e ao Professor Douglas, ao DAP 

e principalmente ao Centro Acadêmico Cinco de Julho por juntos, proporcionarem essa experiência 

maravilhosa. Espero que esse programa seja data marcada em todos os anos e que outros alunos da 

ESAG possam desfrutar dessa maravilhosa experiência. 
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