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“In successful federal regimes there develops in time something that 

has been called the “federal spirit” or the “federal behavior.” It is a 

highly pragmatic kind of political conduct, which avoids all insistence 

upon “agreement on fundamentals” and similar forms of doctrinaire 

rigidity. Such behavior proceeds in the spirit of compromise and 

accommodation. It is molded by the knowledge that there are many 

rooms in a house that federalism builds.”  

(Carl Friedrich: Trends of Federalism in Theory and Practice) 

 
“Uma região pode ser politicamente menos do que uma nação. 

Mas vitalmente e culturalmente é mais do que uma nação; é mais 

fundamental que uma nação como meio de expressão ou de criação 

humana. Um filósofo, no legítimo sentido, tem que ser super ou 

supranacional; mas dificilmente ele pode ser supra-regional no 

sentido de ignorar as condições regionais de vida, da experiência, 

da cultura, da arte, e do pensamento que lhe cabe julgar ou 

analisar”. 

(Gilberto Freyre: Interpretação do Brasil) 

 
“No Brasil, a luta pelo federalismo está ligada às aspirações de 

desenvolvimento das distintas áreas do território que o forma. Não se 

coloca entre nós o problema de choques de nacionalidades, de 

conflitos culturais ligados a disparidades étnicas ou religiosas. Mas 

sim o da dependência econômica de certas regiões com respeito a 

outras, de dessimetria nas relações entre regiões, de transferência 

unilaterais de recursos encobertas em políticas de preços 

administrados. Na diversidade das regiões estão as raízes de nossa 

riqueza cultural. Mas a preservação dessa riqueza exige que o 

desenvolvimento material se difunda por todo território nacional”.  

(Celso Furtado: O Longo Amanhecer: Reflexões sobre a Formação do 

Brasil). 
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NOTA PRÉVIA DE AGRADECIMENTOS 

 

∗∗∗ 

 

Este texto foi redigido com um propósito especialmente acadêmico: servir como 

trabalho dissertativo para obtenção do grau de Mestre em Direito Público pela Universidade 

Federal de Pernambuco. A versão final, concluída em meados de 2003, foi submetida à banca de 

Professores Examinadores qualificados para avaliação da sua defesa oral. Produzido sob o 

influxo direto da atmosfera absorvida no núcleo de pós-graduação da tradicional Faculdade de 

Direito do Recife, o texto acaba por refletir a rigorosa preocupação científica afetada àquela 

prestigiosa instituição de ensino superior, a atitude de reverência crítica ao seu corpo docente, o 

espírito de curiosidade intelectual, além do profissionalismo da sua diligente equipe de apoio 

administrativo. Destacada menção ao Professor Doutor Raymundo Juliano - incansável homem 

universitário, atento orientador e, a par da sua afinidade temática e pessoal, generoso colaborador 

na pesquisa - não é suficiente para estampar, nesta breve nota, a sincera gratidão a todos os co-

participantes desse esforço acadêmico pela satisfação agora alcançada; que pelo menos espelhe a 

intenção de fazê-lo. 

  O texto reflete uma firme convicção federalista, quando menos, acusada no 

recorrente interesse temático prenunciado em estudos anteriores1. Essa convicção também é filha 

da perplexidade diante da inacabada obra federativa da civilização brasileira. Por que o projeto 

federativo brasileiro, constitucionalizado desde 1891, ainda não atingiu um estágio equilibrado 

de desenvolvimento nacional? Qual é a medida de responsabilidade do modelo político-jurídico 

aqui experimentado no projeto inacabado de nação? Por que os fortes fatores nacionais de 

unidade e diversidade, em rica aliança de vocação federativa, não estenderam as suas virtudes 

por toda a extensão do seu território? Por que, nesta época de sofisticadas apostas geopolíticas 

supranacionais, o espaço continental brasileiro ainda despreza as suas potencialidades já 

instaladas, “queimando” etapas de integração interna em favor de projetos de maior amplitude e 

complexidade?  

                                         
 
1 Alguns outros estudos publicados do autor, versando sobre a temática federativa, estão indicados na bibliografia 
selecionada no final do texto. 
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Questões intrigantes que dão vazão à inquietude e sinalizam possíveis respostas 

ao porquê deste texto. De algum modo, não deixou de ser confortante saber que essa firme 

convicção federalista encontrou assento nas finalidades regimentais programadas para os cursos 

de pós-graduação da Faculdade de Direito do Recife - Universidade Federal de Pernambuco2. 

Nessa perspectiva, o estudo venceu expectativas pessoais, para atender às expectativas 

universitárias, as quais, como lembra Celso Furtado, devem estar direcionadas à comunidade 

onde se inserem e a seus problemas3. Que esta nota assinale o agradecimento pela afortunada 

oportunidade de aproveitar, gratuitamente, as atividades acadêmicas oferecidas durante o curso 

de Mestrado em Direito, mas que também esclareça: a impagável dívida de gratidão procurou 

sempre estar reduzida pela pretensão de concretizar as finalidades programadas àquela honrada 

instituição pública de ensino superior.       

Algumas pessoas têm acompanhado os passos dessa jornada em posição 

diferenciada, ora mais próxima do apoio ora mais próxima das privações dela decorrentes: 

parentes, amigos, colegas, muitos companheiros da vida. Alguns conhecidos pelo autor à 

distância física, porém próximos na afinidade temática, extraída das leituras. Sintetizo a menção 

final de agradecimento a todos eles em meus pais, Joel e Sônia, por razões até intuitivas, e 

também no companheiro de pesquisa Daniel Ribeiro, por sua inestimável colaboração à 

concretização da idéia de produção deste texto.  

 

G.C.C, julho de 2003. 

 
 
 

                                         
 
2 Vide o Regimento dos Cursos de Pós-Graduação em Direito do Centro de Ciência Jurídicas – Faculdade de Direito 
do Recife, Art. 1º, Parágrafo único, incisos II e III, onde há a previsão de que, para a consecução de suas finalidades, 
os cursos de pós-graduação deverão “contribuir, pelo ensino, pesquisa e extensão, para um conhecimento 
aprofundado dos problemas nacionais, com ênfase às necessidades regionais”, além de “cooperar para a integração 
dos estudos jurídicos no processo de desenvolvimento social e econômico do país e para a superação de problemas 
ligados às desigualdades regionais.” As duas finalidades se afinam à convicção federalista do autor e estão contidas 
na abordagem temática deste texto.  
3 Especificamente, tratando do papel da Universidade no processo de desenvolvimento do Nordeste, Celso Furtado. 
Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 60. “Este é o ponto 
fundamental. A Universidade é uma comunidade intelectual inserida na sociedade e com ela interagindo (...). A 
superação da situação de dependência em que se encontra o Nordeste, vale dizer, o desenvolvimento em benefício 
da população que habita na região, não será alcançada senão a partir de um conhecimento aprofundado da realidade 
regional, o que requer autonomia de reflexão e consciência crítica que dificilmente se obtêm em uma sociedade não 
dotada de verdadeiras universidades”. 
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RESUMO 
 

∗∗∗ 

 

O presente texto está focado na temática do federalismo e, em particular, nos seus 

reflexos relacionados com a proteção constitucional do regionalismo. A problemática federativa 

é introduzida numa perspectiva dinâmica, contraposta à perspectiva estática tradicionalmente 

emprestada por uma forma típica de Estado - a federação - e por suas conseqüências teóricas. O 

federalismo é aproximado do sentido de processo político-jurídico, operando a construção de 

dialéticas equações de equilíbrio entre a unidade e a diversidade. Nessa perspectiva, a sua idéia 

assume uma dinâmica e uma plasticidade que permitem visualizá-lo não apenas em arranjos 

constitucionais tipificados como Estados federais, mas também em experiências contemporâneas 

de constitucionalização do regionalismo. Tal panorama também sugere uma permanente 

adaptabilidade nos padrões constitutivos da idéia do federalismo, a depender do influxo de 

fatores político-jurídicos determinantes. Fatores assentados por processos federativos 

historicamente contextualizados. A edificação do padrão constitutivo do federalismo brasileiro, 

durante o longo amadurecimento da experiência constitucional, não escapa dessa constatação: 

ela acusa a ação do processo federativo particularmente contextualizado no Brasil. Partindo de 

uma versão embrionária represada pelo Estado centralizado, passando pelo período de 

institucionalização e consolidação da federação, por suas sucessivas crises, recuos e distensões, 

até atingir a consistência assimilada na Constituição Federal de 1988, o processo federativo 

brasileiro lentamente fixou um padrão constitutivo característico. Uma de suas notas típicas 

recebe especial atenção neste texto: o fator determinante regional do federalismo brasileiro.      
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ABSTRACT 

 

∗∗∗ 

 

This study focuses on the federalism thematic, particularly on its effects on the 

constitutional protection of regionalism. The unsettled federalist matters are hereon introduced in 

a dynamic perspective, opposed to the static traditional view of federation and its theoretical 

consequences. The federalism is hereinafter colligated to the view of a juridical and political 

process, which creates balanced dialectical equations between unity and diversity. In this 

perspective, the federalist idea assumes a dynamic that grants the possibility to visualize it not 

only as a model of a Federal State constitutionally established, but as a modern experience of 

constitutional regionalism protection. This scenario also leads to a constant adaptation of the 

federalism constitutive pattern, which will depend on the influence of juridical and political 

factors that are based on historical federalizing process. The Brazilian federalism model was also 

developed during the maturing process of the constitutional experience, and, therefore, it has also 

been influenced by the mentioned factors. Taking the Centralized State model as an embryonic 

starting point, going through the period of federalism consolidation, its crises, retreats and 

progresses, up to the assimilation of the 1988 Federal Constitution, the Brazilian federalizing 

process established a peculiar constitutive pattern. One of its characteristics is hereinto specially 

analyzed:  the regionalism as a determinant factor of the Brazilian federalism. 
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INTRODUÇÃO 

SOBRE A CRISE TEMÁTICA E A IDÉIA FEDERALISTA 

 BRASILEIRA 

 
 
 

“Breve, ou a palavra federação estará riscada do vocabulário 

político ou nos chamados países federalistas uma Constituição 

ousada já não terá necessidade de empregá-la, a menos que saiba 

utilizar aquele termo com respeito a uma estrutura organizada de 

Estado que nada tenha a ver com a doutrina dos compêndios nos 

quais leram outras gerações, atormentadas por problemas 

diferentes e movidas de distintas preocupações políticas”.1 

 
 

∗ ∗ ∗ 
 
 

A idéia do federalismo não é algo recente para parâmetros históricos. Com 

freqüência, estudos temáticos tendem a associá-la à organização de determinadas comunidades 

primitivas e antigas, notadamente à Confederação das Tribos de Israel e às Ligas Helênicas e 

Etruscas2. Ela também aparece vinculada a vetustos pactos feudais processados por comunidades 

européias medievais, à Confederação Helvética, à República das Províncias Unidas dos Países 

Baixos - para ficar aqui apenas com os registros mais celebrados na literatura especializada. 

Todos esses precedentes sugerem a percepção de uma idéia federativa originária e coincidente 

quanto ao princípio ativo fundamental do federalismo: o equilíbrio político-jurídico entre 

autoridade e liberdade, unidade e diversidade, centralização e descentralização. Podem ter 

diferido na forma, mas se aproximaram na sua razão de ser federativa.  

                                         
1 Paulo Bonavides. “O Federalismo e a Revisão da Forma de Estado”. Revista de Informação Legislativa, nº 37. 
Brasília: Senado Federal, 1973, p. 28. 
2 As diversas manifestações históricas da idéia federativa já eram bem percebidas em 1863, por ocasião da 
publicação da obra clássica de Pierre Joseph Proudhon. Do Princípio Federativo. Trad. Francisco Trindade. São 
Paulo: Imaginário, 2001, p. 107.       
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Mas, apesar dessa rica e extensa trajetória histórica, a idéia do federalismo não 

havia ainda consolidado uma tradição teórica sistematizada até 1787, ano do surgimento da 

primeira federação: a formidável obra de engenharia político-jurídica arquitetada na pioneira 

Constituição dos Estados Unidos da América. Até então, a idéia tinha inspirado apenas ensaios 

isolados e esparsos3. A descoberta da moderna forma de organização estatal foi responsável pelo 

despertar do interesse teórico, desencadeando a lenta sedimentação do senso comum de que a 

invenção da federação significaria a reinvenção da própria idéia do federalismo; seria o 

ressurgimento de um federalismo autêntico.  

Para alguns pensadores, como Kant, uma federação constituída por uma 

“sociedade de nações” seria a idéia capaz de assegurar a “paz perpétua” entre os Estados livres – 

nas suas palavras, seria uma “federação da paz”4. Para outros, como Proudhom, a fórmula do 

genuíno equilíbrio político estaria contida no princípio federativo, apenas seria alcançado por 

força de um “contrato de federação”5. Suportando os efeitos do novo contexto surgido após a 

“descoberta” da  federação, os precedentes federativos originários passavam a aparecer como 

tipos imperfeitos e inacabados da idéia do federalismo, aliás, assim qualificados pelos próprios 

founding fathers do Estado federal norte-americano, por ocasião da campanha pró-federativa 

ilustrada na sua venerada obra clássica: The Federalist6.  

A difusão de pensamento produzida com a “reinvenção” da idéia do federalismo 

impulsionou a sistematização de sofisticadas abstrações teóricas, ambiente que permitiu 

introduzir uma rígida separação conceitual entre a “modernidade”, representada pelo Estado 

federal constitucionalizado, e a “antiquada” imagem das uniões político-jurídicas viabilizadas 

pelos tratados de ligas e confederações. Por reflexo, o tratamento do federalismo ficava 

gradualmente restrito à forma federativa de Estado. Também contribuiu para isso o vertiginoso 

desprestígio pragmático experimentado pelas ligas e confederações, vis à vis a disseminação das 

federações no mapa geopolítico internacional. O novo figurino do Estado federal sugeria maior 

unidade sistemática e estabilidade do que as “arcaicas” uniões confederais destituídas de vínculo 

                                         
3 A primeira formulação teórica da idéia do federalismo costuma ser atribuída a Johannes Althusius (Política, 1603), 
com a sua “teoria federal da soberania popular”, inspirada nas experiências federativas dos Países Baixos e da Suíça.  
4 Cf. Emmanuel Kant. A Paz Perpétua. Trad. Lohengrin de Oliveira. São Paulo: Edições e Publicações Brasil, 1936, 
Bibliotheca de Autores Celebres, n. 2, p. 66. 
5 Cf. Pierre Joseph , obra citada, p. 97.  
6 A propósito, vide a tradução para o português de James Madison, Alexander Hamilton e Jonh Jay. Os Artigos 
Federalistas, 1787-1788. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. p. 173-187. As 
imperfeições dos precedentes federativos originários estão comentadas nos artigos desenvolvidos entre os números 
XVIII a XX.  
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constitucional, bastando notar, na passagem do seu bicentenário, as expressivas parcelas 

territoriais e populacionais contempladas por seu tipo estrutural7. 

Acontece que esse “sucesso” teórico da federação nem sempre confirmou a 

funcionalidade de sua dinâmica institucional. Como muitas ligas e confederações, muitas 

federações também falharam. Ainda hoje, algumas mantêm apenas uma aparência formal, 

funcionando como frágeis uniões político-jurídicas, fortemente centralizadas ou desconexas, e 

desprovidas de um sentido nítido de equilíbrio. A história registra o esfacelamento de várias 

delas. Outras, como a própria federação norte-americana, enfrentaram graves conflitos internos 

antes, durante e depois da sua insitucionalização, sendo sempre oportuna a lembrança da 

profunda divisão existente entre os “federalistas” e os “antifederalistas” durante as prévias da 

Constituição de 1787 - embate sequer resolvido após a opção majoritária tomada pela ratificação 

da moderna forma de Estado ali constitucionalizada. De algum modo, Tocqueville antecipou8 

aquilo que dramática Guerra da Secessão (1861-1865) mostraria logo depois, isto é, até que 

ponto poderia chegar a vulnerabilidade do pretendido federalismo autêntico enxergado na 

federação, apesar de sua idéia continuar a ela estampada, como verso e reverso de uma mesma 

moeda.  

Tais considerações vêm a propósito de uma reflexão introdutória sobre a tão 

propagada “crise do federalismo”, síntese terminológica largamente empregada para exprimir o 

arranhado estado contemporâneo em que se acha a imagem clássica da federação9. Não raro, um 

fenômeno objeto de fecunda atenção acadêmica, sobretudo após o impulso progressivo de 

centralização sentido pelos Estados federais, em contraste com o declínio das suas respectivas 

parcelas de descentralização político-jurídica10, ao se tomar como parâmetro a amplitude 

                                         
 
7 Em 1987, no bicentenário da federação, contabilizava-se 52,9% do espaço territorial do globo e 40,7% da 
população mundial abrangidos por organizações federais. O dado é fornecido por Joseph Schwartzberg. “The 
Diffusion of Federalism”. Barbara Walker (org.). Uniting The Peoples and Nations:Reading in World Federalism. 
Washington/Amsterdam: World Federalist Association/World Federalist Movement, 1993, p. 35. 
8 Alexis de Tocqueville. A Democracia na América. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 
419-452. O segundo volume da obra clássica, publicado em 1840, dedica algumas passagens à análise da 
vulnerabilidade da União federal norte-americana.   
9 “A Crise do Federalismo”, “A Queda de Dogmas”, “Colapso de Federalismo no Mundo Contemporâneo”, “A 
Decadência do Sistema Federalista” e outros do mesmo teor são títulos freqüentes na literatura especializada 
nacional e internacional e introduzem trabalhos destinados a analisar aspectos das relações intergovernamentais no 
Estado federal.”. A passagem é de Ana Maria Brasileiro. “O Federalismo Cooperativo”. Revista Brasileira de 
Estudos Políticos, nº 39. Minas Gerais: Universidade Federal de Minas Gerais, 1974, p. 83. 
10 Sob o sugestivo título de “Fim do Estado Federal”, o problema também foi percebido por M. Mouskheli. Teoria 
Jurídica del Estado Federal. Trad. Armando Lazaro y Ros. México: Editora Nacional, 1981, p. 354-363; para uma 
análise aplicada de suas repercussões no federalismo brasileiro, vide: M. Seabra Fagundes. “A Expansão dos 
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centrífuga dos arranjos federativos originais. Outro sinal contemporâneo do avanço centrípeto 

lançado contra o tipo federativo clássico estaria no surgimento das instituições de caráter 

supranacional, com a sua irresistível tendência à centralização e uniformização das políticas 

públicas dos Estados nacionais, mediante um particular sistema de controle normativo: o direito 

comunitário. 

