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Segunda-feira. 05 de setembro de 2016. Os últimos dois dias haviam sido 

exaustivos. Chegamos em Brasília no domingo de tarde depois de longas 38 

horas. Da viagem já pudemos extrair nosso primeiro aprendizado: rodar quase 

dois mil quilômetros em um micro-ônibus (ressalta-se o “micro”) cheio de goteira, 

com pneus ruins (um deles furou e nos custou longas 3 horas de viagem) e com 

motoristas que não sabiam ao certo ler o GPS (conhecemos, por duas 

oportunidades, a bela cidade de Marília, no interior paulista) não é uma ideia lá 

muito boa. 

 

 

Figura 1 - Ônibus parado com pneu furado 

 

Mas, enfim, foi possível descansar e retomar o fôlego para aquilo que 

sabíamos ser uma oportunidade única. Iríamos participar da Cidade 

Constitucional, uma das matérias optativas mais concorridas da Universidade do 

Estado de São Paulo (USP) e, de quebra, conhecer a capital do nosso país, 

Brasília. Então, acordamos, tomamos café e fomos para o nosso primeiro 

compromisso da semana no auditório da Escola de Administração Fazendária 

(ESAF) – a ESAF que era, também, nosso alojamento. 

                                                           
1 Aluno de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e de Direito da 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Também é voluntário no Observatório Social de São José 
(OSSJ). 



 

 

Figura 2 - Corredor da ESAF 

 

Quem estava lá nos esperando era Fabiana, gerente de educação fiscal da 

ESAF, que nos contou um pouco sobre para que serve a Escola. A ESAF foi 

construída em parceria com a Alemanha para melhorar a arrecadação do país, 

realizando, também, vários programas de educação continuada dos servidores 

dos três poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário. Além disso, Fabiana nos 

fez refletir um pouco sobre educação fiscal – sua área de atuação. Vimos que o 

imposto sobre bens e serviços é maior do que o Imposto de Renda e do que o 

Imposto sobre Transações Financeiras, por exemplo. Bem, o que isso significa? 

Significa que, proporcionalmente, a tributação causa mais impacto a quem 

possui menor renda. Isso acontece porque, independentemente de quanto o 

contribuinte ganha, a tributação é sempre a mesma. Vamos supor, por exemplo, 

que duas pessoas vão comprar um quilo de feijão que custa R$ 5,00, sendo R$ 

2,00 de imposto. Uma delas ganha R$ 1.000,00 por mês, enquanto outra recebe 

o equivalente a R$ 10.000,00 mês. O impacto proporcional de R$ 2,00 de 

tributação para a pessoa que ganha R$ 1.000,00 é dez vezes maior se 

comparado com o impacto para quem ganha R$ 10.000,00. Isso nos ajudou a 

refletir sobre a máxima do senso comum de que no Brasil se paga muito imposto. 

Mas, afinal, quem paga muito imposto? Essa é uma questão sobre o qual 

trataríamos mais tarde naquele mesmo dia. 

Fabiana terminou sua fala e deu lugar a Tobias, diretor da Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Estranho o nome, não é? 

Mas se trata na verdade de uma cooperação internacional da Alemanha com 

outros países em desenvolvimento com objetivo de promover o desenvolvimento 

sustentável. Tobias era, claro, um alemão e falava português com o 

inconfundível sotaque germânico que conhecemos bem aqui no interior do sul 



de Santa Catarina. Nos contou um pouco sobre o projeto de eficiência e 

segurança energética que estavam realizando em conjunto com a ESAF – a qual, 

surpreendentemente, já contava na década de 60 com um projeto de energia 

solar. O projeto havia sido descontinuado devido ao alto custo de manutenção 

e, sobretudo, à falta de visão das gestões da Escola que o deixaram às traças. 

O próximo a palestrar no auditório da ESAF foi Marcos Monteiro – também 

servidor da Escola. Ele nos falou mais sobre educação fiscal e sobre os critérios 

da tributação, realizando uma dinâmica para nos mostrar quão difícil é 

estabelece-los. Marcos tentou nos sensibilizar para o fato de que é preciso 

mudar a relação Estado e Sociedade, pois enquanto esta se mantiver passiva, 

aquele não se preocupará em mudar. 

