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INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo descrever a experiência do Projeto 

Cidade Constitucional, disciplina dos professores Marcelo Nerling e Douglas 

Andrade que é ofertada pela Universidade de São Paulo. Este ano contou com a 

participação dos alunos da Universidade do Estado de Santa Catarina e da 

Universidade de São Paulo. 

 

DIA 1 – 04 DE SETEMBRO 

 

No dia 02 de setembro às 23:00 nos encontramos na Universidade Estadual 

de Santa Catarina (UDESC), para seguir rumo a Brasília. Após 38 horas de viagem 

(devido a alguns imprevistos), finalmente o micro ônibus chega à Escola de 

Administração Fazendária (ESAF) no dia 04 de setembro. Devido ao nosso atraso, 

infelizmente, não conseguimos conhecer a Praça dos Três Poderes neste dia. Por 

volta das 15:00 horas fizemos nosso check-in e nos direcionamos aos quartos para 

deixar e organizar nossos pertences, em seguida nos dirigimos ao almoço que já nos 

aguardava. Ás 19:00 horas, nos reunimos em um sala do centro de esportes, junto 

com alguns alunos da Universidade de São Paulo - USP (pois o resto da delegação 

estava atrasada devido a imprevistos durante a viagem), e com o Professor Marcelo 

Nerling, que nos explicou sobre a importância do projeto Cidade Constitucional e 

como é difícil mantê-lo, além disso, explicou como funciona e o seu cronograma. 

Com o término da explicação do professor, cada aluno fez uma breve apresentação 

pessoal, sobre onde estuda, se trabalha, nossas experiências com o curso, entre 

outras coisas e assim finalizamos o primeiro dia em Brasília. 

 



 

 

 

 

DIA 2 – 05 DE SETEMBRO 

 

No dia 05 de setembro, nos dirigimos ao auditório da ESAF e conhecemos a 

delegação da USP e o professor Douglas. Participamos de algumas palestras feitas 

por representantes da escola, a primeira a se apresentar foi Fabiana Feijó de 

Oliveira Baptistucci, que nos explicou sobre o funcionamento da ESAF e sua 

estrutura, e que a Escola também organiza e realiza premiação de monografias que 

tem como tema educação fiscal, além de realizar cursos a distância de diversas 



 

temáticas, prepara concursos públicos para algumas organizações públicas, e após 

a seleção, ela oferece também a formação inicial de carreira, que visa promover a 

formação necessária para o exercício da função escolhida pelo candidato. Após 

essa breve apresentação sobre a escola, ela apresentou um pouco sobre o que é 

educação fiscal e sobre o Programa Nacional de Educação fiscal (PNEF), que tenta 

sensibilizar o cidadão em relação a importância dos tributos e a sua 

responsabilidade na sociedade. Após a apresentação da Fabiana, tivemos a honra 

de escutar Tobias Kuehner, consultor da GIZ (Agência de Cooperação Alemã) que 

explicou como que a GIZ trabalha, e que é uma empresa sem fins lucrativos da 

Alemanha que tem como objetivo o desenvolvimento sustentável em seus projetos. 

Ele também nos explicou sobre as alternativas renováveis de energia e seu projeto 

com a ESAF sobre a redução do consumo de energia e água dentro da própria 

escola. A última palestra da manhã foi com o Professor Marcos Motta que nos 

explicou um pouco sobre educação fiscal e controle social, para isso utilizou 

métodos práticos como o de explicar alguns temas através de músicas: por exemplo, 

a música Babilônia. No final foi realizada uma dinâmica que dividiu o auditório em 

dois grupos, os quais teriam por função descobrir/planejar como iriam dividir os 

gastos de uma festa entre pessoas com rendas diferentes. 