Note-se que tudo isso caminha em paralelo à idéia de flexibilização do dogma da 

soberania estatal, à “crise do Estado-Nação” - crise que também vem afetar o Estado-Nação 

federal. O impacto inicial desse avanço centrípeto revela-se sob a sensação de ameaça e 

incerteza: como conciliar uma concepção de unidade estatal marcada pela preservação de uma 

razoável margem de descentralização com uma marcha internacional apontada justo à direção 

oposta? Como pregar a descentralização no âmbito interno nacional, se as relações externas com 

a comunidade internacional pressionam a adoção de posturas políticas uniformes, coordenadas e 

centralizadas? Finalmente, como contemporizar o estigma do imaginário federalista de 1787 

com a definição de políticas padronizadas por instituições supranacionais a ele sobrepostas? Isto 

permitiria afirmar uma crise da idéia do federalismo?  

Uma primeira aproximação à resposta acima poderia recorrer um argumento 

histórico, extraído do longo processo de evolução da idéia do federalismo e acusado a partir da 

sucessão de experiências federativas antigas, modernas e contemporâneas. Desde as estruturas 

embrionárias até aquelas mais complexas, como as federações, todas elas passaram por crises, 

sofreram rupturas, foram superadas, resultaram transformadas. Todavia, não impressiona que 

nenhuma dessas crises – e não têm sido poucas – tenha provocado o desaparecimento da idéia do 

federalismo, sempre reafirmada sob novos paradigmas estruturais. Absolutamente, não se trata 

de uma evolução com data marcada para acabar: a rica plasticidade nas possibilidades de 

combinação político-jurídica da unidade com a diversidade, adaptável às mais variadas 

contingências históricas, permite sustentar que o princípio ativo fundamental do federalismo 

nunca esteve em crise. As crises, as rupturas, as superações, as transformações estiveram e estão 

nas fórmulas transitórias de formatação da sua idéia, nas formas federativas.        

Antes de refutar esse argumento histórico, o próprio aparecimento dos arranjos 

político-jurídicos supranacionais – freqüentemente tidos como ameaça aos Estados nacionais 

centralizados e descentralizados – poderia até mesmo reforçá-lo. Afinal, não seriam tais arranjos 

                                                                                                                                 
Poderes Federais”. Revista Brasileira de Estudos Políticos, nº 28. Minas Gerais: Universidade Federal de Minas 
Gerais, 1970, p. 61-76.  
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verdadeiras uniões político-jurídicas voltadas à conciliação de um mínimo de unidade 

(supranacional) com diversidade (nacional, regional, local)? Não seriam também genuínas 

manifestações renovadas da idéia do federalismo? A suposta ameaça seria compensada pelas 

perspectivas de um novo padrão federativo em construção histórica, a partir de modelos político-

jurídicos supranacionais, dialeticamente acomodados aos espaços nacionais, regionais e locais. 

Estudiosos iniciados na temática federativa já enquadram tais arranjos como um “tipo moderno 

de confederação”11. Não deixa de surpreender, portanto, que a tão desprestigiada forma 

confederativa, tida como “morta” depois da invenção da federação, seja agora “ressuscitada” 

com novas feições contemporâneas traçadas pelo próprio federalismo!     

Um outro enfoque argumentativo quanto à questão da suposta crise do 

federalismo, enfoque menos histórico e mais teórico, poderia ser direcionado à observação 

comparativa das atuais estruturas estatais enquadradas como federações. É que, a par do 

enquadramento comum conferido pelos seus respectivos textos constitucionais, a alta margem de 

dessemelhança dos vários Estados “federais” coexistentes no quadro geopolítico internacional 

tem inviabilizado um consenso teórico a respeito dos elementos essenciais à redução conceitual 

da federação como forma estatal típica. Por maior que seja o esforço para extrair um substrato 

teórico mínimo, parece incensurável reconhecer a predominância da relatividade, sempre 

condicionada à realidade concreta de cada experiência federativa particular.  

A autonomia constitucionalmente assegurada (princípio da autonomia) e a 

participação das entidades federativas na dinâmica político-jurídica federal (princípio da 

participação) são duas notas, tradicionalmente, consideradas características das federações, mas 

francamente relativas, variando muito nas escalas das experiências particulares. Isso parece 

explicar o porquê do tom resignado de Pontes de Miranda, ao reconhecer a inexistência de um 

critério seguro para a tipificação do Estado federal: “É de ordem subjetiva, interior a cada povo, 

ao seu passado e ao seu presente, o sentir-se unitário ou federativo.”12 Nessa ordem de idéias, 

sendo certa a multiplicidade de combinações possíveis da unidade com a diversidade no interior 

das organizações estatais tidas como federais, à luz dos próprios textos constitucionais vigentes, 

                                         
11 Antonio la Pergola. Los Nuevos Senderos del Federalismo. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1994, p. 151 e ss. 
 
12 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda nº 1 de 1969, tomo 
I. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 309. 
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qual delas seria alçada à categoria de federação típica, “pura”, capaz de se contrapor 

conceitualmente ao Estado unitário? Quais as características universais do tipo federativo?  

Na atualidade, ainda nega-se a existência de uma resposta teórica convincente, 

sendo mesmo arriscado afirmar que o padrão federativo dualista clássico, projetado como 

perfeito no figurino centrífugo original da federação norte-americana de 1787, seja hoje 

sustentável. E se igualmente é insustentável qualquer outro padrão mínimo de universalidade nas 

várias experiências federativas existentes, convém admitir a abertura de um instigante vácuo 

teórico. Sem fundadas objeções, esse obscurecido contexto aproxima os Estados federais de 

qualquer estrutura estatal constitucionalmente descentralizada.  

Assim, por exemplo, não há fundamento maior para uma crítica consistente à 

visão de Eliseu Aja acerca do Estado Autonômico espanhol, ao percebê-lo como um “sistema 

federal con hechos diferenciales”.13 A rigor, todos os sistemas federais têm os seus “aspectos 

diferenciados”, entretanto, na falta de uma convicção teórica clara sobre a tipicidade do Estado 

federal, a questão se reduz a uma mera opção terminológica. Note-se bem: qualquer Estado 

constitucionalmente descentralizado, como o Estado espanhol, medida máxima e perfeita de 

descentralização, possui alguma aproximação com os Estados federais clássicos. A importância 

maior do exemplo espanhol está na sugestão nele implícita: o federalismo oxigenando as opções 

de conciliação político-jurídica da unidade com a diversidade - diversidade regional, 

desprendendo-se das estruturas estadualistas tradicionais...    

No fundo, portanto, a linha de argumentação até aqui introduzida pretende situar a 

crise federativa não como uma crise do federalismo. O avanço centrípeto não desqualifica a idéia 

do federalismo, nem sob uma perspectiva histórica nem sob uma perspectiva teórica. Para o 

federalismo, o mais importante é o sentido de preservação da combinação da unidade com a 

diversidade, ora com fórmulas de inclinação centrífuga ora com fórmulas de inclinação 

centrípeta. Vale dizer, o equilíbrio político-jurídico sob uma base estável de sustentação 

constitucional, não necessariamente nacional, e devidamente sensível à dinâmica das flutuações 

históricas. Se a realidade contemporânea exige uma expressiva participação centrípeta, é 

induvidoso que a pressão centrífuga também está nela presente, no vertiginoso e legítimo apelo 

dos focos de pressão estaduais, provinciais, regionais e locais. Apelo a cada dia mais sensível.  

                                         
13 Eliseu Aja. El Estado Autonómico: federalismo e hechos diferenciales. Madrid: Alianza Editorial, 1999, p.239-
242.  
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Na verdade, pretende-se sustentar que a crise federativa afeta apenas uma imagem 

idealizada do federalismo, aquela apropriada em caráter de exclusividade pela idéia de federação. 

O ponto frágil está nessa particular concepção político-jurídica, tipicamente imaginada como 

suporte formal ideal para um federalismo autêntico, com os seus contornos formais fechados por 

elementos estáticos, pretensamente universais e pragmaticamente relativos. A inquietude gerada 

por conta dos desarranjos teóricos tradicionais, seja pela afirmação momentânea da centralização 

em face da descentralização, seja pela progressiva relativização das características federativas 

universais, quer indicar somente uma crise da federação teorizada como forma categórica de 

Estado e imagem idealizada do federalismo. A inesgotável renovação das possibilidades de 

equilíbrio político-jurídico – abaixo e acima das estruturas nacionais – mostra que a idéia do 

federalismo está mais viva do que nunca!  

A pretexto de vislumbrar uma dessas possibilidades, a Primeira Parte deste 

estudo desdobrará as reflexões até aqui antecipadas. Será acentuado o vigor contemporâneo do 

princípio federativo, mais do que necessário para a produção de equilíbrios em uma realidade 

político-jurídica progressivamente submetida às complexas provações de antagonismos e 

conflitos. Nunca a liberdade se contrapôs tanto à autoridade, a centralização à descentralização, a 

unidade à diversidade. A escala agora é planetária, mas a vetusta capacidade plástica do 

federalismo tem mostrado uma alvissareira oferta de adaptações. A crise federativa é teórica: a 

teoria clássica precisa romper preconceitos formais e se encontrar novamente com o 

pragmatismo das soluções fornecidas pela práxis político-jurídica contemporânea.  

Inicialmente, perseguindo tal ruptura, o Capítulo I contemplará uma tentativa de 

dissociação do federalismo da imagem estática e idealizada de federação, imprimindo-lhe uma 

dimensão teórica pretensamente dinâmica, com respaldo na chamada teoria do federalismo como 

processo - “The Theory of Federalism as Process”14 -, originalmente formulada por Carl 

Friedrich. Procura-se enxergar o federalismo como um processo político-jurídico voltado à 

consecução de pragmáticos e renovados equilíbrios nem sempre sujeitos aos limites estruturais 

formalizados dos diversos conceitos tipológicos de federação construídos pela teoria clássica. O 

Estado federal seria uma das formas de aplicação da idéia federativa, mas não é a única, 

                                         
 
14 Carl J. Friedrich. Trends of Federalism in Theory and Practice. London: Frederick A. Praeger Publishers, 1968, p. 
03-10.  
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tampouco assumiria dimensões estáticas e universais. As estruturas formais das federações, de 

fato, estão sempre submetidas à força dinâmica do processo federativo. 

O Capítulo II direciona o discurso à confirmação do federalismo como um 

processo, promovendo um resgate de alguns paradigmas teóricos compartilhados na sua história 

- paradigmas sempre transitórios. O equilíbrio político-jurídico entre autoridade e liberdade, 

unidade e diversidade, centralização e descentralização, assume diversas facetas padronizadas no 

curso da experiência federativa, ora com tendências centrífugas ora com tendências centrípetas. 

Muitas vezes com indisfarçáveis pretensões de universalidade. Pretensões equivocadas, visto que 

a linha de continuidade dialética acusada na sucessão de modelos teóricos sobreleva a 

plasticidade do processo federativo e a insuficiência da sua redução conceitual em molduras 

estáticas. Acima de tudo, o federalismo mostra-se dinâmico.     

 Finalmente, fechando o quadro esquemático da Primeira Parte, o Capítulo III 

formula uma aproximação teórica para uma das vertentes contemporâneas possíveis de 

encaminhamento do processo federativo. Num contexto de afirmação de tendências 

intermediárias de equilíbrio, contempladas em fórmulas assimétricas e cooperativas de 

conciliação entre os espaços de atuação centrípetos e centrífugos, insere-se a opção oferecida 

pelos processos político-jurídicos operados por espaços de atuação regional, espaços localizados 

entre o centro de poder e a sua periferia.  

Imagina-se, nessa perspectiva, uma variante possível de aplicação da idéia do 

federalismo, construída sob parâmetros não tradicionais, na medida em que se afasta do sentido 

de descentralização originalmente construído, mas perfeitamente extensível às federações 

“clássicas” e aos arranjos político-jurídicos supranacionais: o equilíbrio político-jurídico a partir 

de bases intermediárias, bases regionais. Seria uma resposta da práxis sugerida à crise temática?     

 
∗ ∗ ∗ 

 

Vasta dimensão territorial, expressiva diferenciação geográfica, riquíssima 

mistura de identidades culturais. Essa substantiva parcela de ingredientes, agregada às lições 

retiradas de seu processo de formação histórica, constitui sinal indicativo da vocação do Estado 

brasileiro para um sistema de organização político-jurídica inclinado ao equilíbrio da unidade 

com a diversidade. Paradoxalmente, no entanto, a instigante provocação de Francisco de 
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Oliveira não quer calar: “Entre nós, a federação é uma ‘idéia fora de lugar’”.15 Como ele 

mesmo sublinha, além da temática federalista não haver consolidado uma tradição teórica 

genuinamente nacional, porque aprisionada à “importação” de modelos alienígenas, sempre se 

ressentiu de um apelo espontâneo e compromissado de cidadania16. Aqui, a idéia não teria 

“pegado”, nem na teoria, nem na práxis institucional.   

A constatação ajuda a justificar a ineficiência histórica das estruturas formais do 

Estado. No entanto, de alguma maneira, também instiga o desnudamento do intrigante problema 

da “esfinge” que é a federação brasileira: como ela, às voltas com desequilíbrios de toda 

ordem17, conseguiu manter-se intacta? Uma federação sem equilíbrio?!  Ao sublinhar-se uma das 

faces da idéia federalista brasileira, aquela mais formal e abstrata, a constatação acima sinalizará 

a importância da segunda, a mais real e concreta, identificada exatamente por um processo 

político-jurídico voltado à perseguição de equilíbrios. A resposta do problema da esfinge não 

está nas estruturas formais que compõem o sentido tradicional da idéia federalista, como 

aparentemente sói acontecer na sua abordagem clássica; está na compreensão de sua face 

complementar e interagente, afirmada no processo federativo brasileiro. 

Se o aparato formal de organização estatal nunca funcionou bem no Brasil, não foi 

pela razão determinística de que a idéia federalista jamais pudesse ser aqui aplicada. Como 

poucos, o Estado brasileiro tem mostrado especial aptidão para preservar um sentido de unidade, 

coexistindo com a sua magnífica diversidade. O Brasil serve como exemplo vivo da complexa e 

dinâmica síntese político-jurídica da unidade com a diversidade. Dessa interseção, subjaz, 

exatamente, a essência do princípio ativo do federalismo. A falta de funcionalidade das 

estruturas formais do Estado explica-se por sua incapacidade em desvendar as diversas pistas 

apontadas pela dinâmica institucional aqui desenvolvida, a qual, de tanto pressioná-las na 

direção do equilíbrio, contribuiu para provocar diversas e sérias rupturas ao longo da história 

monárquica e republicana.  

                                         
 
15 Francisco de Oliveira. “A Crise da Federação: da Oligarquia à Globalização”. Rui de Britto Álvares Affonso e 
Pedro Luiz Barros Silva (orgs.). A Federação em Perspectiva: ensaios selecionados. São Paulo: Fundap, 1995, p. 
77. 
16 Francisco de Oliveira, idem, p. 78-79. 
17 Para um espelho ampliado dos gritantes desequilíbrios geopolíticos e econômicos da federação brasileira, vide 
Manoel Correia de Andrade e Sandra Maria Correia de Andrade. A Federação Brasileira: uma análise geopolítica e 
geo-social. São Paulo: Editora Contexto, 1999, p. 73-84. 
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Para infortúnio da experiência federativa brasileira, houve um persistente 

desencontro: as estruturas do Estado não se encontraram com as reais alternativas de equilíbrio 

ofertadas no curso de seu respectivo processo político-jurídico. Um desencontro, um vácuo  entre 

forma e realidade, que configurou uma desarmonia federativa entre centro e periferia, além de 

promover um perigoso ciclo vicioso: a desarmonia na própria periferia, intensificada pelas 

gritantes disparidades existentes no território estatal. Quando idealizado em função desse vácuo, 

seja nas estruturas originárias do antigo Estado centralizado, seja naquelas da própria federação, 

a idéia do federalismo brasileiro sempre esteve fora de lugar. A sua imagem aparece atrelada à 

ineficiência estrutural do Estado, sugerindo um pacto federativo meramente formal. 

Contudo há outra hipótese para a visualização do federalismo brasileiro. Trata-se 

de afastá-lo das estruturas formais do Estado e aproximá-lo de um sentido menos estático, mais 

dinâmico, de um processo político-jurídico em contínua trajetória dialética, direcionado ao 

equilíbrio entre tensões centrípetas e centrífugas. Assim imaginado, o federalismo brasileiro 

alcançou certa consistência e funcionalidade, criou alternativas possíveis, denunciou desvios nas 

estruturas estatais e, por que não reconhecer, esteve no seu devido lugar. Dir-se-ia até que o 

processo federativo despertou notável interesse teórico e pragmático, além de produzir padrões 

político-jurídicos caracteristicamente definidos.  

Essa outra maneira de enxergar o federalismo, isto é, como um processo de 

acomodação político-jurídica entre pólos antagônicos de tensão, pólos centrípetos e centrífugos, 

servirá como fio condutor da Segunda Parte deste trabalho. Em outras palavras, o estudo 

vislumbra a efetiva possibilidade de revisitar e revigorar a idéia federativa brasileira, realçando-a 

como um processo de instrumentalização de equilíbrios. Aqui, a face dinâmica do processo 

federativo tende a prevalecer sobre a face estática das estruturas formais do Estado, sejam elas 

predominantemente centralizadas ou descentralizadas. A perseguição continuada da harmonia da 

unidade com a diversidade, embora prejudicada pela ineficiência histórica do aparato estatal, 

aparece como um fator político-jurídico perene na pressão por equilíbrios dinamicamente 

projetados no curso da experiência constitucional brasileira. 

Nessa perspectiva, o Capítulo IV propõe introduzir um resgate da experiência 

constitucional brasileira, tomando como parâmetro alguns aspectos apontados como 

responsáveis pela sedimentação da arquitetura institucional durante o período compreendido 

entre a Constituição de 1824 e a Constituição de 1946. Sempre à luz da direção imposta pelo 

processo federativo. Desde a gênese centrífuga contraposta ao manto de centralização do Estado 
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monárquico, passando pela tempestuosa implementação da federação, até a crítica inflexão 

centrípeta do Estado Novo, a experiência constitucional brasileira é apresentada em uma 

contínua dialética de equilíbrios político-jurídicos. Equilíbrios insatisfatórios, mal 

instrumentalizados, principalmente por força da sucessiva ineficiência das estruturas do Estado; 

equilíbrios fincados sob bases regionais de poder, situadas entre a opressão centrípeta e a 

desconexão centrífuga.        

