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1. INTRODUÇÃO 

O projeto ‘A Cidade Constitucional: Capital da República’, desenvolvido e 

coordenado na Universidade de São Paulo (USP), busca por meio da difusão entre 

ensino, pesquisa e extensão, colocar o acadêmico participante em espaços públicos 

onde ele consiga se ver, seja no futuro como egresso, ou como cidadão. O Projeto 

deu vida à disciplina de graduação da USP, ‘A cidade constitucional’, que possui um 

formato de metodologia ativa, onde o acadêmico sai dos muros da Universidade, indo 

ao encontro de uma viagem didática, em um processo de pesquisa de campo, onde 

tudo deve ser documentado, para posteriormente dar vida ao relatório e avaliação 

final. 

Este presente artigo, foi baseado nas experiências vivenciadas na viagem 

acadêmica realizada de 03 à 10 de setembro de 2016, que compuseram a décima 

inserção do Projeto na cidade de Brasília. Caracteriza-se por ter formato de relatório, 

apresentando descrições da autora acerca das atividades desenvolvidas, e sendo 

dividido conforme o local e temática envolvido no dia. 

 

2. ATIVIDADES PRELIMINARES, A VIAGEM E CHEGADA 

O processo de seleção de acadêmicos da UDESC que participariam da atividade, 

ocorreu por meio da média geral dos inscritos dentro de um período determinado. 

Assim, todo o processo ocorreu por meio do Centro Acadêmico Cinco de Julho 

(CACIJ), que em parceria com o Departamento do Curso de Administração (DAP) da 

ESAG, e ao Projeto Cidade Constitucional da USP, conseguiu viabilizar vinte e três 

vagas no geral, três preenchidas por acadêmicos do centro UDESC em Balneário 

Camboriú; três de centro UDESC em Ibirama, e dezessete da ESAG, em Florianópolis. 

 A delegação da UDESC, então composta por diversas cidades, teve saída de 

Florianópolis, parando apenas em Balneário para pegar os outros seis acadêmicos, 

seguindo viagem até Brasília. 

Assim como aconteceu com a USP, a delegação da UDESC teve sua chegada 

fora do horário previsto, por motivos de dificuldades no transporte. Diferentemente do 

que era previsto no cronograma da atividade (perdemos a atividade de encontro na 

Praça do Três Poderes, e a passagem pelo Palácio do Planalto; Supremo Tribunal 

Federal; Congresso Nacional; e Palácio do Itamaraty), fomos diretamente para a 

Escola de Administração Fazendária (ESAF), que seria nosso alojamento.  



 

Quarto disponibilizado pela ESAF aos acadêmicos participantes 

 

Ao conhecer a ESAF, é impossível não se impressionar com a estrutura 

disponibilizada, como diversas quadras, biblioteca, restaurante, auditório, e muitos 

blocos de quartos para hospedagem.  

 

 

Vista de dentro do prédio da ESAF, e ao fundo, o micro-ônibus da UDESC. 



No período da noite de nossa chegada, houve uma pequena apresentação dos 

acadêmicos presentes. Foi um momento muito bom de compartilhamento de 

experiências dos acadêmicos, e principalmente por ouvir o professor Marcelo Nerling 

falar sobre a Extensão Universitária praticada na USP, que diferentemente da 

UDESC, já possui disciplinas (creditadas) sobre a temática. Percebemos que o curso 

de Gestão de Políticas Públicas (GPP) da USP oferece diversas matérias optativas 

(outro fato que não possuímos), além de ser mais focado ao social, o que não ocorre 

em nosso curso de Administração Pública. 

 

3. CONHECENDO A ESAF 

O dia iniciou com o VII Seminário USP-ESAF, que aconteceu no auditório da 

própria ESAF, abordando inicialmente, a questão da Educação Fiscal, e 

posteriormente, da Eficiência Energética, e terminando com a retomada do tema da 

Educação Fiscal. Fabiana Feijó, gerente do Programa de Educação Fiscal da ESAF 

falou sobre a dificuldade que ainda temos em taxar as grandes fortunas, e a respeito 

da concentração de renda enfraquecer a economia, gerando menos investimentos e 

consumo. Já o alemão Tobias Kuehner (da Agência de Cooperação Alemã, GIZ), 

abordou a atuação de sua instituição de origem em países em desenvolvimento, como 

no caso da cooperação com a ESAF, que busca a eficiência energética e proteção da 

biodiversidade brasileira. 