 

No período da tarde, devido ao número grande de pessoas, fomos divididos 

em três grupos (uma turma foi para o aeroporto, outra para o prédio da Receita 



 

Federal, e a última turma para uma palestra na OAB). O grupo no qual eu estava se 

dirigiu primeiro ao aeroporto internacional de Brasília. Ali, podemos conhecer como 

funciona a separação dos produtos importados e seu armazenamento, e na 

alfândega podemos observar a rotina da Polícia Federal com o combate ao 

contrabando e sonegação de impostos durante a importação. Tivemos a chance de 

observar a abertura de 3 diferentes tipos de malas, que serviram de exemplo, com 

diferentes produtos que costumam ser importados. Logo após, nos dirigimos para a 

sede da Receita Federal para assistir um seminário sobre a importância dos tributos, 

com Antônio Henrique Lindemberg Baltazar - Coordenador Geral de Atendimento e 

Educação Fiscal. Durante sua palestra ele levantou a seguinte questão: “Como o 

Brasil arrecadaria dinheiro sem tributos?”. A partir dessa pergunta é que se apontou 

o papel do tributo na economia e para a sociedade. 

 

 



 

 

 

 

 

 

DIA 3 – 06 DE SETEMBRO 

 

No dia seguinte (06/09), visitamos o Plenário da Câmara dos Deputados, na 

qual fomos recebidos pelo Secretário da Comissão de Legislação Participativa 

(CLP), Aldo Matos, que nos apresentou a importância da sociedade na participação 

efetiva da elaboração e fiscalização das leis. Ele explicou que a sociedade tem que 



 

participar efetivamente das mudanças que acontecem nos processos que ocorrem 

dentro da Câmara dos Deputados, mas que para isso temos que sair da inércia. E 

também explicou o papel da CLP, que é o de despertar o cidadão e relatar para o 

mesmo, que ele tem um espaço e voz na comissão, mas nem sempre se consegue 

isso, pois muitos duvidam que realmente exista um espaço para ser ouvido, o que 

acaba dificultando o trabalho. Aldo também nos relatou sobre as dificuldades para a 

implementação de leis, pois cada deputado possui interesses diferentes sobre o 

tema da lei que está sendo pautada. Depois das explicações participamos de uma 

dinâmica, na qual todos deviam assumir o papel de um deputado, e defender ou não 

um projeto de lei a ser aprovado. No período da tarde, nos dirigimos ao salão verde 

para discutir sobre as 10 medidas contra corrupção, elaborada pelo Ministério 

Público Federal, e por fim participamos da gravação do Programa Ocupação, com a 

participação de dois deputados (Mendes Thame e Joaquim Passarinho) que 

responderam perguntas feitas pelos alunos da USP e UDESC. 

 

 



 

    

   

 

 

 



 

 

 

DIA 4 – DIA 07 DE SETEMBRO 

 

 No dia da pátria (07 de setembro) saímos às 5:00 da manhã rumo ao Palácio 

da Alvorada, para prestigiar o nascer do sol em Brasília. Em seguida, nos 

encaminhamos para o desfile cívico que começou por volta das 9:00 horas da 

manhã, com a chegada do Presidente. O desfile contou com a participação de 

algumas escolas do local, atletas olímpicos, Marinha, Exército, Força Aérea, Polícia 

Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Federal, e para finalizar a apresentação, a 

esquadrilha da fumaça que escreveu no céu de Brasília “Orgulho de ser Brasileiro”. 

Durante o desfile ocorreram alguns protestos contra o atual presidente, mas que não 

chegou a afetar o desfile diretamente. Após o término do mesmo, retornamos a 

ESAF para descansar. Por volta das 20:00 horas nos encontramos com outros 

alunos para uma confraternização, e assim finalizamos o dia 7 de setembro. 

 

 



 

  

 

DIA 5 – 08 DE SETEMBRO 

 

 No dia 08 de setembro visitamos o Edifício sede da Caixa, e prestigiamos os 

vitrais que representavam todos os Estados brasileiros e mais o Distrito Federal. 