O Capítulo V retoma o fio do processo federativo a partir da redemocratização 

alcançada em 1946, quando a sua base regional intermediária recebe algum tratamento em sede 

constitucional, afirmando-se, daí em diante, como fator fundamental do equilíbrio político-

jurídico. O conseqüente retrocesso institucional, durante a longa fase do regime militar, iniciado 

em 1964, arrefeceria a ascensão do processo federativo e de sua face regional, fundamentalmente 

associadas a uma dinâmica democrática. Entretanto tal paralisação não chegaria a anular a 

pressão das tendências regionais, que acabaram se incorporando ao aparato formal do Estado 

centralizador. O salto decisivo viria com o novo impulso de redemocratização de 1988, que, 

expressamente, destacou a dimensão regional do processo federativo brasileiro como fator 

constitutivo do equilíbrio político-jurídico, elevando e disseminado os seus aspectos em diversas 

passagens do texto constitucional. Em uma palavra: hoje, o pacto federativo brasileiro contempla 

entre os seus traços mais característicos e determinantes, um tipicamente regional. 

O reconhecimento constitucional da importância da dimensão regional do 

processo federativo ainda não recebeu a devida atenção na práxis político-jurídica, tampouco nos 

estudos temáticos. Essa frustrante constatação, advertidamente apontada no final do discurso, 

não tem a intenção de perpetuar a condenação da idéia federalista para um lugar fora de destaque 

das instituições brasileiras. As instabilidades do atual quadro dramático de crises federativas, a 

inércia diante das odiosas desigualdades regionais, as atitudes desagregadoras do tipo guerra 

fiscal18, a intensificação de ressentimentos bairristas, o perigoso déficit crônico do financiamento 

público, são sinais contundentes de que o federalismo brasileiro deve reencontrar o seu lugar o 

quanto antes19 - o importante lugar reservado com tanta ênfase pelo texto constitucional.   

                                         
 
18 A propósito da chamada “guerra fiscal” na federação brasileira, vide o meu Gustavo Cavalcanti Costa. “O conflito 
de competência exonerativa em matéria de ICMS: uma abordagem político-jurídica sobre a ‘guerra fiscal’ na 
Federação brasileira”. Revista Tributária e de Finanças Públicas, nº 42. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
19 “O reequacionamento do federalismo no Brasil é um tema à espera de um autor”, segundo Luís Roberto Barroso. 
O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas: limites e possibilidades da Constituição brasileira. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 290.  
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  Não restam muitas alternativas - fora do federalismo - para um projeto que 

dimensione o Estado brasileiro num patamar de destaque no cenário geopolítico internacional: as 

lições extraídas do seu processo político-jurídico não autorizam imaginar soluções autoritárias 

prontas e acabadas, impostas por regimes centralizados. Por sua vez, as passagens de 

descentralização também se ressentiram da dispersão das pressões centrífugas, acentuando as 

disparidades entre as entidades políticas internas e afastando a harmonia necessária para 

efetivação dos objetivos do pacto federativo. A opção separatista, diversas vezes negada pela 

história, e ainda abertamente sustentada por poucos20, afigura-se francamente inconstitucional, 

não agregando valor às instituições brasileiras. Por fim, as recentes experiências de omissão 

estatal na formulação de políticas públicas integrativas, em respeito à não-interferência nas 

“regras do jogo” econômico, têm aprofundado o perigoso abismo da desintegração21.  

Afortunadamente, a rica e entusiástica “mistura” brasileira não convida a uma 

atitude cética, descrente. O Brasil, as suas instituições e o seu povo têm muito a apreender e a 

ensinar nesse complexo cenário geopolítico internacional. A troca de experiências também passa 

pela contribuição dos estudos político-jurídicos, parecendo oportuno o investimento em 

alternativas possíveis de fortalecimento do federalismo aqui processado, de valorização de suas 

genuínas características e de aperfeiçoamento da sua sofisticada receita de equilíbrio entre 

unidade e diversidade. Naturalmente, a particularíssima problemática federativa regional tem um 

lugar reservado no debate. A “mistura” brasileira, por certo, convida a pensar sobre o 

federalismo e as regiões. 

                                         
20 O idéia separatista está ressurgindo, a exemplo do recente trabalho de Jacques Ribemboim. Nordeste 
Independente. Recife: Bagaço, 2002.     
21 A propósito, vide as pertinentes reflexões de Michel Zaidam Filho. O Fim do Nordeste & Outros Ensaios. Recife: 
Editora Universitária, 1999.   
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CAPÍTULO I 
 

 O FEDERALISMO EM PERSPECTIVA 

 DINÂMICA 

  
 

1. Afinando o Discurso: Federalismo não é Federação; 2. 
Federalismo e Estado Federal: Crítica à Estática Exclusivista; 3. 
O Federalismo como Processo: A Perspectiva Dinâmica; 4. A 
Possível Conciliação entre Estática e Dinâmica Federativa; 5. A 
Metodologia do Processo: A Dialética do Federalismo. 

 
 
1. Afinando o Discurso: Federalismo não é Federação 

 

Muito freqüentemente, os termos federalismo e federação costumam ser 

associados em variações contextuais de uma identidade comum: a forma de Estado federal1. 

Também não são raros os estudos político-jurídicos que se deixam atrair pela redução de ambos 

os significados2, implícita ou explicitamente, passando à margem de sua importantíssima 

distinção e contribuindo para precipitações conceituais de toda ordem. Não é desnecessário dizer 

que as conseqüências dessa atitude tendem a obscurecer o mapeamento de problemas e soluções 

teóricas relacionados com a temática federativa.  

A bem da clareza, cumpre iniciar o discurso fixando algum rigor: federalismo não 

é o mesmo que federação, tampouco parece acertado estabelecer entre os dois termos uma 

relação de polissemia em função do Estado federal. Rigorosamente, além da idéia de federalismo 

não se mostrar adequada no lugar de uma forma de Estado, pari passu com a idéia de federação, 

essa perspectiva de sentido até possibilita sugerir o inverso, algo mais próximo de um fenômeno 

polissêmico às avessas: idéias distintas - federalismo e federação - pressionando 

                                         
1 Sobre a confusão dos significados do termo federalismo na cultura política e seu reducionismo, vide Norberto 
Bobbio; Nicola Matteucci; Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política. Vol 1. Trad. João Ferreira (coord.) 12. ed. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002, p. 475.  
2 Um exemplo do uso indiscriminado dos significados de federação e federalismo, especificamente quanto à  
definição da forma do Estado brasileiro, poderia ser ilustrado em Alexandre de Moraes. Direito Constitucional. 13. 
ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 266. Ao tratar da “Organização Político-Administrativa”, o autor abre o seu Capítulo 
8, Item 1.1. (“Adoção da Federação”) afirmando: “A Constituição de 1988 adotou como forma de Estado o 
federalismo (...)”. Para ele, portanto, o federalismo seria uma forma de Estado, o que sugere um significado idêntico 
ao de federação.    
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equivocadamente um significado aproximado para uma determinada forma de organização 

estatal. 

Talvez fosse mais apropriado alterar o contexto empregado, abstrair a freqüente 

referência polissêmica à forma de Estado federal e tributar ao núcleo comum de ambas as 

expressões - originário do latim foedus, foederis, vale dizer, pacto, aliança, união - a pedra de 

toque da recorrente associação de idéias. Assim colocado, em linha de abordagem político-

jurídica, tal núcleo comum descortinaria um elemento-chave, seguramente privilegiado nos 

significados de federalismo e federação. Trata-se do pacto federativo a serviço da dialética do 

equilíbrio entre forças aparentemente inconciliáveis - autoridade e liberdade, unidade e 

diversidade, centralização e descentralização – dicotomia tão bem apreendida na fórmula de 

Proudhon3, a pretexto de justificar a viabilidade teórica e concreta do princípio federativo como 

instrumento de conciliação entre tendências político-jurídicas contrastantes; conseqüentemente, 

pacto federativo a serviço da composição político-jurídica, ínsita às idéias de federalismo e de 

federação, justificando uma associação de idéias perfeitamente contextualizada.  

Ocorre que, mesmo sendo certa a aproximação etimológica e filosófica, 

permanece uma enorme distância, ainda que os núcleos conceituais estejam sustentados sob um 

elemento-chave comum. Essa aproximação não justifica a fusão abstrata de suas idéias e 

conceitos, como se fossem indistintamente passíveis de aplicação em situações concretas. A 

despeito de gravitarem em torno de um substrato conceitual idêntico - o pacto federativo - 

federalismo e federação continuam projetando sentidos tão distintos quanto constitucionalismo e 

constituição, regionalismo e região. A referência comparativa é proposital: serve como artifício 

de ênfase à interligação existente entre tais termos, mas também à temática de fundo deste 

estudo. Nessa ordem de idéias, até intuitivamente, os grupos tendem a se acomodar em enfoques 

distintos4: um mais dinâmico, de processo, de historicidade, de movimento filosófico, de 

                                         
3 Cf. Pierre Joseph Proudhon. Do Princípio Federativo. Trad. Francisco Trindade. São Paulo: Imaginário, 2001, p. 
48 e p. 97-98. Nesta obra clássica, Proudhon persegue a idéia do princípio federativo como um pacto político capaz 
de promover uma dialética de equilíbrio entre as forças da autoridade e da liberdade, inevitavelmente presentes nas 
organizações políticas e sociais.  
4 Cf. Argimiro Rojo Salgado. El Modelo Federalista de Integración  Europea: La Europa de los Estados y de las 
Regiones. Madrid: Editorial Dykison, 1996, p. 20. O autor percebe bem a importância da distinção da seguinte 
forma: “Puede que ser útil antes de adentrarmos en la espesura del tema federal distinguir federalismo y federación. 
En el primer caso nos estamos refiriendo, siempre y de modo general, tanto a una filosofía y a um conjunto de ideas 
como a los movimientos inspirados por las mismas; en el segundo caso se alude a um conjunto de estructuras 
estatales y que, naturalmente, están basadas en el federalismo”.  
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ideologia5 - constitucionalismo, federalismo e regionalismo; outro mais estável, de estrutura, de 

instituição, de forma - constituição, federação e região. Todas elas são idéias distintas e íntimas, 

estando na desatenção no trato com a sua intimidade a causa da alta incidência de imprecisão, da 

indiferença no seu uso indiscriminado, e, particularmente também, da falta de apuro de 

linguagem tão cara ao discurso da temática federativa.  

Federalismo não é federação, mas as suas diferenças não implicam total 

disparidade, nem uma dessemelhança absoluta a comprometer seu relacionamento; muito pelo 

contrário: o inevitável excesso de proximidade é que contribui para a confusão de suas idéias. 

Portanto, a afinação do discurso afigura-se como premissa teórica, conceitual e metodológica 

prévia. Antes de tudo, convém situar o contexto de linguagem em que se opera a lógica da 

distinção, que servirá de base à compreensão e à tomada de posição acerca de questões político-

jurídicas concretas ligadas à problemática federativa; à sua maneira, questões também ligadas à 

problemática constitucional regional brasileira.  

 

2. Federalismo e Estado Federal: Crítica à Estática Exclusivista 

  

Muito da complexidade enfrentada na pretensão de fixar categorias e modelos 

teóricos no tocante à problemática federativa poderia ser explicado a partir das conseqüências de 

uma atitude mental bem característica: a priori, converte-se federalismo em federação, numa 

associação de idéias revestida de um certo caráter estático e exclusivista. É como se a essência 

do federalismo estivesse, sempre e exclusivamente, associada à federação, à forma de Estado 

federal, e, mais ainda, como se significasse a própria federação em si mesma considerada. Não 

são poucas as inclinações para essa ótica - digamos assim, clássica - de abordagem jurídica da 

temática federativa, mas também não são poucas as inquietudes daí provenientes.  

Em primeiro lugar, porque estando a idéia de federalismo aprisionada à federação, 

em perspectiva estática e exclusivista, torna-se francamente difícil conceber a forma de Estado 

federal como um conceito político-jurídico fundamental, aplicável em qualquer dimensão de 

espaço-tempo. Se toda referência ao federalismo acarreta uma associação à federação, convém 

reconhecer a impossibilidade de uma definição categórica da forma de Estado federal. Com 

                                         
5 Para uma abordagem entre as relações da ideologia do constitucionalismo com o conceito material de Constituição, 
cujas considerações são extensíveis à problemática das relações entre federalismo e federação, ver Ivo Dantas. 
Instituições de Direito Constitucional Brasileiro, vol. I. Curitiba: Juruá Editora, 2000, p. 75-99.   
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efeito, a associação pressupõe tantas formas de Estados federais quantos sejam os federalismos 

existentes, não servindo sequer a federação como contraponto conceitual à forma de Estado 

unitário; este último, sim, passível de um mínimo redutor. Afinal, dentre as tantas formas 

possíveis de Estados federais (ou federalismos), qual se apresenta mais apropriada à condição de 

reverso conceitual do Estado unitário? A priori, aceitando-se a plasticidade do federalismo no 

tempo e no espaço, influenciando a existência de modelos federativos com as mais variadas 

características, como viabilizar o rigor conceitual numa forma de Estado que se espera portadora 

de padrões universais de identidade? Com tantos federalismos e federações, qual deles 

determinaria, objetivamente, a natureza da forma de Estado federal?  

São questões intrigantes. No entanto, uma outra vertente de problemas pode partir 

de uma direção paradoxalmente oposta: da pretensão de conceber a forma de Estado federal 

mediante modelos conceituais rígidos, estruturados com elementos formais bem delimitados, o 

que, não raras vezes, arrisca a sua própria viabilidade como construção teórica destinada às 

questões concretas da práxis federativa. Aqui a dinâmica natural do federalismo fica condenada a 

dialogar com conceitos excessivamente engessados, que desqualificam, antecipadamente, 

qualquer abordagem político-jurídica tendente a flexibilizar os padrões abstratos estabelecidos 

para a caracterização do Estado federal, muitas vezes, com boa dose de arbitrariedade6. 

Conseqüência teórica e prática: um pacto federativo de descrição meramente formal, petrificado 

e predestinado à mistificações no sentido de sua indissolubilidade; quer dizer, um pacto 

federativo não apenas indissolúvel, mas conservadoramente estático.  

Por outro lado, não se deixe de considerar ainda que a associação de idéias, nos 

moldes estáticos e exclusivistas acima imaginados, acaba por limitar os horizontes do 

federalismo a um espaço de atuação relativamente estreito: o Estado moderno, em sua forma de 

organização federal. Como conseqüência histórica dessa associação, uma idéia tão engenhosa e 

plástica resulta circunscrita aos recentes e incertos parâmetros de atuação do Estado-nação. 

Ocorre a limitação do federalismo no tempo, de forma que a crise do Estado provocará, 

                                         
 
6 Para uma crítica ao conservadorismo prevalente na padronização dos elementos conceituais característicos do 
Estado federal, notadamente quanto à visão formal e estereotipada da autonomia financeira das entidades 
federativas, com freqüência colocada como obstáculo jurídico à reformulação do modelo constitucional brasileiro de 
distribuição de competências tributárias, permito-me indicar os meus Federalismo & ICMS: Reflexos Tributários. 
Curitiba: Juruá Editora, 1999, p. 52-64; “O Processo de Reforma Tributária: Uma Reflexão Político-Jurídica sobre 
Redefinição Federativa, Descentralização e Centralização Quanto ao ICMS”. Tributação & Desenvolvimento, n. 01. 
Recife: Secretaria da Fazenda de Pernambuco, 2001, p. 67-76. 
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inexoravelmente, a crise do federalismo. Mas não seria possível conceber experiências de 

aplicação da sua idéia antes mesmo do surgimento do Estado federal moderno? E quanto às 

demais estruturas contemporâneas de Estado não afinadas completamente à dicotomia clássica 

Estado federal-Estado unitário7, apesar de aproximadas da combinação da unidade com a 

diversidade? Elas também estariam fora da órbita federalista? E quanto àquelas outras 

organizações político-jurídicas desprovidas de soberania, tal qual compreendida em termos 

modernos e absolutos8, paulatinamente fazendo as vezes de verdadeiros Estados soberanos, a 

exemplo do que sói acontecer na atual experiência ofertada pela União Européia9?  

Se parecer convincente que o grau das inquietudes acima colocadas deva ser 

mitigado em favor da manutenção de uma abordagem predominantemente estática e exclusivista 

das idéias de federalismo e de federação, convém advertir que a temática federativa estará 

afetada por uma repetitividade teórica formal, sem muito sentido de praticidade; e que isso 

comprometerá a sua funcionalidade no contexto das múltiplas possibilidades descortinadas na 

complexa realidade político-jurídica contemporânea. Todavia, se não parecer convincente, 

cumpre considerar que há outra maneira de enfrentar o assunto, cuja aplicação transcende a tais 

limitações e onde a relação entre federalismo e federação reaparece com enfoque diverso, bem 

menos estático e exclusivista, bem mais interativo e complementar.  

Essa mudança de foco pressupõe uma atitude mental diferente em relação à idéia 

de federalismo, até mesmo em oposição ao modo habitualmente praticado no universo dos 

juristas; uma atitude também mais vulnerável aos riscos da crítica, mas que enriquece 

consideravelmente o universo jurídico; atitude consistente no compromisso de aceitar o 

federalismo a partir de um enfoque dinâmico, sem maiores preocupações com uma estruturação 

conceitual rígida, diminuindo a importância dos seus elementos formais e estáticos e, finalmente, 

                                         
 
7 O “Estado Autonômico” espanhol e os chamados “Estados Regionais” seriam exemplos. 
8 Para uma síntese da problemática relativa ao conceito de soberania, diante das exigências contemporâneas 
introduzidas pelos processos de integração regional, vide Paulo Borba Casella. Mercosul: Exigências e 
Perspectivas: Integração e Consolidação do Espaço Econômico (1995 – 2001 – 2006).  São Paulo:  LTr , 1996, p. 
72- 94 e p. 207-227.   
9 Cf. Argimiro Rojo Salgado, obra citada, p. 20. A percepção da influência federalista na formatação da União 
Européia, a despeito de seu afastamento da concepção de Estado federal, pode ser ilustrada com o seguinte trecho: 
“En el momento actual de construcción europea, no pudiendo hablar todavía de federación europea, sí em cambio se 
puedem descubrir ya muchos rasgos federalistas que están presentes y que poco a poco van penetrando la vida de la 
Comunidad”.    
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admitindo a sua plasticidade como uma premissa teórica e metodológica para o seu 

enfrentamento temático. O presente ensaio pretende incorporá-la. 