Findos os compromissos da manhã, fomos ao refeitório da ESAF para 

almoçar. 

Pela tarde, fomos ao Aeroporto Internacional de Brasília. Bom, pode parecer 

um pouco desconexa a visita a um aeroporto com a ideia da disciplina de ensinar 

educação fiscal. Mas não o é. Pois lá pudemos ver a política aduaneira na 

prática, conhecendo os bastidores do aeroporto e, também, a atuação prática de 

órgãos como a Receita Federal e a Polícia Federal. 

 

 

Figura 3 - Saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de Brasília 

 

Mas, sem dúvida, uma das experiências mais bacanas da Cidade 

Constitucional foi a conversa que tivemos depois da visita guiada no aeroporto. 

Saímos de lá de ônibus e fomos até o centro de Brasília, onde vimos as 

estruturas físicas de órgãos importantes do governo federal dos quais 

normalmente só ouvimos falar. Descemos em meio a um emaranhado de prédios 



públicos e andamos algumas quadras até chegar na Receita Federal. À nossa 

espera estava Antônio Lindenberg, Coordenador-Geral de Atendimento e 

Educação Fiscal. Primeiro, Antônio fez um apanhado histórico-jurídico da 

transição do Estado militarizado para o Estado responsivo. Ele nos fez refletir 

sobre: 

1. Por que tributar? A resposta mais curta seria que o Estado precisa de 

dinheiro. Mas Antônio nos instigou a pensar em outras finalidades, como 

as de redistribuição de renda e de inibição ou estímulo de condutas. 

2. Existem outras formas de o Estado ganhar dinheiro? Utilização e 

exploração de recursos naturais, empréstimos – que leva a 

endividamento e, no pior dos cenários, à quebra de soberania – e a 

resposta mais simples, fazendo dinheiro (estes foram alguns dos 

exemplos por nós citados). 

3. Por que o brasileiro vê os tributos de forma ruim? Pode ser tanto pela 

ineficiência, pela corrupção ou por não se ver resultado. Mas a resposta 

mais interessante foi a de que isso ocorre porque existe gente – que é 

prejudicada diretamente com a tributação – que tem interesse que o 

senso comum formado em torno dos tributos seja de que eles são ruins 

e injustos. 

Depois disso, voltamos àquela reflexão oriunda da primeira palestra do dia 

no auditório da ESAF: quem paga muito imposto? Apesar de não ser simples 

tratar de tributação, é preciso vê-la sob duas perspectivas: a carga tributária 

vertical e a carga tributária horizontal. Enquanto a primeira prezaria pela 

igualdade de cobrança, ou seja, que seja cobrada a mesma quantidade de tributo 

para todos (o que acaba por ocasionar situações como aquela ilustrada acima), 

a segunda orientar-se-ia pela proporcionalidade e, sobretudo, pela justiça. Da 

mesma forma que nós que pudemos frequentar a Cidade Constitucional fomos 

instigados a refletir sobre essas questões, provoco você leitor a pensar. Por que 

tributar? Para que servem os tributos? Para que deveriam servir os tributos? 

Para quem servem os tributos? Para quem deveriam servir os tributos? 

 

Terça-feira. 06 de setembro de 2016. Esse foi, com certeza, o melhor dia 

que vivemos na Cidade Constitucional. Seguimos o ritual da maioria dos dias de 

acordar e tomar café da manhã no refeitório da ESAF. Depois de nos 

arrumarmos, fomos ao centro de Brasília, para um dos lugares mais controversos 

de nosso país, o Congresso Nacional. Controverso porque é amado por alguns 

e odiado por muitos. Mas, como você pode perceber ao ler esses relatos, há 

muito mais motivos para amá-lo do que para odiá-lo – quando se fala isso, não 

falamos das pessoas periodicamente eleitas para ocupar uma de suas cadeiras, 

mas da instituição de forma geral, seus servidores e sua função no contexto 

democrático. 

