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Embora a temática da Teoria Federal 
curiosidade e interesse pragmático após a 
co-inicial" norte-americana e despontado cc 
no século XIX, obra da dogmática do Direi1 
podemos dizer que, após a criação e a tenta1 
Teoria da Constituição, juntamente com a c 
ral do Estado, passou por um período de re 
sendo colocada à margem dos grandes debat 
isso tenha se devido ao fato de, confinada 
tes da Teoria Geral do Estado, disciplina col 
partir do início do século XX, associou-se, ~ 
uma simples equação, quase matemática, d 
do poder e que poderia ser estrategicamente 
tificar qualquer fim. 

Considerando as obras citadas ao lon! 
parece-nos que essa tendência, definitivame 
para isso concorreram inúmeros motivos, ql 
tar neste estudo. O fato é que hoje, a par de h 
também mencionadas neste trabalho, de obr 
rante esse hiato, a temática da Teoria Federa 
a ser incluída nos debates de vários campo 
do parte de uma agenda quase que obrigate 
das Ciências Sociais. De alguma forma, ret 
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