 

3. O Federalismo como Processo: A Perspectiva Dinâmica 

 

Sem grandes riscos de precipitação, é possível distinguir a importante obra de 

Carl Friedrich com a nota de principal contribuição doutrinária à compreensão do federalismo 

como algo desvinculado das estruturas formais do Estado federal. Em linhas bem genéricas, a 

síntese da obra do Professor de Harvard poderia assumir representação numa expressão 

recorrentemente utilizada por ele próprio, assinalando o sentido de seu discurso e, a priori, o seu 

tom crítico à abordagem tradicional da temática: federalizing process.  

Federalizing process é a expressão-síntese da chamada teoria do federalismo 

como processo - “The Theory of Federalism as Process10” - apresentada por Friedrich em franco 

contraste ao exclusivismo predominante na teoria estática do federalismo11. Esse contraste foi 

acentuado pelo autor em diversas passagens de sua obra – eis uma: “(...) federalism should not be 

seen only as a static pattern or design, characterized by a particular and precisely fixed division 

of powers between governmental levels. Federalism is also and perhaps primarily the process of 

federalizing a political community, that is to say, the process by which a number of separate 

political communities enter into a arrangements for working out solutions, adopting joint 

policies, and making joint decisions on joint problems, and, conversely, also the process by 

which a unitary political community becomes differentiated into a federally organized whole. 

Federal relations are fluctuating relations in the very nature of things.(...)”12.  

Portanto, na aguçada perspectiva de Carl Friedrich, prevalece uma aposta na 

dimensão dinâmica do federalismo, que, sobre colocar em segundo plano, praticamente anula e 

desqualifica a influência predominante exercida pelas estruturas formais atribuídas ao Estado 

federal no tratamento doutrinário do federalismo; estruturas formais que não passariam de 

elementos estáticos sempre insuficientes para conceber um conceito naturalmente fluido, 

                                         
 
10 Carl J. Friedrich. Trends of Federalism in Theory and Practice. London: Frederick A. Praeger Publishers, 1968, p. 
03-10.  
11 No mesmo sentido, vale conferir a síntese de José Alfredo de Oliveira Baracho. Teoria Geral do Federalismo. Rio 
de Janeiro: Forense, 1986, p. 08-09.  
12 Carl J. Friedrich, obra citada, p. 07. 
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plástico, em constante desenvolvimento e vocacionado à acomodação de tensões político-

jurídicas concretas. Não é por outra razão que a teoria do federalismo como processo chega a ser 

designada como “esquisitamente empírica”, nas palavras de Antonio La Pergola13. Nela, a 

dimensão dinâmica e concreta do federalismo supera importância em relação à sua dimensão 

estática e abstrata. Isso reduz o predomínio de uma abordagem teórica centrada no Estado, no 

Estado federal e nos seus modelos formais de categorização; também significa projetar em um 

plano diferente uma tradição jurídica aprisionada entre as noções de soberania, distribuição de 

competências e instituições características do sistema federal14. Finalmente, trata-se de 

comprometer o monopólio das reduções teóricas, tipologias e dicotomias conceituais, que 

invariavelmente transitam entre as figuras abstratas da Confederação de Estados, do Estado 

federal e do Estado unitário, sempre alçadas a um plano central no tratamento jurídico da 

temática federativa.  

Para a teoria do federalismo como processo, tudo isso seriam manifestações 

tradicionais de uma perspectiva estática do fenômeno federativo, cuja insuficiência para captar a 

essência das questões oferecidas pela práxis, revelaria a necessidade de sua complementação -  

por vezes até mesmo o afastamento - por uma atitude de reflexão aberta à perspectiva dinâmica. 

Não é que a contribuição estática dos juristas seja absolutamente desprezível, mas sim a 

aceitação de que ela não se mostra a mais apropriada para monopolizar a apreensão do foco da 

problemática jurídica do federalismo. Logo, ou a dimensão estática interage com a sua dimensão 

dinâmica, ou estará irresistivelmente fadada à superação.  

Neste momento, sob o nítido influxo da teoria de Friedrich, afigura-se oportuno 

arriscar uma aproximação conceitual do federalismo, que poderia ser definido como um processo 

continuado de consecução do equilíbrio nas relações praticadas por entidades autônomas, 

associadas por um firme propósito de combinar vínculos político-jurídicos de unidade e 

diversidade na perseguição de objetivos comuns, sob bases previamente estabelecidas num 

                                         
 
13 Antonio la  Pergola. Los Nuevos Senderos del Federalismo. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994, 
p. 24: “Se puede ya deducir de cuanto antecede que Friedrich da em distinguir su concepción de la dominante entre 
los juristas que se han ocupado de la definición conceptual del Estado federal. Es la suya una teoría exquisitamente 
empírica a la que afirma haber llegado tras una profunda revisión del camino seguido por los estudiosos de la 
ciencia jurídica.”.  
14 Carl. J. Friedrich, obra citada, p. 176-177.  “This was the beginning of the end of the traditional juristic notions, 
preoccupied with problems of sovereignty, of the distribution os competencies, and of structure of the institutions. 
(...). Federal theory has come a long way since then, and the decisive turn is the recognition of its dynamic aspect: 
that federalis implies a process of federalizing, as well as a pattern or structure”. 
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pacto federativo constitucional - uma aproximação conceitual rigorosamente fundada em termos 

dinâmicos. 

Note-se bem: não se pretende negar importância à forma jurídica, ao modelo 

lógico-estrutural de relações entre as entidades autônomas, aos seus vínculos de centralização e 

descentralização, às extensões das suas autonomias e ao pacto federativo de constituição 

propriamente dito. Tais questões, tradicionalmente priorizadas na atenção dos juristas, realmente 

se mostram de extrema valia na compreensão do modelo federativo objetivado. Constituem a 

moldura estática sobre a qual atua a dinâmica do processo federativo. Entretanto, a teoria do 

federalismo como processo quer enfatizar, como ponto fundamental, que a formatação desse 

modelo estrutural mostra-se influenciada por uma permanente dinâmica de adaptações e 

renovações de equilíbrios político-jurídicos - federalizing process - circunstância suficiente para 

flexibilizar qualquer pretensão de privilegiar a problemática sob um enfoque exclusivamente 

estático: a dinâmica do processo interfere continuamente sobre a moldura estática15.  

Por sua vez, essa perspectiva dinâmica também pode - e deve - ser objeto de 

observação pelo jurista, afinal, além de responsável pela análise do sistema estrutural, pelas 

reduções lógico-conceituais - isto sob uma perspectiva estática - cumpre também ao jurista ter 

sempre presente que a sua atividade se presta como instrumento teórico de solução de problemas 

concretos16. Pretende-se que a instrumentalidade da atividade do jurista, para que sirva como elo 

de ligação entre a ciência e a práxis17, sobretudo em matéria de teoria e prática federativa, não 

prescinda de uma perspectiva de observação dinâmica. São enfoques distintos na compreensão 

de uma problemática comum. Uma distinção afetada por um caráter de complemento, sem que 

isso afaste a conclusão de que se estabelece uma clara prevalência da dimensão dinâmica sobre a 

dimensão estática, pois, como muito bem demonstra Carl Friedrich, a idéia de federalismo 

                                         
 
15 Cf. Ramesh Dutta Dikshit. “The nature of federalism”. Barbara Walker (org.). Uniting The Peoples and 
Nations:Reading in World Federalism. Washington/Amsterdam: World Federalist Association/World Federalist 
Movement, 1993, p. 12-13. “The phenomenon  that is so created is not a static but dynamic. It goes throught a 
process of evolution and change because a complex of psychological, social, political, and economic factors which 
necessitate federalism  may require one type of instrumentality at one time and another type at some other time”.  
16 Cf. Luís Roberto Barroso. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas: limites e possibilidades da 
Constituição brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 03. “O Direito é aqui concebido como fenômeno 
social e, em decorrência, a ciência jurídica é assumida como ciência dos problemas reais, práticos, voltada para 
resultados concretos e não para sistematizações conceituais abstratas”. 
17 Cf. Lourival Vilanova. Causalidade e Relação no Direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 13.  
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contempla, antes de tudo, processo e ideologia18, de modo que se houver apenas forma e estática, 

jamais será possível atingir aquilo que ele chama de “federal spirit”: “(...) that is to say, a firm 

determination to maintain both diversity and unity by way of a continuous process of mutual 

adptation (...)19”. Eis mais uma das importantes lições fornecidas pelo autor da teoria do 

federalismo como processo. 

 

4. A Possível Conciliação entre Estática e Dinâmica Federativa 

 

Conseqüência natural da opção por priorizar a ênfase na perspectiva dinâmica do 

federalismo, em face da perspectiva exclusivamente estática, consiste na ruptura de alguns 

paradigmas20 desenvolvidos pela tradição teórica da temática federativa. Entre eles, talvez o mais 

relevante esteja na sugestiva associação entre federalismo e Estado: o paradigma do federalismo 

como um modo ser do Estado. A sua crítica maior explica-se a partir das limitações de uma 

dicotomia de origem nele implícita, que tende a direcionar toda a complexidade da problemática 

federativa a uma contraposição conceitual em torno da figura da soberania estatal, de forma que 

ou se está diante de um Estado federal soberano (Bundestaat), ou se está diante de uma 

Confederação de Estados soberanos (Staantenbud)21. Aí está a gênese de praticamente toda a 

construção teórica clássica do federalismo, quando assentada em termos estáticos e formais.  

A priori, essa dicotomia de origem não deixa outra escolha ao federalismo senão 

estreitar os seus horizontes a uma perseguição abstrata às estruturas jurídicas componentes do 

Estado federal. Estruturas que porventura sirvam para defini-lo juridicamente como uma forma 

particular de Estado soberano, diferente da Confederação de Estados e, à sua maneira, também 

diferente das outras estruturas atribuídas ao Estado unitário. Assim, o federalismo assume-se 

como a própria expressão de uma nova forma de Estado, a federação, na esteira do surgimento 

                                         
18 Carl. J. Friedrich, obra citada, p. 177. “Federalism refers to this process, as it does to the structures and patterns 
which the process creates; it also encompasses the belief (ideas and ideologies) which it presuposes and generates. 
Federal bahavior and federalist belief are part and parcel of federalism”. 
19 Carl. J. Friedrich, idem, p. 175. 
20 Os conceitos de paradigma e ruptura utilizados neste trabalho estão baseados nas construções de Thomas S. 
Kuhn. A Estrutura das Revoluções Científicas. Trad. Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. São Paulo: Editora 
Perspectiva, 1975.  No contexto destacado, o paradigma assume o sentido de modelo ou exemplo compartilhado por 
uma dada comunidade científica, como base para a solução de problemas (p. 218); a ruptura seria o resultado da 
crise de um antigo paradigma compartilhado, capaz de provocar a sua substituição por um novo paradigma.  
21 Antonio la  Pergola, obra citada, p. 25. 
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do constitucionalismo moderno22. De fato, são realmente duas grandes novidades históricas e 

teóricas - a Constituição e o Estado Federal - de modo que a sua natural atenção contamina toda 

a compreensão do federalismo: a amplitude de suas possibilidades fica restringida aos limites de 

uma perspectiva de abordagem estática e formal, comprometida com a construção das novas 

estruturas conceituais daí exigíveis. Uma perspectiva estática afastada de uma perspectiva 

dinâmica e, assim, afastada da realidade concreta representada pela práxis federativa.  

Todavia o federalismo nunca deixou de ser algo plástico, a despeito dos esforços 

aplicados à consecução de uma fórmula conceitual capaz de apreendê-lo estaticamente em 

parâmetros ideais. Toda perfeição investida nos conceitos não foi suficiente para unir uma teoria 

geral do Estado federal às desconcertantes adaptações impostas pela plasticidade natural do 

fenômeno federativo. Eis, agora, a gênese da crítica maior ao paradigma do federalismo 

associado ao Estado, paulatinamente projetada na proporção em que se acentua a crise: o 

distanciamento entre a teoria e a prática federativa, entre a perspectiva de abordagem estática e a 

dinâmica natural do processo. Portanto, a ruptura do paradigma tradicional da temática 

federativa nada mais é do que a crônica anunciada do esgotamento desse distanciamento entre a 

teoria e a prática, entre a estática e a dinâmica, quando então se descortina uma nova proposta de 

paradigma: o federalismo como processo, que se apresenta em franca superação ao paradigma do 

federalismo como modo de ser Estado. A rigor, uma reflexão mais apurada quanto ao novo 

paradigma permite sugerir até o inverso: o Estado como modo de ser do federalismo, mas não o 

único.  

Não foi à toa que, para levar a efeito a pretensão de ruptura, Carl Friedrich 

preferiu utilizar o termo “comunidade” (“communities”) ao termo “Estado”. Isto sempre quando 

se referia a uma entidade política autônoma, parecendo estabelecer aí, propositadamente, uma 

atitude mental de superação: “In short, we have federalism only if a set of political communities 

coexist and interact as autonomous entities, united in a common order with na autonomy of its 

own. No sovereignty can exist in a federal system; autonomy and sovereignty exclude each order 

in such a political order.(...)”23. A comunidade seria o signo da ruptura do paradigma e da sua 

dicotomia de origem, sustentados pela armadura teórica do Estado federal soberano.  

                                         
22 Como se sabe, a idéia dessa nova forma de Estado, o Estado federal, surgiu com a pioneira Constituição Norte-
Americana de 1787, que inaugurou a fase histórica do constitucionalismo moderno. Esta questão será explorada no 
Capítulo seguinte deste estudo.  
23 Carl. J. Friedrich, obra citada, p. 08. 
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A propósito, ao esclarecer a idéia atribuída pelo mencionado autor à comunidade, 

Antônio La Pergola adverte que a sua concepção não foi casualmente tomada de empréstimo do 

campo sociológico, em consideração apenas a fatores étnico-culturais e econômicos, mas sim da 

existência de interesses, crenças, valores, tradições e aspectos semelhantes e exclusivos de um 

determinado círculo social, num âmbito territorial e autônomo de poder, perfeitamente aferível 

juridicamente24. Assim, ao se revelar como um conceito capaz de delimitação jurídica, 

sustentado sob critérios de territorialidade e de autonomia, a concepção de comunidade (ou 

entidade autônoma), como demonstra La Pergola, estaria mesmo muito próxima à própria 

concepção de Estado25. Faria sentido então a substituição dos termos? Talvez sim, se a 

expectativa da resposta não for conduzida para um plano de consideração ontológico, mas para 

um plano simbólico, no qual a comunidade autônoma de Friedrich despontaria como um 

emblema capaz de romper a trajetória de um paradigma comprometido exclusivamente com o 

Estado e suas estruturas formais. A comunidade seria um termo-símbolo da ruptura. 

Na realidade, ao desqualificar a influência do monopólio estatal como ponto-de-

partida teórico da temática federativa, demonstrando as possibilidades de uma concepção 

pretensamente descomprometida com o formalismo estrutural do Estado, o emblema da 

comunidade abre os horizontes do federalismo para uma perspectiva diferente: o paradigma do 

processo. Em última análise, a comunidade se presta a desmistificar o Estado e a projetar o 

processo; compreendida assim a sua missão simbólica, o problema da identidade ontológica fica 

realmente limitado a um segundo plano de preocupação.   

Entretanto expostos o porquê do enfraquecimento do paradigma rompido e o 

sentido simbólico contido no significado da ruptura, convém questionar o que esse novo 

paradigma do federalismo potencializa? Principalmente, a introdução de um novo 

enquadramento teórico da temática federativa, capaz de viabilizar uma ponte entre a sua 

dimensão estática e a sua dimensão dinâmica, promovendo a interação entre a estrutura e o 

processo. São riquíssimas as possibilidades daí originárias, inclusive a transcendência da 

compreensão da problemática do federalismo para além da dogmática do Estado federal 

soberano, com reflexos tanto nas organizações político-jurídicas de caráter supranacional, quanto 

nos avançados processos de descentralização desenvolvidos em Estados não-qualificáveis como 

autênticas federações. Para utilizar as palavras de Antônio La Pergola, ao se referir à 

                                         
24 Antonio la  Pergola, obra citada, p. 28. 
25 Antonio la  Pergola, idem, p. 29. 
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fecundidade, à atualidade e à universalidade da idéia de federalismo na obra de Friedrich, tudo 

isso possibilitaria “despertar o jurista de um longo e profundo sono dogmático26”. 

Todavia, esse novo paradigma do federalismo como processo não se limita à 

revelação da necessidade de observação do fenômeno federativo mediante uma perspectiva 

dinâmica e concreta, pois, levada às últimas conseqüências, tal limitação apenas estabeleceria a 

troca de um exclusivismo estático por um exclusivismo dinâmico. De outro lado, a superaração 

do exclusivismo estático não pode se confundir com a admissão da imprestabilidade da 

perspectiva estática, ou com o seu absoluto afastamento na atividade de compreensão teórica do 

federalismo. Significa somente o afastamento de seu caráter de prevalência, o reconhecimento de 

sua insuficiência como modelo de solução teórica. A proposta do federalismo como processo 

permite a conciliação das perspectivas estática e dinâmica, invertendo a ordem de prevalência na 

condução do tratamento teórico da problemática federativa. Se prevalecia a preocupação 

exclusiva com as estruturas estáticas do Estado, a perspectiva dinâmica passa a concentrar as 

atenções.  

A diferença fundamental é que a estrutura federativa era reduzida em linhas 

padronizadas estáticas e formais, sendo agora tais linhas definidas em margens estáveis, 

mantidas em permanente estado de adaptação e renovação. Em outras palavras, a dinâmica 

federativa atua dentro de uma estrutura normativa estável, mas não estática e muito menos 

exclusivamente estática, posto que continuamente submetida a algum tipo de interferência pela 

ação do processo. Assim, há sempre uma plasticidade natural imposta pela interação entre a 

estrutura e o processo, sendo certa a responsabilidade deste último pela definição do grau e 

extensão da interferência. A estabilidade das margens normativas estruturais, sobre as quais atua 

a experiência concreta do federalismo, está revelada na figura do pacto federativo constitucional, 

aquilo que Friedrich chama de “Constitutional Arrangement”.27 

O pacto federativo constitui, exatamente, a base político-jurídica fundamental do 

federalismo, estando nele estabelecidos tanto os objetivos essenciais capazes de justificar o 

equilíbrio da unidade com a diversidade, como também a linha limítrofe das tensões 

centralizadoras e descentralizadoras operadas pela dinâmica do processo federativo. A sua 

                                         
26 Cf. Antonio la  Pergola, idem, p. 26. “Nos sentiríamos tentados a añadir que con el vigoroso sopro de su 
empirismo el autor quiere despertar al jurista de un largo y profundo sueño dogmático.”. 
 