 



 

Figura 4 - Visão frontal do Congresso Nacional 

 

O nosso primeiro compromisso foi na Comissão de Legislação 

Participativa (CLP) da Câmara dos Deputados. Estava lá para falar conosco Aldo 

Matos Moreno, secretário-executivo da referida comissão. A conversa girou em 

torno dos temas democracia participativa, a diferença entre igualdade e justiça – 

tema que se encaixa muito bem com aquele da diferença entre carga tributária 

vertical e horizontal – e, também, sobre tirania da maioria – ou seja, a importância 

de se proteger a minoria frente à ação injusta da maioria. 

Depois dessa conversa introdutória, fizemos uma dinâmica de como 

funciona uma sessão da CLP. Foi nos dado vários temas de projetos de lei e, 

então, a turma foi divididas entre presidência, situação, oposição e entidades 

que fizeram a sugestão dos projetos. O que sucedeu foi um rico e divertido 

embate de ideias, uma simulação que nos mostrou quão rico é o debate 

democrático. 

 



 

Figura 5 - Simulação na CLP 

 

Depois de participar da CLP, almoçamos em um dos restaurantes da 

Câmara dos Deputados. E, depois de receber a frustrante notícia de que o nosso 

compromisso da tarde com o Senador João Capiberibe havia sido cancelado, 

obtivemos a grata surpresa de participar de um programa da TV Câmara, o 

programa Ocupação2 onde iriamos conversar com dois deputados – Mendes 

Thame (PV/SP) e Joaquim Passarinho (PSB/PA) – sobre o recente projeto de lei 

“10 Medidas Contra a Corrupção”. Para que não chegássemos no programa sem 

saber nada sobre o projeto, os professores Marcelo Arno Nerling e Douglas 

Roque Andrade, idealizadores da Cidade Constitucional, fizeram-nos sentar em 

roda em pleno Salão Verde do Congresso Nacional para ler os principais pontos 

do projeto. 

 

                                                           
2 Assista ao programa no link: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/OCUPACAO/515895-DEZ-MEDIDAS-CONTRA-A-
CORRUPCAO.html 



 

Figura 6 - Professor Marcelo Nerling nos apresenta as 10 Medidas Contra a Corrupção 

 

Depois de alguns minutos de debate, fomos ao estúdio onde foi gravado 

o programa. Lá fizemos diversas perguntas e pudemos entender um pouco mais 

sobre esse (controverso3) projeto. 

 

                                                           
3 Veja os pontos de controvérsia jurídica do projeto em: 
http://justificando.com/2015/12/10/especialistas-de-peso-condenam-medidas-contra-a-corrupcao-
propostas-pelo-mpf/ 



 

Figura 7 - Programa Ocupação da TV Câmara 

 

Quarta-feira. 07 de setembro de 2016. Esse dia foi diferente dos outros. 

Começou pela manhã, pois acordamos duas horas mais cedo do que a hora que 

estávamos acostumados. Não tomamos o café na ESAF, mas levamos marmitas 

para comer no caminho do nosso destino. Nesse dia iríamos ver o nascer do sol 

em um dos lugares mais importantes de Brasília, o Palácio da Alvorada – 

residência do presidente da República cujo nome dizem lhe ser atribuído por ter 

o nascer do sol mais bonito da cidade. Assistimos o dia nascer e, então, fomos 

para o tradicional desfile cívico-militar do dia da independência. 

 

 

Figura 8 - Nascer do sol no Palácio da Alvorada 

 

Foram horas vendo escolas, atletas e, principalmente, militares desfilando 

nos mais diversos trajes e veículos. Foi interessante, é verdade, mas tudo 

pareceu um grande teatro. Nunca lutamos pela independência do Brasil – tanto 



que ela foi declarada, pasmem, por um português – existiu mais vontade de 

Portugal de não ser metrópole, do que do Brasil de não ser colônia. Hoje, manter 

um desfile cívico-militar é muito mais uma tentativa do Estado de demonstrar seu 

poderio bélico, e não propriamente uma comemoração da independência. 

 

 

Figura 9 - Desfile cívico-militar do dia da independência 

 

A parte mais legal de todo o desfile foi a esquadrilha da fumaça, que, 

porém, durou menos do que o esperado. 