Após essa rápida visita, seguimos para o auditório do Banco Central, lá fomos 

recebidos pela Elvira Cruvinel, que relatou a importância de sabermos gastar nosso 

dinheiro, e que a partir de pequenas mudanças de comportamento podemos mudar 



 

nossas vidas financeiras. Ela também relatou que o Banco Central tem a função 

primordial de dar poder de compra a moeda, ou seja, controlar a inflação, regular o 

sistema financeiro (o tornando sólido e eficiente), promovendo a cidadania 

financeira, dando o bem estar financeiro, e como resultado o bem estar social e 

econômico do nosso país. Outra questão abordada foi feita pelo Chefe de 

Departamento de Educação Financeira - João Evangelista, sobre investimentos, 

finanças pessoais e a administração de nossos recursos, sobre a importância da 

poupança, e que devemos saber poupar para conseguir comprar à vista, pois assim 

pagamos muito menos pelo bem adquirido. Também, nos foi apresentado um 

programa da Caixa Econômica Federal, por Jean Rodrigues Benevides (Gerente 

Nacional Sustentabilidade e Responsabilidade Sócio Ambiental - GERSA-CAIXA), o 

programa de melhores práticas, que busca promover a sustentabilidade na gestão 

local, focada na inclusão social. Logo após, conhecemos o Museu de Valores, onde 

se encontram todas as moedas que já circularam em nosso país e a maior pepita de 

ouro do Brasil. Além disso, também visitamos a galeria de artes do Banco Central, 

com diversas obras de pintores brasileiros, como por exemplo, as pinturas 

surrealistas de Salvador Dali.  

 

 



 

 

 



 

No período vespertino retornamos ao auditório da ESAF, para prestigiar a 

palestra de Renata Sakai, que tratou sobre a Política Nacional de Saúde e a 

Vigilância de violência e acidentes com todas as faixas etárias. E outra palestra com 

o Professor Renato Tarciso, que mostrou a situação de como se encontram os 

arquivos brasileiros, o qual relatou que muita coisa ainda tem que ser feita para 

melhorar essa situação. No final do dia, cada aluno pode compartilhar a sua 

experiência em relação a viagem. 

 

 



 

DIA 6 – 09 DE SETEMBRO 

  

No nosso último dia, mas não o menos importante, visitamos a Universidade 

de Brasília (UNB), indo até o beijódromo (auditório) para assistir a palestra dos 

Professores Argemiro e José Geraldo, que trataram de temas como a 

constitucionalização do direito e do famoso direito das ruas. Almoçamos no 

restaurante universitário, e depois nos encaminhamos ao Supremo Tribunal Federal, 

onde, através de uma visita guiada, conhecemos mais esse órgão que guarda a 

Constituição. Ao sair do STF seguimos em direção à torre de TV da cidade, para 

contemplar a bela paisagem. No final da tarde, chegamos ao Congresso, onde 

obtivemos outra visita guiada, para conhecer o Plenário da Câmara dos Deputados, 

bem como o do Senado. Com essa visita, encerramos nossa participação do projeto 

Cidade Constitucional. No final da tarde, voltamos para a ESAF, para arrumar 

nossas coisas, e partimos às 21:00 horas, nos despedindo da cidade de Brasília. 

 

  

   

 



 

  

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto cidade constitucional foi uma das melhores experiências que o 

curso nos proporcionou. Aprendemos muitas coisas, referente às questões políticas, 

econômicas e pessoais, coisas que dentro de uma sala de aula, com o professor 

passando teoria não iria nos atingir de forma tão gratificante. Além de toda essa 

bagagem de conhecimento, também ocorreu à troca de experiências com pessoas 

de outros cursos e cidades, e mais uma vez aprendemos a escutar opiniões 

diferentes. O projeto realizado pela USP nos recebeu muito bem, e acredito que foi 

uma experiência única a qual todos deveriam presenciar algum dia, independente do 

curso. Voltei para casa com vontade de estar lá novamente, para obter ainda mais 

conhecimento, pois tudo que vivenciamos se encaixa perfeitamente nosso dia a dia. 

 