27 Para um aprofundamento da idéia do “Constitutional Arrangement”, à luz da teoria de Friedrich, vide Antonio la  
Pergola, idem, p. 35-40.  
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estabilidade, por sua vez, será tanto mais real e funcional quanto maior for a sua capacidade de 

acomodar, adaptar, renovar e equilibrar os objetivos e tensões do federalismo. Será tanto mais 

abstrata e formal quanto maior for sua incapacidade de suportá-los.     

 

5. A Metodologia do Processo: A Dialética do Federalismo 
 

A problemática central do presente capítulo esteve voltada para as considerações 

críticas em torno da predominância de uma perspectiva exclusivamente estática no tratamento 

teórico da temática federativa, descortinando-se as possibilidades projetadas por uma perspectiva 

dinâmica, sob clara influência da teoria do federalismo como processo. Em linhas gerais, 

pretendeu-se estimular a idéia de compreensão do federalismo como um processo político-

jurídico, flexibilizando a sua associação com o Estado federal e alargando o seu universo de 

aplicação teórica. A perspectiva de abordagem dinâmica também se propõe prevalecer diante das 

insuficientes reduções conceituais produzidas pela perspectiva exclusivamente estática, que 

tende a aprisionar o federalismo em uma cadeia de abstrações jurídico-formais descomprometida 

com a realidade concreta. Nesses parâmetros, apresenta-se como uma superação do exclusivismo 

estático, o que não significa admitir o absoluto desaparecimento das abstrações formais no 

tratamento teórico do federalismo, mas apenas a afirmação da necessidade de sua interação com 

a prevalente dinâmica do processo federativo.  

Pois bem: o que fazer para apreender teoricamente o federalismo como um 

processo? Antes de enfrentar essa questão - digamos assim, de caráter metodológico -, cumpre 

inicialmente esclarecer que a pretensão de compreender o federalismo como um processo não 

quer sugerir o seu afastamento do campo de observação do direito, como se a dinâmica do 

processo fosse algo insusceptível de convivência com um sistema de estruturas jurídicas; deseja-

se, sim, afastar o federalismo de uma particular concepção de direito, reduzida à perseguição 

lógico-analítica de abstrações formais, intencionalmente apartada de qualquer interferência fática 

ou valorativa e que, francamente, tem se mostrado insuficiente. Insuficiente não apenas como 

proposta teórica de compreensão do federalismo - se bem que aqui ela se acuse bem visível - mas 

também como instrumental teórico geral destinado às soluções exigidas pela práxis jurídica.  

Em outras palavras, a problemática metodológica do federalismo como processo 

vem se confundir com a própria problemática epistemológica e metodológica do direito como 

experiência. Há uma dinâmica natural presente em ambos, posto que são fenômenos 

essencialmente histórico-culturais, tornando realmente difícil a sua compreensão mediante um 
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modelo exclusivamente estático, baseado numa lógica analítica formal, voltada para a construção 

de abstrações apartadas de uma realidade de fatos e valores constantemente mutável. Se a 

abstração se faz necessária à razão teórica, que pelo menos se reconheça a sua insuficiência 

quando se apresente estaticamente, sem interagir com a dinâmica concreta da realidade. Mas 

seria possível interagir a abstração com a dinâmica da realidade jurídica? Seria possível abstrair 

juridicamente o federalismo como um processo?  

Essa ordem de questões pressupõe um mergulho filosófico nas reflexões acerca da 

ligação existente entre as idéias de racionalidade e história, historicidade e direito, que passam a 

encontrar ressonância maior a partir das especulações elaboradas pela filosofia hegeliana. Uma 

filosofia que representou um divisor de águas quanto às possibilidades de atribuir um sentido 

racional à história, e um sentido histórico à racionalidade: racional, porque insere a compreensão 

histórica dentro das idéias de “sistema” e de “método”, tão cara à cultura moderna ocidental; 

histórico, porque insere a idéia de racionalidade em uma perspectiva dinâmica, concreta, 

dialética.  

Com efeito, se até Hegel a história era concebida como uma descrição de feitos e 

acontecimentos em relação subjetiva com narrativa humana, poder-se-á explicá-la, a partir dele,  

como um processo de feitos e acontecimentos humanos, passível de “observação refletida.28” 

Particularmente notável, então, a dimensão dinâmica na percepção hegeliana da história, 

assumida na idéia-chave de processo, de acumulação de experiências humanas, identificada na 

sua própria fusão com a racionalidade, como se fossem verso e reverso de uma mesma moeda. 

Henri Lefebvre explica: “(...) se a história implica em uma estrutura; se, na sociedade como no 

pensamento, as interações de elementos opostos constituem a estrutura dialética da história; se 

o desenvolvimento do homem, de seu poder sobre a natureza e de sua consciência de si, fornece-

nos o movimento de conjunto e o sentido concreto dessa história, então e simultaneamente a 

razão torna-se histórica e a história torna-se racional”. 29      

A fusão entre história e racionalidade, obra do gênio de Hegel, sintetiza a essência 

do historicismo como concepção filosófica capaz de abstrair a realidade histórico-cultural numa 

dimensão dinâmica, permitindo o tratamento de problemas teóricos de uma maneira um tanto 
                                         
 
28 Cf. G. W. F. Hegel. Filosofia da História. Trad. Maria Rodrigues e Hans Harden. 2. ed. Brasília,: Editora 
Universidade de Brasília, p. 16.  “(...) em geral a filosofia da história nada mais significa do que a sua observação 
refletida.” . 
29 Henri Lefebvre. Lógica Formal. Lógica Dialética. Trad. Carlos Nelson. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1983, p. 86. 
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quanto diferente da convencional: continua-se procurando “essências” alcançadas por uma 

atitude abstracionista lógico-formal, reconhecendo-se, todavia, a importância de sua dimensão 

dinâmica, histórica, o que importa na própria admissão da insuficiência dessa atividade analítica. 

Em suma, o historicismo vem a conjugar racionalidade abstrata à racionalidade concreta. Afinal, 

para Hegel, o que é racional é real e o que é real é racional;30 racionalidade e realidade 

operadas na dinâmica do processo histórico.  

 Agora sim, retornando do mergulho filosófico, mas aplicando as reflexões ao 

campo do direito, parece permitido apontar, como insistentemente nos lembra Nelson Saldanha, 

no sentido da existência de uma indissociável vinculação entre racionalidade jurídica e história: o 

direito, como produto e processo cultural, está inserido na realidade histórica; a razão, destinada 

à perseguição da essência jurídica, também31. Daí porque a insuficiência da apreensão racional 

do fenômeno jurídico em termos puramente estáticos e formais - a historicidade natural do 

fenômeno jurídico impõe a necessidade de uma atitude racional também introduzida em termos 

dinâmicos32.  

Nessa ordem de idéias, portanto, a proposta historicista aparece como uma 

alternativa perfeitamente viável no enfrentamento da problemática de uma teoria jurídica 

comprometida com a solução de questões concretas, dinâmicas, prestando-se também, 

evidentemente, à compreensão jurídica do federalismo como processo, que não deixa de ser uma 

expressão particular da realidade político-jurídica. Metodologicamente, a aplicação ao fenômeno 

jurídico - e ao federalismo como sua expressão particular - dessa racionalidade em termos 

dinâmicos, inserida em uma concepção historicista, pode ser instrumentalizada mediante a 

chamada lógica jurídica dialética ou concreta33. Não se trata, como sugere à primeira vista, da 

negação absoluta da lógica formal aristotélica, prevalente nos estudos de teoria geral do direito e 
                                         
 
30 G. W. F. Hegel. Princípios da Filosofia do Direito. Trad. OrlandoVitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1997, 
prefácio, XXXVI.  
31 Nelson Saldanha. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 158. “Vale acentuar, embora óbvio, que 
a alusão ao caráter histórico das ‘racionalidades’ culturais (inclusive a que se encontra no direito) não significa 
negar a existência da racionalidade como possível modo de ser das coisas – ou dos atos – nem afirmar , o que seria 
impertinente, a não-racionalidade do direito. A historicidade compreende-se (desde do advento do iluminismo e do 
romantismo) como sentido fundamental das coisas humanas, enquanto a racionalidade se situa, dentro da própria 
historicidade, como um atributo que pode apresentar diferenças de graus”. 
32 Nelson Saldanha, idem, ibidem. “Esta seria a forma de colocar o tema do ‘estático’ e do ‘dinâmico’ no direito, 
mas apenas em termos bastante genéricos. Na realidade, os sistemas jurídicos são entidades históricas, e sua 
historicidade os priva do qualificativo de estáticos. A ‘sistemática’ de todos os ordenamentos ocorre na história, quer 
se trate do ordenamento privado trazido pelos códigos, quer se trate da programação constitucional oriunda de 
poderes constituintes.”. 
33 Miguel Reale. O Direito como Experiência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 70-73. 
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de dogmática jurídica, assentada na perseguição às abstrações analíticas, afastadas de qualquer 

contradição. A lógica dialética apenas evidencia a insuficiência desse modelo analítico para 

alcançar a realidade jurídica, na medida em que, muitas vezes, dela se afasta totalmente, quando 

não interage com as contradições inexoravelmente inseridas no seu processo histórico. Pretende-

se apenas operar um retorno da forma abstrata à realidade, ao seu conteúdo concreto, 

possibilitando a permanente interação entre teoria e realidade prática.  

Na perspectiva hegeliana, que lhe conferiu um sentido sistemático e moderno34, 

embora não monopolista, a dialética se mostrou como um método capaz de surpreender os 

conflitos e as contradições presentes na realidade histórica - e à sua face reversa, a racionalidade 

- para depois confrontá-los, sintetizá-los e superá-los na continuidade do processo histórico da 

realidade e da racionalidade. De princípio, admitiam-se os conflitos e as contradições como 

dados da realidade e da racionalidade, em toda sua totalidade, para depois provocarem-se o 

choque e a síntese entre eles, quando então se tornavam aparentes, conciliáveis ou inconciliáveis, 

sendo superados no ciclo infinito do processo histórico.  

Contudo, uma vez desmistificados certos preconceitos e reservas associados à 

dialética do tipo hegeliano-marxista35, o fato é que a potencialidade da lógica dialética parece 

capaz de ultrapassar esses reducionismos e monopolizações ideológicas, encontrando amplas 

possibilidades de aplicação no universo jurídico, com extensão à problemática do federalismo 

visto como um processo. Basta admitir, como premissa metodológica, a presença da 

historicidade na realidade jurídica e federativa para a dialética surgir como decorrência natural. 

Nesse sentido, por exemplo, afastando-se desses preconceitos, freqüentemente associados à 

                                         
 
34 Leandro Konder. O Que é Dialética?. 28 ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1998, p. 07. Em sua acepção 
clássica, entre os gregos, a dialética era tida como a arte do diálogo, principalmente pelas construções de Platão, que 
a colocava em posição de destaque como arte do esclarecimento, de descoberta da verdade através das idéias 
opostas, da discussão. Também ganhou um sentido pejorativo, como arte de enganar, de persuadir, distorcer a 
realidade, notadamente pelo emprego que lhe foi conferido pelos sofistas. O sentido moderno estaria associado ao 
seu caráter lógico-sistemático, desenvolvido a partir de Hegel.  
35 Sobre uma crítica à apropriação do pensamento hegeliano pelo particular foco econômico conferido por Marx, 
vide a introdução de Robert S. Hartman à G. W. F. Hegel. Razão na História: Uma Introdução Geral à Filosofia da 
História. Trad. Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2001, p. 20. “Para Hegel, a força que move a história é a 
dinâmica da Idéia; para Marx, é a dinâmica do desenvolvimento econômico que dialeticamente dá origem a uma 
série de classes que lutam pela posse do Estado. Dessa maneira, Marx tomou de Hegel a idéia de processo, a idéia de 
progresso (o curso teleológico da história), o método dialético, o poder supra-individual da história, a primazia do 
coletivo sobre o individual, a ausência da ética individual. (...). Karl Marx, por outro lado, cristalizou um aspecto do 
mundo. Assim, ele trouxe o método hegeliano para um foco bem definido e deu-lhe uma agudeza e força notáveis. 
Mas ele próprio, e seus seguidores ainda mais, por sua vez, caiu na tentação hegeliana da universalidade. Ao 
universalizar um campo limitado a um novo sistema do mundo, tornaram-se dogmáticos e megalomaníacos.”.   
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ideologia marxista, muito apropriadamente se posiciona Miguel Reale36, ao destacar a 

importância da lógica dialética nos seus trabalhos acerca da experiência jurídica37.  

Finalmente, em atenção a uma perspectiva de abordagem dinâmica, convém 

apenas reconhecer uma particularidade fundamental na compreensão jurídica do federalismo 

como processo. Aqui, em matéria federativa, não prevalece uma dialética de antagonismos, tal 

como naturalmente imaginada a partir da concepção estritamente hegeliana, que se propõe a 

superar conflitos mediante a sucessão e supressão de polaridades no curso do desenvolvimento 

histórico. Em sentido diverso - digamos assim, proudhoniano - o federalismo tende a 

contemporizar as tensões político-jurídicas por meio de uma dialética de equilíbrios38, 

acomodando os antagonismos em sucessivos e renovados pactos e arranjos no curso do processo 

federativo. Em uma palavra, a dialética federativa não é uma dialética das contradições, mas sim 

das composições equilibradas. A razão sempre esteve contida na fórmula de Proudhon, anotada 

desde o início do presente estudo39: a essência do federalismo está na dialética do equilíbrio 

entre as idéias de autoridade e liberdade, unidade e diversidade, centralização e descentralização.  

                                         
 
36 Miguel Reale. “Ciência do Direito e Dialética”. Revista Brasileira de Filosofia, n. 91, vol. XXIII. São Paulo: 
Instituto Brasileiro de Filosofia / Conselho Estadual de Cultura-SP, 1973, p. 261-262.  “a) por mais importante que 
seja a contribuição hegeliana ou marxista, não pode a dialética ficar subordinada a essas duas posições doutrinárias, 
ou às correspondentes ideologias; b) além de existir, na lógica atual, processos dialéticos distintos dos supracitados, 
é possível situar o problema de tal forma que o emprego da dialética no direito seja válido, abstração feita desta ou 
daquela outra concepção de mundo”. 
37 Miguel Reale, obra citada, p. 71. 
38 Cf. Ferdinand Kinsky. “The fundamental principles os federalism. Its methodology and philosophy”. O 
Federalismo Mundial e Perspectivas do Federalismo no Brasil (Seminário Internacional, São Paulo, 12-13 de 
Setembro de 1996). São Paulo: Conselho Brasileiro de Relações Internacionais (CBRI), 1997, p. 16. “The federalist 
methodology may be described asand “open dialectic” contrary to Hegel’s synthesis where the tension between 
thesis and antithesis seems to be dissolved and therefore disappears. In a federal strcuture polarities and even 
conflicts are maintained but submited to mutually accepted solutions and generally approved rules. The ‘open 
dialectic’, Proudhon’s method which opposed to Hegel’s, is not a philosophy of  ‘either-or’ but ‘as well as’.”. 
39 Vide nota n° 02, infra.  
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CAPÍTULO II 
 

 O FEDERALISMO NO TEMPO: 

PRINCIPAIS MODELOS E TENDÊNCIAS 

 
  

1. A Historicidade do Processo Federativo; 2. O Federalismo 
Originário das Ligas e Confederações; 3. O Surgimento da 
Federação e do Federalismo Estatal; 4. A Fase do Federalismo 
Centrífugo; 5. O Federalismo Centrípeto e as Variações 
Contemporâneas.  

 
 
1. A Historicidade do Processo Federativo 

 

As pretensões iniciais do presente ensaio estiveram direcionadas para um foco de 

observação bem definido: a demonstração da possibilidade de compreensão do federalismo 

mediante uma perspectiva político-jurídica dita dinâmica, projetada a partir de premissas teóricas 

e metodológicas previamente articuladas. Tratava-se de construir o pano de fundo abstrato do 

discurso, que será naturalmente descortinado pelos argumentos e conclusões formulados no seu 

desenvolvimento.    

Para tal propósito introdutório e a pretexto de demarcação do modelo teórico 

aplicável, sustentou-se a proposta sugerida na chamada teoria do federalismo como processo, 

realçando a possibilidade de sua prevalência em face da linha jurídica tradicional de abordagem 

da temática federativa, essa última apoiada em parâmetros exclusivamente estáticos e formais. 

Por outro lado, como alternativa metodológica, optou-se por destacar a funcionalidade da lógica 

dialética ou concreta, aplicada a partir da premissa de aceitação da historicidade como algo 

inerente à dinâmica própria do processo federativo1. Acima de tudo, o federalismo é um 

processo político-jurídico; e as suas estruturas jurídico-formais se submetem, continuamente, ao 

influxo de sua dinâmica, captada dialeticamente pelo sentido de historicidade. 

                                         
 
1 A expressão “processo federativo” não reflete a fiel tradução para o português da clássica expressão “federalizing 
process”, de Carl Friedrich, mais próxima da tradução literal “processo de federalização”. A opção pela utilização da 
expressão “processo federativo” no lugar da expressão “processo de federalização” deve-se à uniformização de 
linguagem pretendida pelo autor no enquadramento de aspectos estilísticos do texto, sem prejuízo do significado 
comum pretendido em ambas.  
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Pois bem, a presente etapa corresponde à primeira aplicação, neste ensaio, das 

premissas abstratas acima resumidas. Ela pretende surpreender o federalismo (e a sua idéia) em 

sua dinâmica de transformações no tempo, desde as suas experiências originárias, alcançando os 

seus movimentos por meio de sínteses dos principais modelos e tendências destacados no curso 

do seu processo de desenvolvimento histórico. Assim, ao passo que propõe situar as 

manifestações da experiência federativa no tempo, o discurso persegue a abstração da sua idéia 

em uma perspectiva também dinâmica, a partir da sucessão de modelos e tendências revelados 

durante a sua trajetória histórica. Em linhas gerais, aponta-se a confirmação de que o 

federalismo, antes de mostrar-se como uma idéia passível de abstração formal e estática, 

apresenta-se como um processo federativo em contínuo desenvolvimento, fazendo as vezes de 

uma moldura aberta, plástica, em constante adaptação à práxis político-jurídica. Logo, a sua idéia 

tende a acompanhar a relatividade de um processo dinâmico, inserindo-se no seu contexto 

histórico. Não existe uma expressão absolutamente ideal de federalismo; a sua concepção 

acompanha as tendências, os avanços e os recuos pragmaticamente construídos por sua 

historicidade.  