 



 

Figura 10 - Esquadrilha da fumaça ao fundo do Congresso Nacional 

 

Quinta-feira. 08 de setembro de 2016. Nesse dia fomos conhecer um 

pouco mais sobre o Banco Central (Bacen). Antes de irmos até o prédio do 

Bacen, fomos ao prédio da Caixa Econômica Federal e vimos o colorido Átrio 

dos Vitrais – um círculo de vitrais de cores vivas que representava todas as 

Unidades da Federação e o Distrito Federal. 

 



 

Figura 11 - Átrio dos Vitrais no prédio da Caixa 

 

De lá caminhamos alguns metros até o Banco Central, onde fomos ao 

auditório para ouvir alguns palestrantes. O primeiro deles foi Elvira, chefe do 

departamento de educação financeira do Bacen. Ela foi responsável por nos 

introduzir à atividade do Bacen, que é articular a política monetária, a regulação 

financeira e a supervisão financeira. Nos falou, ainda, sobre cidadania financeira 

como a junção de três elementos: 1º educação financeira; 2º inclusão financeira; 

e 3º proteção ao consumidor. 

 



 

Figura 12 - Auditório do Banco Central 

 

Depois, falou com a gente outro funcionário do Banco Central, João, sobre 

o tema educação financeira e finanças pessoais. Primeiro, João cuidou de traçar 

o contexto financeiro atual, marcado pela memória inflacionária, pela maior 

oferta de crédito e por uma população financeiramente desesperada. Nesse 

sentido, o dinheiro nos foi apresentado como “a forma de realizar sonhos” – uma 

visão um tanto romantizada para o dinheiro, claro, mas, como sonhos devem vir 

de projetos, e projetos são custeados por dinheiro, é pertinente trata-lo dessa 

forma. 

Assim, é necessário que, para que tenhamos nossos sonhos realizados, 

estabeleçamos metas e objetivos. Para o palestrante, a escolha fundamental das 

finanças pessoais é: o que você faz quando quer algo e não tem o dinheiro 

necessário? Com isso, João nos mostrou um pouco das vantagens e 

desvantagens de se esperar ou não para comprar algo. Juros são, então, para 

quem compra, o preço da impaciência; e, para quem vende, a remuneração por 

saber esperar. Como principal lição que ficou da palestra foi a de que é 

necessário e imprescindível fazer o orçamento, tendo ciência do que se ganha e 

de onde e quando se quer gastar. 

O terceiro palestrante foi Jean Rodrigues Benevides, da área de 

responsabilidade socioambiental da Caixa Econômica Federal. Ele discorreu um 

pouco sobre as ações da caixa na área de responsabilidade socioambiental e de 

sua diferença para os demais bancos privados – que, em grande parte, orientam 

suas ações apenas por probabilidade de lucro. 

Quando acabaram as palestras, visitamos ainda duas áreas do prédio do 

Bacen: o Museu de Valores e uma exposição de arte que apresentava obras do 



surrealismo – com destaque para uma série de leituras de Salvador Dali da obra 

Divina Comédia, de Dante Alighieri. 

À tarde voltamos para a ESAF, pois teríamos mais uma sequência de 

palestras no auditório da Escola. Antes disso, fizemos uma breve visita na 

Catedral Metropolitana de Brasília, marcada pelos traços característicos do 

arquiteto Oscar Niemeyer. 

 

 

Figura 13 - Teto da Catedral Metropolitana de Brasília 

 

 A primeira das palestras na ESAF foi com Renata Sakai, do Ministério da 

Saúde. O tema da palestra era extremamente relevante e trazia dados sobre os 

determinantes sociais da saúde. Renata nos mostrou que as causas externas 

eram a maior causa de morte de 1 a 39 anos, motivo pelo qual o governo federal 

elaborou a Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por Acidente e 

Violência. Para a execução dessa política são importantes articulações 

intrassetoriais e intersetoriais, de forma a seguir a lógica sequencial de: Dados 

→ Análise → Informação → Disseminação → Monitoramento. 

Em seguida, outra palestra interessante foi a de Renato de Sousa, 

professor da Universidade de Brasília (UnB) sobre informação como elemento 

primordial das políticas públicas. Ele nos mostrou que a informação 

materializada gera documento – que decorre de uma obrigação e que é essencial 



à Administração Pública. Apesar disso, existe muito desperdício de informação 

no Brasil, pois são recorrentes as notícias de almoxarifados deixados às traças. 