 

4. LOGÍSTICA DA RECEITA FEDERAL 

A primeira saída em grupo foi em direção ao Aeroporto de Brasília. Conhecemos 

a aduana e seus procedimentos de recepção, tanto de produtos do exterior, quanto 

de pessoas estrangeiras ou que estavam em viagem ao exterior.  

 



 

Terminal de Logística de Carga do Aeroporto de Brasília, onde se localiza a aduana 

 

 

        Máquina que realiza os procedimentos de verificação de bagagens vindas do exterior do país 

 

Além disso, tivemos uma das melhores palestras da viagem, com Antônio 

Henrique Lindemberg Baltazar, servidor da parte administrativa da Receita Federal, e 

que coordena o lado de Educação Fiscal do órgão. 

 

5. CONGRESSO FEDERAL: A CASA DO POVO? 

Foi um dos dias mais gratificantes da viagem, aonde conhecemos e tivemos o 

prazer de simular uma comissão de Legislação Participativa. O processo foi muito 

dinâmico, e poderia ser facilmente replicado em uma simulação em sala de aula, ou 

na Câmara dos Vereadores de Florianópolis, por exemplo. 

 



 

Materiais distribuídos por servidores da Câmara aos acadêmicos, e materiais que os 

parlamentares desfrutam (microfone, computadores e bancada). 

 

 

Acadêmicos da UDESC que tiveram a oportunidade de defender causas que acreditam, outras 

que dificilmente defenderiam, e até serem os propositores. 

 

Ressalto o carinho e atenção do professor Marcelo Nerling com a UDESC (nunca 

vi uma preocupação tão grande com acadêmicos, como a que ele possui), sendo que 

nesse dia, assim como nos anteriores, tivemos nossa alimentação custeada pela USP, 

dentro do restaurante do Congresso. Após o almoço, recebemos o convite para 



participar de um programa da TV Câmara, e nos reunimos no salão verde para 

debatermos sua temática (as 10 medidas contra a corrupção). 

 

Acadêmicos da UDESC reunidos no salão verde 

 

 

Mídia jornalística brasileira posicionada ao lado de onde os acadêmicos estavam reunidos. 

 



Enquanto estávamos lá, o deputado Carlos Marun, fiel defensor do deputado 

Eduardo Cunha, passou atrás de nós, sendo cercado por repórteres que ali se 

encontravam. Ao perceberem a presença, os acadêmicos da USP puxaram um coro 

de “fora Cunha”, em alusão à cassação que ocorreria na próxima semana.  

 

 

Acadêmicos na gravação do ‘Programa #Ocupação’ da TV Câmara  

 

 

Frente do Congresso Nacional. 

 



 

Todos acadêmicos da ESAG participantes na frente do Congresso Nacional. 

 

 

Todos acadêmicos, professores e motoristas participantes da viagem. 

 



 

Acadêmica Mariana Laporta e servidor Léo Silvano da UDESC, na frente do Congresso Nacional, 

em foto representativa com o colete do Núcleo Extensionista Rondon da Universidade. 

 

6. SETE DE SETEMBRO E O DESFILE CÍVICO 

Neste dia acordamos extremamente cedo, pegamos nossos lanches (já 

preparados com muita atenção pelos professores da USP), e fomos até uma das 

entradas do Palácio da Alvorada. O amanhecer de lá é incrível, assim como podemos 

perceber o céu de Brasília em diversos outros momentos da viagem. 

 

Amanhecer no Palácio da Alvorada. 



 

 

Todos os acadêmicos da delegação da UDESC em frente ao Palácio da Alvorada. 

 

 

Acadêmicos da USP e UDESC em frente ao Palácio da Alvorada. 



Após este momento, fomos até a entrada oficial do desfile, aonde recebemos os 

convites das mãos do professor Nerling, e mostramos à segurança para a nossa 

entrada nas arquibancadas (reservadas normalmente para servidores e ex-militares). 