A propósito, uma advertência faz-se necessária: a compreensão do processo 

federativo no tempo não se confunde com a pretensão de imprimir um resgate histórico ao 

federalismo. Não se trata de fazer história, intenção que transcenderia aos limites de um ensaio 

político-jurídico. Por mais interdisciplinaridade que se permita, isso acarretaria um rigoroso 

compromisso com fontes primárias de investigação, alheias ao universo do jurista. Aceita-se que 

a história do federalismo já tenha um grau mínimo de aferição científica, de modo que a sua 

compreensão, em termos dinâmicos, nada inova sob uma perspectiva histórica, apenas lança 

luzes sobre sua relatividade histórica, o que é bem diferente. Para concluir: não se pretende fazer 

história do federalismo, mas destacar a sua historicidade2 por meio de uma abordagem político-

jurídica e se tomando de empréstimo dados históricos antecipadamente investigados; 

                                         
2 A historicidade aqui perseguida difere da idéia de história do direito, nos termos esclarecidos por Ivo Dantas. 
Direito Constitucional Comparado: introdução, teoria, metodologia. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 73-80. A 
pretexto de excluir a chamada comparação vertical do campo do direito comparado (comparação horizontal), o 
autor lhe confere o sentido de história do direito, essa última comprometida com a sucessão de sistemas ou institutos 
jurídicos no tempo. Entretanto, a revelação da historicidade do federalismo não se confunde com a revelação de sua 
história, como poderia sugerir o enfoque do autor; não implica um resgate rigoroso ao passado (história do 
federalismo), mas uma ênfase na sua relatividade histórica (dinâmica do federalismo), viabilizando uma perspectiva 
político-jurídica afastada dos rigores dogmáticos e formais que permeiam os trabalhos jurídicos.  
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historicidade revelada na sua relatividade, na transformação de seus modelos, nas suas 

tendências e na contínua influência exercida na sua configuração contemporânea.          

2. O Federalismo Originário das Ligas e Confederações 

 

 Desde que se conceba a autêntica essência do federalismo como algo para além 

do arquétipo introduzido com o surgimento da federação norte-americana de 1787, permite-se 

alastrar sua compreensão para diversas experiências federativas empreendidas por comunidades 

antecedentes ao figurino típico do Estado constitucional moderno. É que mesmo sem uma 

formulação teórica sistematicamente desenvolvida, algo muito posterior aos seus primeiros 

registros históricos3, o federalismo sempre foi praticado desde épocas remotas como expressão 

pragmática da composição político-jurídica entre comunidades distintas.  

Processos federativos conduziram várias associações ao longo da história, com as 

mais diversas finalidades. As antigas Uniões4 entre tribos, cidades e Estados traduziam esse 

paradigma de federalismo em sentido originário, tomando corpo mediante as chamadas ligas e 

confederações. A nota distintiva de sua configuração, relativamente à acepção moderna (estatal) 

de federalismo, nos termos freqüentemente indicados pela teoria clássica, estaria na ausência do 

elemento “soberania”. Mouskheli sintetiza a questão:  “Casi superfluo nos parece el insistir en la 

importancia de esta cuestión: toda la teoría acerca de las uniones de Estados se fundaba en la 

doctrina imperante sobre la grave cuestión de la soberanía. La diferencia esencial entre el Estado 

federal y la Confederación de Estados descansaba en esta noción: en la Confederación 

correspondía la soberanía a los Estados-miembros; en el Estado federal, por el contrário, el único 

soberano era el Estado Central; (...)”5   

Nesse sentido originário, vale dizer, de um federalismo pré-estatal, idealizado pela 

falta de soberania das Uniões representativas das associações entre comunidades, apontam-se 

muitas referências históricas. Em linhas gerais, podem ser enquadradas nesse modelo tanto as 
                                         
 
3 Cf. Carl Friedrich. “Teoría Constitucional Federal e Propuestas Emergentes”. Artur W. Macmahon (org.). Practica 
del Federalismo: Estudos Comparados entre Paises con Sistema Federal Experimentado y Nuevas Federaciones. 
Trad. Moises Naymark y Martha Mercader de Sanchez-Albornoz. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 
1955, p. 543-544. Friedrich destaca a importância da contribuição de Johannes Althusius (Política, 1603), a quem 
atribui a originária formulação de uma genuína teoria federalista, a “teoria federal da soberania popular”, inspirada 
nas experiências federativas dos Países Baixos e da Suíça. Ele sustentava o conceito de União a partir de níveis 
sucessivos de comunidades políticas constituídos a partir da família.  
4 Paulo Bonavides. Ciência Política. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 160-161. 
5 M. Mouskheli. Teoria Jurídica del Estado Federal. Trad. Armando Lazaro y Ros. México: Editora Nacional, 
1981, p. 88. 
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experiências federativas embrionárias, desenvolvidas por comunidades tribais - a Confederação 

das Tribos de Israel6, relatada a partir de registros bíblicos e a Liga Constitucional de Paz7, 

firmada no século XVI entre cinco tribos indígenas nativas da América do Norte - como também 

aquelas mais celebradas, como são as Ligas Helênicas e Etruscas8 da Antiguidade Clássica e, 

posteriormente, a Confederação Helvética (1291) e a República das Províncias Unidas dos Países 

Baixos (1579).  

Apesar de menos sofisticado, é fundamental observar que, naquilo que possui de 

essencial, esse federalismo originário guarda pelo menos uma coincidência com os modelos 

posteriormente inaugurados na esteira da versão moderna do Estado federal. O ponto de 

aproximação está no equilíbrio do pacto federativo. Eram pactos com muitas finalidades - 

militares, religiosas, econômicas - mas sendo certo que, em qualquer hipótese, estabilizavam um 

equilíbrio entre comunidades distintas, combinando a delimitação de esferas de atuação 

descentralizadas e centralizadas em função de uma soma de esforços e objetivos comuns. Com 

efeito, tal núcleo de equilíbrio pactual, que é essencial à noção de federalismo, afigura-se tanto 

em sua acepção originária, como nas suas acepções modernas e contemporâneas. 

No entanto, a despeito dessa constatação, um observador mais simpático aos 

rigores formais insistiria em concentrar a sua análise na problemática da classificação estática do 

federalismo, qualificando tais experiências federativas originárias como ligas ou confederações, 

desprovidas do suporte conceitual da soberania estatal. Por isso, elas não teriam vínculos 

jurídicos diretos com os indivíduos das comunidades políticas componentes, sendo assim 

superadas pelo grau de sofisticação atingido posteriormente pela federação. Tal observador não 

iria muito longe dessa dicotomia clássica, confederação-federação, a não ser pelo aumento da 

sofisticação na cadeia de abstrações formuladas a partir dos conceitos de soberania, aliás, de 

duvidosa aplicação prática no ambiente político-jurídico contemporâneo, cujo nível das 

particularidades da problemática federativa tem desafiado a própria fixação de margens de 

padronização universal. 

                                         
 
6 Augusto Zimmermann. Teoria Geral do Federalismo Democrático. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 1999, p. 
218-219.  
7 Cf. J.N.B. Hewitt e Bruce E. Johansen. Barbara Walker (org.). Uniting The Peoples and Nations:Reading in World 
Federalism. Washington/Amsterdam: World Federalist Association/World Federalist Movement, 1993, p. 17-21. 
8 José Alfredo de Oliveira Baracho. Teoria Geral do Federalismo. Rio de Janeiro: 

Forense, 1986, p. 11-12. 
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Todavia um olhar mais preocupado com uma perspectiva dinâmica do federalismo 

poderia enxergar a questão sob outro ângulo. Mesmo reconhecendo as diferenças históricas, 

formais e até pragmáticas entre as experiências federativas originárias e as modernas, estaria 

apto a focalizar a sua análise exatamente no núcleo básico presente em ambas - o pacto 

federativo - preservado pelo processo continuado de equilíbrio político-jurídico entre pólos 

antagônicos de tensão: liberdade e autoridade; centralização e descentralização; unidade e 

diversidade. A partir daí, poderia também ir mais longe do que a dicotomia confederação-

federação, sustentada sob supostas medidas de sofisticação da idéia de federalismo. Poderia 

enfatizar a funcionalidade do equilíbrio antes da sua forma.    

Isso serve para destacar que a problemática da sofisticação formal é acidental ao 

federalismo e não essencial. É improdutiva a excessiva apelação aos rigores da sofisticação do 

modelo federativo observado, sobretudo para interpretar o sucesso ou fracasso de determinado 

modelo de federalismo e também para engessar o tratamento jurídico de questões federativas 

concretas, nos moldes de um determinado tipo teórico. O enfoque necessário deve estar na 

procura do equilíbrio federativo (ou na falta dele), sendo certo que não é a sofisticação do 

modelo jurídico-formal que molda o equilíbrio do processo federativo, mas sim a sofisticação do 

equilíbrio federativo que molda a sofisticação jurídico-formal. Por conseguinte, é o tipo de 

equilíbrio do processo federativo que  molda o paradigma do federalismo. 

Basta assinalar que algumas das principais experiências do federalismo originário, 

mesmo sob o arquétipo teórico da confederação, apresentavam medidas formais bastante 

aproximadas do Estado federal, o que se devia ao tipo de equilíbrio construído pelos respectivos 

processos federativos. É o caso da República das Províncias Unidas dos Países Baixos, instituída 

pela União de Utrecht (1579), a ponto de ser chamada por Evaldo Cabral de Mello como “uma 

mistura de confederação na teoria e de federação na prática”.9 Também a Confederação 

Helvética, cuja longa experiência até a sua transformação na Federação Suíça (1215 a 1848)10 já 

constitui fator suficiente para aferição do grau de estabilidade e sofisticação atingido pelo tipo de 

equilíbrio processado entre os Cantões. 

                                         
 
9 Evaldo Cabral de Mello. O Negócio do Brasil: Portugal, os Países Baixos e o Nordeste 1641-1669. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Topbooks, 1998, p. 45-52.    
10 Ana Lucia de Lyra Tavares. “O Estado Federal numa visão comparativa”. Revista de Ciência Política, n. 02, vol. 
24.   Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1981, p. 92-94. 



   

 37

Em ambos os casos, por razões histórico-pragmáticas, o processo de equilíbrio do 

pacto federativo foi alterado, com maior ou menor intensidade. No caso dos Países Baixos, 

desapareceu completamente. Enquanto isso, na Suíça, pressões centralizadoras forçaram a 

balança do equilíbrio para o centro, no sentido da unidade entre os Cantões e da constituição de 

um novo federalismo, agora sob a moldura do Estado federal - conseqüências diferentes 

decorrentes de uma causa idêntica: a ruptura do equilíbrio federativo.    

Entretanto seria apressado pensar que a ruptura do equilíbrio do pacto federativo, 

nos aludidos casos, deve-se ao esgotamento da confederação como modelo teórico do 

federalismo, seja pela suposta impossibilidade de sustentar o próprio equilíbrio, tomando o 

exemplo dos Países Baixos, seja por sua suposta evolução em direção à federação, tomando o 

exemplo da Suíça. Absolutamente. O desaparecimento da confederação nos dois casos 

emblematicamente colocados não significou a definitiva condenação de sua viabilidade na 

consecução da idéia de federalismo11. Talvez apenas o seu ostracismo temporário. 

Para afastar qualquer perspectiva de superação absoluta das confederações na 

problemática do federalismo, basta ter em mente que o seu contraponto dicotômico ideal - as 

federações - também desaparecem e se transformam. O que é pior: em alguns casos, as 

federações continuam existindo apenas em sentido jurídico-formal, sem uma expressão maior de 

equilíbrio e funcionalidade entre seus componentes, por mais sofisticadas que se apresentem. A 

retomada da importância da confederação na experiência federativa contemporânea12, com uma 

roupagem teórica também contemporânea, está a demonstrar que o ostracismo não foi 

propriamente do modelo teórico confederativo, mas de um tipo particular13, hoje tido como 

arcaico. 

Nessa ordem de idéias, portanto, não parece acertado concluir pelo completo 

afastamento da confederação como modelo teórico possível do federalismo. A rigor, o 

esgotamento das confederações existentes sob o paradigma do federalismo originário explica-se 

                                         
 
11 Em sentido contrário, sustentando o encerramento da trajetória histórica das confederações, vide Raul Machado 
Horta. Direito Constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 303. 
12 A União Européia talvez seja a manifestação mais marcante de um tipo contemporâneo de confederação, vide 
nota 37, Capítulo I. Também Antônio La Pergola. Los Nuevos Senderos del Federalismo. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1994, p. 155-159. O autor refere-se ao processo de integração européia como um 
“federalismo por analogía”. 
13 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda nº 1 de1969, tomo 
I. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 304-305. “A Confederação, a despeito do que se doutrina vulgarmente, 
não constitui tipo rígido; há toda uma espectração de tipos.”. 
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pelas rupturas dos seus respectivos processos de equilíbrio, vale dizer, pela intensificação de 

pressões descentralizadoras ou centralizadoras, a ponto de interferir drasticamente na trajetória 

dialética das tensões federativas. Isso também pode ocorrer com as federações - como será visto 

adiante - mas aconteceu com praticamente todas as confederações sustentadas sob um modelo de 

federalismo dito aqui originário. Daí porque a ruptura paradigmática. 

O fato é que, uma vez acontecida a ruptura do processo federativo, das duas, uma: 

ou um novo arranjo para o pacto federativo, para que possa restaurar a normalidade das pressões 

e do equilíbrio, ou o seu desaparecimento. Logo, em última análise, o fator fundamental para 

justificar a existência de um paradigma de federalismo é a sua capacidade de suportar a 

intensificação das pressões centralizadoras ou descentralizadoras que atuam sobre o seu processo 

de equilíbrio federativo. Uma questão que é muito mais de adaptação às tendências e 

particularidades do contexto histórico, do que propriamente de sofisticação jurídico-formal.  

Com efeito, a partir de determinado contexto histórico, o paradigma do 

federalismo originário, durante muito tempo ambientado a um viés descentralizador inerente às 

ligas e confederações, exauriu-se ante a intensificação das pressões desencadeadas por 

tendências históricas de caráter centralizador. Era a marcha histórica no sentido da unidade e da 

consolidação dos Estados soberanos - entre os séculos XVIII e XIX - marcha que se desenvolvia 

desde o ocaso do feudalismo e aparecimento dos Estados absolutos, que se deparavam com o 

surgimento de uma idéia nova e formidável, tão forte que serviu parar colocar termo à 

predominância de um paradigma originário de federalismo experimentado fazia muitos séculos: 

a federação.  

 

3. O Surgimento da Federação e do Federalismo Estatal 

 

Até aqui, assinalou-se que a ruptura do paradigma de equilíbrio do federalismo 

originário poderia ser compreendida à luz de uma razão histórica: a marcha no sentido da 

centralização das comunidades políticas, na esteira da consolidação dos Estados soberanos14. 

                                         
 
14 Cf. Norberto Bobbio. Estado, Governo, Sociedade: Para uma Teoria Geral da Política. Trad. Marco Aurélio 
Nogueira. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, Coleção Pensamento Crítico, v. 69, p. 102-103. “Ao processo de 
gradual dissolução do império a que corresponde a formação dos Estados territoriais e nacionais, contrapõem-se 
processos inversos de gradual unificação de pequenos Estados em uniões mais vastas que existem através da 
confederação, na qual cada Estado conserva a própria independência não obstante a união perpétua com os outros 
Estados (como em origem a Suíça), para alcançar pela primeira vez a formação nova e original do Estado federal 
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Marcha que desfigurou os arranjos confederativos aprisionados a uma moldura político-jurídica 

imperfeita às exigências de uma época marcadamente centralizadora. Com mais exatidão, faltava 

ao tipo confederativo do federalismo originário o sentido sistemático de ordem, unidade e 

estabilidade, naquele tempo tão bem acomodado nas noções de Estado e de soberania.  

Mas se a tendência à centralização era algo previsível pelo direcionamento da 

marcha histórica, a arquitetura da ruptura revelou-se circunstancial e contingencial. Resultou 

mesmo de um afortunado encontro das tendências históricas com o singular episódio da 

aprovação da pioneira Constituição norte-americana de 1787, encontro que permitiu a 

personificação de uma vigorosa idéia, celebrada por Tocqueville “(...) como uma teoria 

inteiramente nova, que se deve distinguir como uma grande descoberta da ciência política de 

nossos dias”15.  

Ele referia-se à federação, a síntese entre uma nova forma de Estado - o Estado 

federal - e um novo paradigma de federalismo - o federalismo estatal. Um novo Estado assentado 

em bases modernas, constitucionais, diferentes daquelas até então absolutistas; um novo 

federalismo assentado em bases estatais, estáveis, diferentes daquelas até então confederativas e 

não-soberanas. Daí porque foi afortunado o encontro da marcha centralizadora com a 

Constituição de 1787: em um só lance, abriu margem à consolidação dos Estados soberanos, à 

luz do constitucionalismo moderno, criou uma nova forma de Estado descentralizado e 

descortinou a possibilidade de continuação do equilíbrio federativo sob uma nova proposta de 

paradigma. 

Apesar disso, pretende-se sustentar que a ruptura paradigmática foi circunstancial 

e contingencial. É que o surgimento da federação não decorreu de nenhuma predeterminação 

histórica, tampouco equivaleu à ordem natural de evolução do federalismo. Aceita-se até que, 

sob uma perspectiva descentralizadora, a federação possa representar alguma evolução do Estado 

absoluto e centralizado. Mas sem desconsiderar que um mergulho nos meandros das discussões 

prévias em torno da elaboração e aprovação da Constituição norte-americana não sugere 

qualquer determinismo capaz de assegurar um desfecho apontado exclusivamente no sentido da 

                                                                                                                                 
com a Constituição dos Estados Unidos da América (1787). Enquanto o processo de dissolução do império 
representa uma redução do poder em favor dos novos Estados, o processo de formação de um Estado maior a partir 
da União de Estados pequenos representa um reforço de poder sobre os segundos: estes perdem em independência 
interna aquilo que ganham em força exterior unindo-se a outros”. 
 
15 Alexis de Tocqueville. A Democracia na América. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 
175. 
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federação, muito menos que ela fosse, por excelência, a sucessora ideal da confederação, 

assumindo-se naturalmente como um novo paradigma de federalismo.  