No final do dia, antes de jantarmos e nos recolhermos para dormir. 

Ficamos algumas horas no auditório depois das palestras, onde foi dada a 

oportunidade para cada aluno fazer um feedback da Cidade Constitucional. Lá 

foi possível perceber quão importante e enriquecedora é a experiência na 

disciplina e, também, quão empenho e trabalho dos professores Marcelo e 

Douglas estão por trás da empreitada. 

 

Sexta-feira. 09 de setembro de 2016. O dia antes de irmos embora foi um dia 

marcado por um misto de cansaço e satisfação. Havíamos vivido várias 

experiências novas, mas ainda tínhamos alguns compromissos. O primeiro deles 

na UnB, onde fomos até um prédio chamado de Beijódromo – em homenagem 

ao escritor e intelectual brasileiro Darcy Ribeiro. 

 

 

Figura 14 - Visão externa do Beijódromo 

 

 Na Universidade de Brasília conversamos com os professores Argemiro 

Martins e José Geraldo – ex-reitor da UnB –, ambos professores da Faculdade 

de Direito. Argemiro conversou conosco sobre o atual e conturbado momento 

político do Brasil, trazendo dois conceitos do jurista Carl Schmitt: o de quebra de 

Constituição e o de Estado de exceção. A diferença entre esses dois conceitos 

residira apenas na intensidade com a qual se subjuga a Constituição. Segundo 

o professor, o processo de impeachment pelo qual havíamos passado era uma 

ocasião de quebra da Constituição, levado à cabo por razões meramente 

políticas. A Constituição, segundo Argemiro, é importante como uma ferramenta 



de estabilidade política e quebra-la significa golpear diretamente a democracia. 

Até mesmo o órgão que deveria primar pela manutenção da constitucionalidade, 

o Supremo Tribunal Federal (STF), consiste em um órgão parcial moldável de 

acordo com interesses da elite política dominante. 

Já José Geraldo apresentou uma visão diferente da relação entre 

sociedade, Estado e direito. Primeiro, o professor apresentou o Estado como 

produto da modernidade. Depois, ele nos apresentou o direito como sendo 

construído nas práticas sociais e nas comunidades. Segundo ele, o 

conhecimento deveria ser oferecido para a sociedade e o direito um reflexo das 

relações. Porém, como materializar isso em uma sociedade brasileira marcada 

pela desigualdade social e, principalmente, informacional, em que o cidadão 

sequer reconhece o seu “direito de ter direitos”? Fica, aqui, mais uma reflexão a 

ser feita por você, leitor. 

 À tarde, realizamos uma visita guiada no STF – este bem menor do que a 

impressão que é passada pela TV – e pudemos ver o eixo monumental do plano 

diretor de Brasília do alto na recém-reformada Torre de TV. 

 

 

Figura 15 - Eixo monumental de Brasília visto da Torre de TV 

  

Em suma, foram dias de muito aprendizado. Acredito que a Cidade 

Constitucional é mais importante pelo seguinte: desde quando, na década de 50, 

Juscelino Kubitschek teve a ideia de transferir a capital da República, antes no 

Rio De Janeiro, para o coração do Brasil, o povo distanciou-se das estruturas de 

governo do país. Assim, coisas como Legislativo, Executivo, Judiciário, Política 

Econômica, Tributação, etc. viraram apenas uma abstração que é 

reiteradamente veiculada na mídia. Mas essas coisas não abstrações, elas são 

concretas, são materializações das conquistas históricas consolidadas na nossa 



Constituição Cidadã de 1988. A Cidade Constitucional tem o papel de 

proporcionar a alguns privilegiados, que representam uma parcela mínima da 

população brasileira, a concretização dessas coisas que normalmente nos são 

abstratas, fortalecendo nosso senso de cidadania e de responsabilidade por 

aquilo que acontece em Brasília. Somos, então, provocados a praticar, 

verdadeiramente, a Cidade Constitucional, não como disciplina universitária, 

mas como constante reafirmação do nosso papel como cidadãos desde os 

recortes mais locais até os mais globais. 

 

  

Figura 16 - Bandeira brasileira no por do sol de Brasília 

 