 

 

Convite disponibilizado aos acadêmicos para o acesso ao desfile. 

 

 A grande maioria dos acadêmicos da USP posicionaram-se na arquibancada em 

frente ao atual presidente, Temer, para que pudessem fazer seu protesto. A maioria 

dos acadêmicos da ESAG, com medo da repreensão da segurança, sentou-se em 

outra arquibancada, mais afastada desse grupo que gritava, para apenas assistirem 

ao desfile. 



 

Todos os Ministérios estampavam uma imagem que fazia alusão aos jogos paraolímpicos, e também 

ao 7 de setembro. Além disso, nota-se o logo do novo Governo de Michel Temer, e diversas 

bandeiras verde e amarelas. 

 

 

Atletas militares que participaram dos jogos olímpicos foram uma das grandes atrações mais 

aplaudidas pelo público durante o desfile. 



 

 

Os alunos da rede pública de Brasília desfilaram vários esportes presentes nas Olimpíadas. 

 

 

Estado desfile todo seu aparato de defesa militar, como quem quer mostrar que estamos seguros. 



 

Apresentação final do desfile: Esquadrilha da Fumaça. 

 

 

Esquadrilha da Fumaça realizou diversas manobras que ganharam muitos aplausos do público. 

 

7. CONHECENDO MAIS DE FINANÇAS 



Conhecemos o prédio Sede da Caixa Econômica Federal, que possui vitrais 

representando cada um dos entes federativos, e posteriormente, fomos até o prédio 

do Banco Central Brasileiro, onde tivemos palestras sobre finanças pessoais e a 

estratégia de responsabilidade socioeconômica da Caixa Federal. 

 

Monumento em frente ao prédio da Caixa Econômica Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átrio dos vitrais, dentro do prédio da Caixa Econômica Federal. 



 

Letreiro presente na entrada do Banco Central. 

 

 

Placas a respeito da criação do edifício sede, data que fazia aniversário no dia de nossa visita. 

 



 

Fachada do Banco Central do Brasil 

 

 

Acadêmicos no auditório do Banco Central, onde foram realizadas as palestras 

 



Após isso, fomos convidados a conhecer o Museu de Valores e a Galeria de Arte 

presentes dentro do Banco Central. Ambas exposições trazem um contexto histórico 

fortíssimo, e são cheias de informações para os visitantes compreenderem facilmente. 

 

 

Entrada do Museu de Valores, com personagens-símbolos das Olimpíadas e Paraolimpíadas. 

  

 

Maior pepita de ouro já encontrada no Brasil, em Serra Pelada.  



 

Obra “Composição, Bandeira do Brasil” de Alfredo Volpi. 

 

 

Obras surrealistas de Salvador Dalí. 

 

8. POLÍTICAS NACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE 

Houveram algumas palestras no auditório da ESAF, com as temáticas da saúde. 

Representando o Ministério da Saúde, ocorreu a explanação de Renata Sakai, que 

fez falas a respeito da violência, demonstrando diversos gráficos sobre causas 

externas de mortalidade. 

 



9. ARQUIVOLOGIA E SUA IMPORTÂNCIA NA GESTÃO 

Nessa palestra, ocorrida no auditório da ESAF, o professor Renato Tarciso abordou a 

temática da produção e armazenamento de documentos públicos, frisando a 

importância de sua devida organização, descarte correto e arquivamento. 

 

 

Slides da apresentação do Professor. 

 

 

Um exemplo de processo de arquivamento no setor público. 



10. A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Nesse dia houve o deslocamento até a UNB, uma Universidade extremamente 

plural e representativa em âmbito nacional. Lá, ocorreram palestras muito 

interessantes, principalmente a respeito dos “direitos achados na rua”, ministrada pelo 

Prof. José Geraldo de Souza Junior, ex-Reitor dessa Universidade. 

 

Acadêmicos da UDESC no Memorial Darcy Ribeiro, na UNB. 

 

Logo da Universidade de Brasília, com letreiro de sua sigla, UNB. 



11. LUXOSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Fomos conhecer a praça dos três poderes, aonde tivemos entrada ao Supremo 

Tribunal Federal (STF), onde atua a mais alta corte da justiça brasileira. Em uma visita 

guiada extremamente rápida, mas de grande valor, conhecemos algumas de suas 

salas, sendo que fomos acompanhados sempre por servidor da casa, que passava 

informações dos locais, e observados por seguranças atentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo na entrada do STF, o visitante depara-se com um discurso do ex-presidente e fundador de 

Brasília, Juscelino Kubitschek. 

 

 

A cega justiça, também representada dentro do STF. 

 



 

O “espelho da verdade” que por ser de cristal, não distorce nenhuma imagem. 

 

 

Cadeira do Ministro José Celso de Mello Filho. 

 



 

Plenário do STF, onde ocorrem os julgamentos. 

 

 

Fachada do Supremo Tribunal Federal, presente na Praça dos Três Poderes. 

 



 

Palácio do Planalto, que fica no extremo oposto ao STF. 

 

12. SOBRE VER BRASÍLIA DE CIMA 

Em nosso último dia na capital federal, a última atividade realizada, antes de 

voltarmos à ESAF para nos despedirmos, foi conhecer a Torre de TV, localizada em 

um ponto chave para uma bela visualização de toda Explanada dos Ministérios.    

 

Vista panorâmica da Explanada e as famosas “tesourinhas” de Brasília. 

 



 

Estádio Nacional Mané Garrincha, localizado atrás da Torre de TV. 

 

13.  AVALIÇÕES E RETORNO 

No último dia, o professor Marcelo Nerling deu alguns avisos finais a respeito dos 

deslocamentos, informando que a USP estaria de saída naquele dia mesmo, pois a 

verba de sua Universidade não era suficiente para mais um dia (como estava no 

cronograma). Mesmo assim, ficamos surpresos com a proporção e importância que a 

USP dá ao Projeto Cidade Constitucional, além do cuidado e carinho dos professores 

organizadores, que pagaram desde as alimentações das paradas (durante a viagem 

de ônibus) dos acadêmicos que realmente necessitam, até metade de nossas 

alimentações (que não esperávamos). Sentimos muita falta de um apoio assim por 

parte da UDESC, que inclusive realizou a exclusão de 4 acadêmicos seus de última 

hora (que já haviam sido avisados que iriam, o que gerou expectativas frustradas) por 

motivos de transporte, que era inadequado para uma viagem longa desse porte.  

Além disso, na avaliação feita publicamente (cada um falava no microfone suas 

impressões da viagem), a maioria dos acadêmicos da UDESC frisaram a enorme 

diferença que sentimos entre o nosso curso e o da USP. Apesar de compartilharmos 

do mesmo campo de públicas, foi ressaltado diversas vezes a falta de prática e 



atividades que incentivem o acadêmico a continuar no curso da ESAG, que é 

extremamente teórico e preso à slides e provas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Cidade Constitucional propicia o conhecimento e a compreensão 

acadêmica de forma distinta ao “tradicional método de ensino” proposto pela maioria 

das Universidades Braseiras. Nesse caso, vê-se o aluno colocando-se no lugar de 

deputados, em uma sessão; em uma cadeira do STF; em uma revista no aeroporto 

Internacional de Brasília; e em muitas outras situações do serviço público. 

A participação nessa décima edição do projeto foi uma experiência única e 

inesquecível, ainda mais ao observarmos o cenário político em seus dias ocorrência. 

Na mesma semana em que os acadêmicos estavam nesses ambientes, a ex-

presidenta Dilma Rousseff deixou o Palácio da Alvorada; o clima de tensão era 

enorme pois seria votado o processo de cassação do Deputado Eduardo Cunha na 

próxima segunda-feira após nossa volta; e o atual e novo Presidente da República, 

Michel Temer, fazia sua primeira aparição pública, no desfile de 7 de setembro. 

Além de tudo já citado, a interação entre os alunos e professores, criando 

sempre um diálogo nos assuntos propostos, com pessoas de diferentes órgãos, 

grupos, e instituições, possibilitou a expansão de conhecimentos no campo de 

públicas, e o sentir-se cidadão envolvido no processo das políticas públicas. 