Primeiro, com muito engenho e arte, foi preciso articular um mínimo de 

convicção política sobre as possibilidades da nova idéia, pragmaticamente elaborada sob as 

circunstâncias particulares daquela fase singular da história política americana, sem maiores 

pretensões de abstração e universalidade. Depois, foi necessário consolidá-la na práxis concreta, 

também com muito engenho e arte. Apenas num terceiro momento, após alguma 

experimentação, é que houve a ruptura de um standard federativo. Todavia, durante todo esse 

percurso entre a criação, a implementação, a consolidação e a experimentação da idéia da 

federação, concorreram múltiplas particularidades e incertezas. Fatalmente, o destino da 

federação poderia ter tomado outros horizontes.  

Certo que, num contexto histórico geral, parecia inevitável essa marcha em 

direção à centralização político-jurídica. Entretanto, no particularíssimo e conturbado contexto 

histórico norte-americano, por ocasião dos debates da Convenção da Filadélfia de 1787, o 

cenário mostrava-se bastante inconclusivo. Nada ali poderia racionalmente apontar que a história 

marchasse na direção centralizadora da federação, muito menos na sua exclusiva direção. Havia 

mais de uma alternativa histórica, passando pelo desenvolvimento de um novo tipo 

confederativo, ou até mesmo por um desequilíbrio federativo absoluto, a comprometer qualquer 

laço de unidade político-jurídica entre as treze ex-colônias inglesas na América do Norte.  

A fragilidade da Confederação constituída em 1777 pelos emergentes Estados 

norte-americanos, a pretexto de preservar a sua independência, conquistada em face da Inglaterra 

no ano anterior, foi a justificativa original da Convenção da Filadélfia. Apenas aos poucos, e 

com muita desconfiança, a limitada revisão dos Artigos da Confederação foi cedendo espaço às 

manobras políticas centralizadoras, no sentido de um arranjo federativo de maior amplitude. E, 

apenas nesse momento, a Convenção da Filadélfia assumiu-se como Poder Constituinte 

originário de um novo Estado em surgimento. É por isso que Isaac Kramnik assinala que a 

Constituição de 1787 deve ser compreendida como “o último ato do drama que foi a Revolução 

Americana, iniciada quase vinte anos antes, com a Lei do Selo e a série de outros impostos e 

regulações alfandegárias lançados pelo Parlamento britânico sobre as colônias, que levaram à 

Declaração da Independência em 1776. A Revolução não foi simplesmente um conflito entre 

americanos e ingleses. Foi também uma luta entre americanos, para decidir quem governaria 

internamente. Esse traço particular da Revolução se intensificou, de fato, com a conquista de um 
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governo interno em 1776 e com a consolidação no campo de batalha em 1781”.16  Ele próprio 

posteriormente explica: “Ao deslocar o poder dos Estados, onde os homens novos dominavam, 

para um governo central, a Constituição inverteu o veredicto de 1776 sobre quem governaria a 

América. Num certo sentido, portanto, 1787 e a Constituição representam o triunfo de uma 

interpretação da Revolução Americana sobre outra, esta última encarnada no espírito de 1776, tal 

como sacralizado nos Artigos da Confederação”.17 

 Em outras palavras, a Constituição de 1787 nasceu de uma aposta na nova idéia 

projetada pela federação, pragmaticamente formulada no contexto do acirrado debate político 

acerca das maneiras de enxergar o sentido da Revolução Americana, sob influxo direto do 

tumultuado período posterior à independência das treze ex-colônias inglesas. Assim, longe de ser 

uma predestinação do processo federativo norte-americano, ou do processo federativo em escala 

geral, a federação foi mesmo fruto de uma apertada vitória daqueles pragmáticos “federalistas” - 

que sustentavam uma maior centralização, unidade e estabilidade na América do Norte pós-

independente - sobre aqueles “antifederalistas” - que defendiam a perspectiva descentralizadora 

fundada no ideário de liberdade e soberania dos novos Estados americanos emergentes.  

 Seguramente, a instabilidade do tempo revolucionário, exteriorizada em típicos 

episódios de crise de legitimidade governamental18, sinalizava para a inquietude e o 

desequilíbrio, ajudando a inclinar a balança do poder para o centro, para as expectativas de 

ordem e de unidade, expectativas que a fragilidade da Confederação norte-americana não 

conseguia inspirar. Todavia parece induvidoso que a opção pela alternativa centralizadora da 

federação foi muito mais obra de um formidável esforço de convencimento humano - esforço 

político, de transigência e de pragmatismo - do que propriamente de inevitáveis tendências 

históricas locais e gerais. Para tanto, e em caráter indisfarçável, a persuasiva campanha dos 

“federalistas”19 contribuiu com nota decisiva na consecução das estreitas margens de aprovação 

                                         
16 Vide a extensa e elucidativa apresentação de Isaac Kramnik para a clássica obra de James Madison, Alexander 
Hamilton e John Jay. Os Artigos Federalistas, 1787-1788. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1993, p. 05-06.  
17 James Madison, Alexander Hamilton e John Jay, idem, p. 06. 
18 Cf. Marcello Caetano. Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, tomo I. Coimbra: Livraria Almedina, 
1998. O mais representativo desses episódios é conhecido como “Shay’s Rebellion”, ocorrido em Massachussetts 
(1786). Um ex-capitão do exército, chamado Daniel Shays, protagonizou uma rebelião de proprietários rurais 
pressionados pela cobrança de dívidas privadas e públicas, insurgindo-se contra o círculo de atuação do poder local 
e federal e demonstrando a fragilidade de sua legitimidade, nos moldes da Confederação.  
19 James Madison, Alexander Hamilton e John Jay, obra citada, p. 29-32. Como se sabe, a principal manobra da 
campanha “federalista” foi articulada por Alexander Hamilton, juntamente a James Madison e John Jay, no sentido 
da confecção de 85 artigos, publicados nos jornais de Nova York entre outubro de 1787 a maio de 1788, com o 
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da Constituição de 1787, por ocasião de sua ratificação pelos Estados. Não impressiona assim 

que, em muitos momentos, o destino da nova ordem federativa constitucional tenha dependido 

mesmo de uma retórica apaixonada e não de uma racionalidade política ou histórica.  

A idéia da federação surgiu nesse contexto político polarizado, circunstancial e 

contingencial, sendo certo que os debates não tiveram termo final por ocasião de sua aprovação. 

O choque entre as tendências centralizadoras e descentralizadoras não foi resolvido com a opção 

de ratificar a Constituição de 1787. A vitória “federalista” foi parcial, pontual e, também, algo 

passional, significando dizer que o processo federativo continuaria sua trajetória, renovando a 

composição de interesses antagônicos, agora sob um novo paradigma: o federalismo estatal. 

 

4. A Fase do Federalismo Centrífugo 

 

A dialética das tensões sempre esteve presente onde quer que haja um processo 

federativo, com menor ou maior intensidade, sendo particularmente visível durante a primeira 

fase de experimentação do federalismo norte-americano pós-constitucional, quando o equilíbrio 

de forças político-jurídicas ainda se mostrava sensível, à procura de acomodação. Eis que, já 

nesse período inicial de consecução do equilíbrio federativo, de acomodação de pólos 

antagônicos de tensão, a composição político-jurídica apresentou-se compensadora às tendências 

descentralizadoras.  

Elas, num primeiro momento atingidas pela carga centralizadora projetada na 

implantação da federação, foram recompensadas pela adoção de um modelo de federalismo dito 

centrífugo, caracterizado pelo alto grau de relevância destinado à participação dos Estados-

membros na definição do equilíbrio federativo, em detrimento da participação da União. A 

federação afirmava a tendência centralizadora, mas o amplo espectro de atuação conferido às 

tendências descentralizadoras, na condução interna do arranjo federativo, demonstrava que o 

federalismo como processo não se esgotava na aprovação da Constituição de 1787. Estava mais 

vivo do que nunca. 

                                                                                                                                 
objetivo de persuadir a opinião pública e os delegados votantes da convenção de ratificação daquele Estado a 
aprovarem o texto final da Constituição elaborada na Filadélfia. Tais artigos, posteriormente transformados na obra 
clássica ora citada (“The Federalist”), tornaram-se decisivos para a apertada vitória de 30 a 27 votos, garantindo a 
ratificação de Nova York à Constituição. Devido à sua condição geográfica, política e econômica, o voto favorável 
de Nova York era indispensável à legitimidade da Constituição de 1787.  Daí se percebe a importância do 
componente do esforço individual no surgimento da federação. 



   

 43

Essa tendência centrífuga, primeiramente inserida no contexto particular da 

dialética federativa norte-americana pós-constitucional, logo espraiou influência para diversos 

projetos de Estados federais, no rastro do constitucionalismo clássico liberal20, em franca 

expansão do século XIX, seja por via associativa, como nos casos da Suíça (1848) e da 

Alemanha (1871)21, seja por via descentralizadora, como no Brasil (1891). A essa altura - abra-se 

um pequeno parêntese - o federalismo já figurava como uma idéia dotada de luz própria, 

despertando considerável atenção filosófica. À sua maneira, era exaltada em reflexões voltadas 

tanto para um federalismo universal de Estados, nos moldes da filosofia de Kant22, quanto para 

um princípio geral de equilíbrio político entre liberdade e autoridade, nos termos lucidamente 

teorizados por Proudhon23.  

Mas, para todos os efeitos práticos e teóricos predominantes no século XIX, 

importa destacar o modelo do chamado federalismo centrífugo, vale dizer, o federalismo 

caracterizado por padrões de tendências político-jurídicas notadamente descentralizadoras. Em 

linhas apertadas, o federalismo centrífugo sustentava-se num ponto nuclear, algo simbólico: a 

preservação da idéia de soberania dos Estados componentes da União federal. De sorte que, ora a 

federação submetia-se a um fracionamento em duas fontes de soberania investidas 

simultaneamente na União federal e nos Estados, ora descansava apenas sob o manto de um 

pacto constitucional constitutivo de uma comunidade de Estados soberanos, que não chegavam a 

perder tal prerrogativa. Por conseguinte, nesse último caso, como a soberania não admitisse 

fracionamento entre a comunidade e os seus Estados componentes, o Estado federal não passava 

mesmo de uma ficção, de uma nulidade jurídica. As duas hipóteses consistem em variações 

temáticas do federalismo centrífugo.  

No primeiro caso, a ênfase descentralizadora é reconhecida também na expressão 

federalismo dual. Trata-se da vertente teórica clássica, originalmente descortinada pelos 

“federalistas”24 de 1787, isto é, o Estado federal contemplando uma dupla ordem de soberanias25, 

                                         
 
20 Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 200-202. 
21 José Alfredo de Oliveira Baracho, obra citada, p. 165. 
22 Emmanuel Kant. A Paz Perpétua. Trad. Lohengrin de Oliveira. São Paulo: Edições e Publicações Brasil, 1936, 
Bibliotheca de Autores Celebres, n. 2.  
23 Pierre Joseph Proudhon. Do Princípio Federativo. Trad. Francisco Trindade. São Paulo: Imaginário, 2001. 
24 Vide James Madison, Alexander Hamilton e John Jay, obra citada. 
25 Alexis de Tocqueville, obra citada, p. 188. A passagem seguinte serve para ilustrar a percepção do autor sobre o 
dilema da soberania no federalismo dual: “A soberania da União é um ser abstrato que só se prende a um pequeno 
número de objetos externos. A soberania dos Estados é perceptível a todos os sentidos; compreendemo-la sem 
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fracionada entre a União e os seus Estados componentes, mediante esferas demarcadas e 

exclusivas de atuação política26. O equilíbrio federativo era estabelecido exatamente pela mínima 

possibilidade de interpenetração das atribuições da União e dos seus Estados, assegurando-se 

uma maior inclinação do exercício do poder em direção das esferas descentralizadas.    

Essa linha teórica do federalismo dual permitiu a introdução e afirmação de 

importantes idéias e conceitos na temática federativa. Basicamente, possibilitou toda uma 

construção teórica em matéria de distribuição de competências27, influenciando também 

propostas de categorização da federação a partir de elementos tidos como essenciais à 

problemática da formação da soberania, como é o caso do Senado, órgão originalmente 

destinado a assegurar a participação dos Estados componentes nas decisões da União, nos 

moldes da “teoria da participação”, de Le Fur.28 A idéia de uma rígida simetria na divisão do 

exercício do poder entre as entidades federativas também deriva dessa vertente teórica. Hoje, 

todas essas idéias e conceitos fora de lugar, quando tomados isoladamente, em acepção rígida e 

tradicional, mas perfeitamente aplicáveis ao contexto dos arranjos constitucionais 

contemporâneos, desde que flexibilizados e devidamente adaptados à dinâmica federativa. 

No segundo caso, a tendência centrífuga apresentou-se ainda mais enfática, tendo 

recebido os principais contornos teóricos na chamada “teoria da nulificação”, desenvolvida por 

Calhoun. Ao tomar por premissas a indivisibilidade da soberania e a sua atribuição exclusiva 

aos Estados componentes do pacto federativo, Calhoun colocou a federação diante de um 

dilema insuperável, resumido por Mouskheli nos seguintes termos: “(...) o el Estado federal 

constituye una simple associación contractual de los Estados soberanos, o no descansa sobre 

base jurídica alguma.”29 Um dilema que alcançou expressão concreta com a intensificação das 

pressões descentralizadoras, abrindo margem ao processo de ruptura do paradigma de equilíbrio 

do federalismo centrífugo. 

                                                                                                                                 
dificuldade; vemo-lo agir a cada instante. Uma é nova, a outra nasceu com o próprio povo. A soberania da União é 
obra de arte. A soberania dos Estados é natural, existe por si mesma, sem esforços, como a autoridade do pai de 
família.”.  
26 Bernard Schwartz. O Federalismo Norte-Americano Atual: Uma Visão Contemporânea. Trad. Elcio Cerqueira. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1984, p. 26-28. 
27 Raul Machado Horta, obra citada, p. 305-311.  
28 M. Moukheli, obra citada, p. 201. Eis a explicação do autor para a teoria de Le Fur: “(...) la participación de los 
Estados-miembros em la formación dela voluntad soberana, participación que se realiza directamente por um voto 
directo delos Estados particulares en determinados casos de singular importância, e indirectamente por la existência 
de la Cámara de los Estados, hace que éstos se parezcan a los ciudadanos de una república.”. 
29 M. Mouskheli, idem, p. 134. 
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A exploração política da idéia de soberania absoluta dos Estados componentes da 

federação, sob nítido influxo das idéias de Calhoun, resvalou para um extremismo: o suposto 

direito de secessão e dissolução do pacto federativo, encorpando o caldo ideológico responsável 

pela deflagração da Guerra Civil entre os Estados do Norte e do Sul (1861-1865). Nesse 

momento, a dialética das tensões centralizadoras e descentralizadoras atingiu seu ponto crítico, 

quase provocando o rompimento absoluto do equilíbrio federativo norte-americano. Difícil 

imaginar qual seria a sorte da federação se o desfecho do conflito tivesse sido favorável aos 

interesses agrários e escravocratas dos Estados do Sul. 

Especulações à parte, o fato é que uma das principais conseqüências do conflito 

norte-americano foi uma nova inclinação da balança de equilíbrio federativo da periferia para o 

centro30, mais aguda do que aquela sentida no primeiro movimento da confederação para a 

federação, possibilitando o paulatino declínio do federalismo centrífugo em direção a um modelo 

de federalismo dito centrípeto. Era a reação dialética impulsionando a escalada centralizadora do 

processo federativo, do nível particular para o geral, até atingir os mais diversos arranjos 

constitucionais, em consonância com a trajetória e o ritmo de suas experiências históricas.    

 

5. O Federalismo Centrípeto e as Variações Contemporâneas 

 

Em termos figurativos, aquilo que se chama de federalismo centrípeto poderia ser 

representado pela inclinação do outro prato da balança do equilíbrio federativo, nem sempre 

projetado à primeira vista. Se a consecução do equilíbrio deriva de um processo dialético de 

composição político-jurídica da unidade com a diversidade, parece forçoso reconhecer que o 

cerne da problemática federativa não se resume apenas em lances de descentralização. Trata-se 

de um equívoco de base, pois os lances de centralização também atuam fortemente na dinâmica 

do processo.  

Aliás, em perspectiva historicista, etimológica e até filosófica, a centralização 

sempre esteve na origem da problemática federativa, privilegiada no sentido de foedus, pacto, 

associação, união, unidade. O federalismo centrípeto corresponde ao padrão de um desses lances 

episódicos de centralização. Daí porque a chave para compreender a problemática federativa não 

                                         
 
30 Carl J. Friedrich. Trends of Federalism in Theory and Practice. London: Frederick A. Praeger Publishers, 1968, 
p. 22. 
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está nos lances de descentralização ou centralização. À sua maneira, ao depender do contexto 

histórico, ambos alternam influência, mas a sua contínua flutuação é um dado bem representativo 

de sua equivalência.  

A chave para a compreensão do federalismo sempre esteve na observação do 

equilíbrio dos pólos antagônicos de tensão, equilíbrio variável em função de modelos e 

tendências alternantes. Não é por outra razão que, uma vez intensificadas as tendências à 

descentralização, a balança tende a reagir, inclinando o prato da centralização. O inverso também 

acontece por ocasião da intensificação das tendências centralizadoras, sobretudo nos arranjos 

federativos ocorridos por desagregação, de gênese centralizadora31, onde os graus de 

descentralização originalmente acusam menor amplitude. O destino da dialética do processo 

federativo é transitar nessa tensão continuada, equilibradamente, desautorizando qualquer 

postura de paralisia teórica diante de modelos e traços estanques, sejam descentralizadores ou 

centralizadores.    

O federalismo centrípeto equivale ao processo político-jurídico de consecução do 

equilíbrio federativo fundado em tendências notadamente centralizadoras. Registre-se bem: não é 

que a parcela de descentralização político-jurídica deixe de participar do arranjo federativo 

moldado à luz do federalismo centrípeto, mas, sim, a diminuição do seu espectro quantitativo e 

qualitativo de atuação em favor da parcela centralizada. Na combinação entre tendências de 

estabilidade e liberdade, unidade e diversidade, centralização e descentralização, o modelo do 

federalismo centrípeto terminou por ajustar o equilíbrio federativo com ênfase nas segundas, 

reservando às primeiras graus relativos de participação, evitando assim a sua exaustão em 

formatos categoricamente centralizados.   

Em parâmetros contextuais, a ascensão da segunda grande tendência 

centralizadora do federalismo - a primeira teria desencadeado a ruptura do paradigma do 

federalismo originário e o surgimento do federalismo estatal - recebeu impulso com o fim da 

Guerra da Secessão norte-americana (1865), um conflito basicamente gestado pelo extremismo 

da ação descentralizadora. A partir daí, a expansão econômica no mercado interno americano 

acarretou sucessivas interferências da União federal32 em matérias tidas como reservadas aos 

                                         
 
31 Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins. Comentários à Constituição do Brasil, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 
1988, p. 218. 
32 Vide Janice Helena Ferreri. “A Federação”. Celso Bastos (org.). Por Uma Nova Federação. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 19.   
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Estados. Um movimento centrípeto que foi se intensificando até a constatação da impotência do 

modelo de federalismo dual em face da grande depressão econômica de 1929, aprofundando o 

declínio descentralizador, que atingiu o seu ponto alto com a implantação da doutrina do New 

Deal33 em 1933, conduzida pelo Presidente Roosevelt. Era a inauguração do modelo de 

federalismo centrípeto.  

Seguindo em paralelo, uma outra vertente de tendências centralizadoras 

alimentava-se da crise mundial do Lasseiz-Faire, provocando o surgimento de movimentos 

autoritários e totalitários, alguns deles até revestidos com aparatos jurídico-formais de Estados 

federais. Um federalismo apenas de fachada, desvirtuado do equilíbrio perseguido pela essência 

federativa, mas muitas vezes confundido com o padrão do federalismo centrípeto34. O desfecho 

da Segunda Grande Guerra reconduziu as tendências centralizadoras à rota federativa real, 

democrática, equilibrada, desenvolvendo a espiral do federalismo centrípeto, que tomou escala 

generalizada no mapa mundial e passou a influenciar diretamente a formatação dos arranjos 

constitucionais emergentes. As chamadas “federações socialistas”35 constituíram exceções à 

regra, preservando modelos excessivamente centralizadores, sob fachadas pretensamente 

federativas.    

Talvez o exemplo da Constituição da República Federal da Alemanha, de 1949, 

sirva como um dos símbolos mais singulares e emblemáticos desse novo padrão federativo do 

período pós-guerra, menos comprometido com o viés descentralizador, mas nem por isso 

afastado da essência pactual e federativa. Os princípios da “Lei Fundamental de Bonn” 

fundavam-se em mecanismos político-jurídicos de equilíbrios e controles, privilegiando a 

uniformidade de acessibilidade às condições econômicas, a participação cooperada e a 

                                         
 
33 Bernard Schwartz, obra citada, p. 31-45.  “O que dissemos até agora indica que o federalismo nos Estados Unidos 
não é mais controlado pelo conceito de igualdade entre os Estados e a Nação. O equilíbrio entre o poder estadual e o 
poder nacional foi completamente alterado. Cada vez mais, o sistema americano foi sendo caracterizado pela 
supremacia do Governo de Washington. Analisamos este acontecimento nos campos da regulamentação do 
comércio, do poder de tributação e das subvenções. Em todos eles o tema dominante foi o aumento da autoridade 
federal, acompanhado de correspondente diminuição dos poderes reservados aos Estados”. 
34Augusto Zimmermann, obra citada, p. 58.  “Há, portanto, duas distintas modalidades de federalismo cooperativo: o 
autoritário e o democrático. O primeiro a ser estruturado exclusivamente pela força do poder central; o segundo, por 
outro lado, que se dá em virtude do consentimento legitimamente edificado pelas partes formadoras do pacto 
federativo.” 
35 Ana Lucia de Lyra Tavares, obra citada, p. 117-125.  
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funcionalidade no exercício dos poderes da União e dos “Landers”36. Se, por um lado, tomava-se 

como relativa a idéia de atuação direta e privativa dos Landers no exercício das competências 

legislativas em favor da União, esta última responsável pela manutenção do equilíbrio na 

federação; em compensação, a competência executiva ficava significativamente descentralizada, 

assegurando a participação direta das esferas descentralizadas na consecução das políticas 

públicas. Eis a chave do equilíbrio do federalismo centrípeto do tipo alemão.      

  À altura desses acontecimentos, se a práxis desprestigiava a influência das 

tendências descentralizadoras, a resposta da teoria político-jurídica aparecia na reorientação do 

foco de abordagem da problemática federativa. A noção nuclear e simbólica de soberania, 

predominantemente privilegiada na fase do federalismo centrífugo, passou a ser substituída pelas 

noções de autonomia, competência e descentralização. Não eram mais questões fundamentais 

definir o federalismo a partir da soberania, saber se a soberania era dupla, central ou periférica, 

preservar a participação dos Estados no exercício da soberania da União. Muito sangue, suor e 

lágrimas derramados por conta dessas questões, agora superadas no tempo, idéias fora de lugar. 

Em tempos de federalismo centrípeto, de ênfase no prato centralizador da balança, 

preservando um mínimo relativo de descentralização, a problemática central passava a ser outra: 

qual é o grau mínimo (ou máximo) de autonomia, competência e descentralização capaz de 

caracterizar o Estado como uma federação? Com sua formidável capacidade de categorização, 

Kelsen reduziu o problema aos seguintes termos: “Apenas o grau de descentralização diferencia 

um Estado unitário dividido em províncias autônomas de um Estado federal. E, do mesmo modo 

que um Estado federal se distingue de um Estado unitário, uma confederação internacional de 

Estados se distingue do Estado federal apenas por meio de um grau de descentralização maior. 

Na escala da descentralização, o Estado federal encontra-se entre o Estado unitário e uma união 

internacional.(...)37”.     

Acontece que Kelsen tentava oferecer luz à categorização do problema, mas não 

fornecia a categorização da solução. Se a problemática federativa estava concentrada nas 

medidas de descentralização, por outro lado, a complexidade da práxis federativa não permitia a 

                                         
36 Vide Rainer-Olaf Shultze. “Tendências da evolução do federalismo alemão: dez teses”. Wilhelm Hofmeister e 
José Mário Brasiliense Carneiro (orgs.). Federalismo na Alemanha e no Brasil.  São Paulo: Fundação Konrad 
Adenauer, Série Debates n. 22, vol. I, 2001, p. 14-17.   
 
37 Hans Kelsen. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. 

2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 309. 
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definição de critérios teóricos capazes de mensurar, com segurança, o grau quantitativo e 

qualitativo ideal de descentralização necessário à caracterização do Estado federal. Permanece 

ainda um enorme vácuo teórico entre a forma de colocação do problema e as soluções 

apresentadas pela realidade: Estado federal altamente descentralizado, Estado federal 

relativamente descentralizado, Estado federal minimamente descentralizado...Qual deles seria o 

Estado federal típico?  

Na perseguição teórica do grau ideal de descentralização federativa, muita tinta 

tem sido gasta para a sua identificação, mas o fato é que são tantas formas federativas possíveis 

quantas são as possibilidades de descentralização ou centralização, sem contar as conciliações 

entre ambas, mediante medidas de cooperação recíproca. Assim, não existe uma definição 

categórica de Estado federal, não se trata de algo universal, tudo depende de como o processo 

federativo molda a estrutura, com maior ou menor centralização, descentralização ou cooperação 

recíproca. Um original raciocínio matemático de Pontes de Miranda ilustra o grau de 

dificuldade do problema teórico: 

“Como a repartição das competências é possível com pequenas diferenças, matematicamente, o 

cálculo combinatório da repartição seria extremamente complicado. Sete atribuições, que 

fôssem, dariam nada menos de cento e vinte e seis repartições possíveis, portanto cento e vinte e 

seis tipos diferentes. Para saber quantas são as formas federativas possíveis quando n as 

atribuições, temos: Sn = 2 (2 n-1–1). Sn representa o total das combinações quando os elementos 

são em número n. Se quinze as atribuições a serem repartidas; seriam nada menos de 32766 

formas possíveis! Se admitirmos competência cumulativa em determinadas matérias, limitações 

a favor dos princípios, funções de vida externa (interestatal), teremos complicado ainda mais, e 

subirão a muitos milhões os tipos empiricamente possíveis. Se cem as atribuições, como 

acontece, aproximadamente, nas Constituições brasileiras da República, temos, abandonando – 

1, logarítmicamente: 126765 x 1025. Portanto: mais de um nonilhão de formas possíveis.”38 

Na sua trajetória histórica, o federalismo de tendências centrípetas moldou várias 

dessas formas federativas possíveis imaginadas pelo gênio de Pontes de Miranda, da mesma 

forma que o federalismo de tendências centrífugas. De alguma maneira, todas essas variações 

participam da dialética contemporânea das tensões do processo federativo geral, trazendo sua 

carga particular de influência à multiplicidade das combinações político-jurídicas atualmente 

                                         
 
38 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, obra citada, p. 273.  
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experimentadas. As teorias federativas não conseguem consenso pela simples razão de que são 

contextuais, retratam apenas o federalismo predominante de seu tempo, por mais vigorosa que 

seja a pretensão de universalidade.  

Rigorosamente, hoje, talvez não seja mais apropriado apontar um padrão 

federativo predominante, apenas centrípeto ou centrífugo, tampouco estatal. O federalismo tem 

emprestado sua plasticidade e capacidade de renovação tanto à formatação de novos tipos 

avançados de confederação39, como às variações simétricas, assimétricas, cooperativas, 

regionais... Em parâmetros contemporâneos, a complexidade atingida pela problemática 

federativa permite combinar muitas dessas variações, nem sempre aprisionadas às estruturas 

estatais clássicas. O próximo capítulo abordará uma dessas variações possíveis.   

                                         
 
39 Antônio La Pergola, obra citada, p. 128-138.  O autor descreve a União Européia como um tipo avançado e 
moderno Confederação: “Reflexionemos sobre su previsible ciclo evolutivo, y veremos que la Unión europea se 
distingue de las Confederaciones de tipo antiguo por exceso, y al mismo tiempo, y sin que parezca una paradoja, por 
defecto de recursos institucionales. Se enriquecedevalores democráticos e supranacionales que las Confederaciones 
arcaicas obviamente no poseían, y por outra parte, se presenta com end-phase, la fasedefinitiva del processo de 
integración europea. De esta suerte, tendremos una Confedración com las alas paralisadas por condicionamentos 
históricos,incapaz del largo y audaz salta que necesitará para pasar al Estado federal, que, en cambio, sistemas 
menos recientes e y avanzadoshan realizado en su momento.”. 
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CAPÍTULO III 
 

 O PADRÃO FEDERATIVO REGIONAL: 

PRIMEIRA APROXIMAÇÃO 

 
 

1. A Problemática Federativa Contemporânea e Sua Variante 
Regional; 2. A Síntese Entre Regionalismo e Federalismo; 3. O 
Estado Autonômico e o Processo Federativo Regional; 4. A 
Lógica do Processo Federativo Regional; 5. Os Fatores Gerais 
Determinantes: Região, Assimetria e Cooperação.  

 
 

1. A Problemática Federativa Contemporânea e Sua Variante Regional 
 

Com alguma insistência, certas idéias têm ocupado lugar de destaque até aqui, 

verdadeiros fios condutores do discurso. Entre outras, e notadamente, pretendeu-se o federalismo 

como um processo político-jurídico dissociável do Estado federal; concebeu-se a federação como 

uma forma estável de organização político-jurídica, mas não estanque e estática, visto que 

continuamente submetida ao influxo do processo federativo. Finalmente, projetou-se a idéia do 

processo federativo como um movimento em constante trajetória dialética, voltado à consecução 

de renovados equilíbrios nas tensões manifestadas nas relações entre comunidades 

federativamente vinculadas.  

Todas essas idéias configuraram pano de fundo de um panorama federativo dito 

dinâmico, onde a problemática teórica do federalismo foi assentada em parâmetros 

explicitamente historicistas. Afinal, sobre ser dinâmico, o processo federativo é antes de tudo 

sensibilíssimo à relatividade histórica, um produto mesmo dela, explicando-se daí o nível de 

complexidade enfrentado pelas tentativas de universalizar padrões conceituais estáticos em 

matéria federativa: a dinâmica histórica conduz o federalismo, interfere na sua idealização, ao 

passo em que se encarrega, ela mesma, de sua relativização. Em outras palavras, é a sua 

dinâmica inexorável a responsável pelas sensações de que o federalismo não contempla 

uniformidade categórica; de que as suas reduções conceituais são excessivamente relativas, 

insuficientes às abstrações no tempo e no espaço; de que é mais apropriado se referir, em cada 
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momento particular, aos “federalismos norte-americanos”1, “federalismos germânicos”, 

“federalismos brasileiros”, “federalismos particulares”, do que a um único e redutor “federalismo 

universal”.  

Logo, por opção metodológica, prefere-se aqui aceitar o federalismo em termos 

dinâmicos, admitindo-se a sua relatividade como algo que lhe é intrínseco. Evita-se assim a 

perseguição de reduções conceituais apoiadas em padrões estáticos; no máximo, conceda-se 

apenas a facilitação da sua compreensão a partir da fixação de determinados paradigmas de 

referência: os modelos federativos, sobre os quais transitariam estruturas mínimas, portadoras de 

certas características próprias e, que, por sua vez, influenciariam a formulação de cadeias 

conceituais aparentemente ideais. Entretanto basta um lance de vista mais atento para logo se 

acusar a relatividade de tais modelos, bem como de suas respectivas abstrações. Eles se 

encontram submetidos à própria dinâmica do processo federativo, em função de tendências 

históricas; são, portanto, modelos contextuais, não-categorizáveis estaticamente, imprestáveis à 

validade universal. 

Como visto no capítulo anterior deste ensaio, tais modelos federativos costumam 

transitar entre tendências centrífugas e centrípetas, em uma contínua alternância dialética. Uma 

dialética que opera compensações sistemáticas entre tensões antagônicas, como se 

metaforicamente manejasse dois pratos de uma balança de equilíbrio. Das duas, uma: quando as 

tendências centralizadoras interferem no equilíbrio, movimenta-se o prato da descentralização; 

em compensação, quando tais tendências descentralizadoras atingem algum ponto crítico, o 

equilíbrio é restabelecido pelo prato da centralização.  

Essa sucessiva trajetória dialética em busca do equilíbrio é a própria razão de ser 

da problemática federativa, a essência do federalismo visto como um processo. A partir dela, 

personificam-se os modelos federativos, mais ou menos centrífugos ou centrípetos, a depender 

das tendências descentralizadoras ou centralizadoras predominantes; conseqüentemente, 

personificam-se também os respectivos padrões teóricos do federalismo, cujas características 

                                         
1 Carl J. Friedrich. Trends of Federalism in Theory and Practice. London: Frederick A. Praeger Publishers, 1968, p. 
08. A passagem seguinte é bem ilustrativa da dinâmica do federalismo norte-americano, confirmando a idéia aqui 
sustentada: “The very vitality of American federalism is the result of its continuing adaptation to changing 
circunstances. Recently, it has been suggested – and supported with good arguments – that there are four stages in 
the evolution of American federalism: first, a marked ‘dualism’ which could be called ‘state mercantilism’ (1790-
1860); second, a centralism federalism (1860-1933); third, the New Deal’s ‘cooperative’ federalism extended until 
very recently; and fourth, the “creative” federalism of the last few years. Patently, these dramatic changes serve to 
illustrate both de integrating and the differentiating potencial of the federalizing process.”.  
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costumam acompanhar tais tendências. Personificações transitórias, posto que desfiguradas a 

cada alteração do cenário histórico, a cada alternância de tendências; desfigurações totais ou 

parciais, quando, respectivamente, os aspectos federativos característicos estejam absolutamente 

emprestáveis à nova medida de equilíbrio emergente ou tenham atingido algum mínimo de 

estabilização com ela compatível.      

Seja como for, o fato é que, na cadeia dialética, na sucessiva alternância de 

tendências centrífugas e centrípetas, paulatinamente, acumula-se um caldo de cultura federativa 

capaz de explicar descaminhos e sinalizar alternativas possíveis ao federalismo. Nessa ordem de 

idéias, a experiência tem revelado que os descaminhos inexoravelmente passam por modelos que 

propiciam a intensificação das tensões antagônicas, pelo extremismo de tendências rígidas, 

invariavelmente fomentadoras de crises e rupturas, cujos desfechos nem sempre possibilitam a 

continuidade do processo federativo; em outra direção, tem sinalizado favoravelmente a 

experiência no sentido da convergência de tensões, da relativização de tendências, da 

plasticidade de modelos conciliatórios, confeccionados em fórmulas destinadas às constantes 

renovações do equilíbrio.   

Nesses termos colocados, como que atendendo à direção apontada pelo caldo de 

cultura federativa acumulada, a problemática contemporânea do federalismo tende a não mais 

perseguir perspectivas rigorosamente “puras” de enquadramento teórico. É que tais perspectivas 

redutoras estão exauridas, sendo certa a dificuldade de enfeixar os modelos federativos 

emergentes em moldes unilaterais, sejam centrífugos ou centrípetos. Mais do que nunca, ganham 

espaço as fórmulas federativas relativas e híbridas, em desfavor das categóricas e puras; 

prevalecem as aparências indefinidas e neutras, em desfavor das explicitamente 

descentralizadoras ou centralizadoras.  

Significa dizer que a problemática federativa contemporânea, ao assimilar a 

experiência acumulada pelo federalismo, tem programado a movimentação dialética do processo 

no sentido de equações de equilíbrios cada vez mais conciliatórios e não-reagentes. Coloca-se 

em um plano inferior a dialética pautada por compensações reagentes operadas pelo centro ou 

pela periferia, o que apenas tem alternado o foco de desequilíbrio. Além disso, prestigiam-se os 

equilíbrios fundados na transigência e na acomodação de antagonismos: a centralização 

conciliando com a descentralização, a unidade com a diversidade, a autoridade com a liberdade. 
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É exatamente nesse contexto de uma dialética de equilíbrios cada vez mais 

conciliatórios que se posicionam as perspectivas contemporâneas do federalismo2. Perspectivas 

que privilegiam a transigência mediante relações de assimetria e de cooperação desenvolvidas 

entre as comunidades partícipes do processo federativo; assimetria e cooperação como fatores 

contemporaneamente determinantes das conciliações e equilíbrios. Daí o porquê da ressonância 

atingida por expressões como “federalismo assimétrico”3, federalismos cooperativos ou de 

colaboração”4: à sua maneira, tais experiências equacionam o equilíbrio enfatizando conciliações 

assimétricas e cooperativas nos respectivos processos federativos. 

Em sentido de aproximação, caminhando na mesma direção e, inserida nesse 

mesmo contexto de equilíbrios conciliatórios tão caros à problemática federativa contemporânea, 

eis que uma outra vertente de tendências tem se afirmado de modo singular ao federalismo; 

singular, pois sobre permitir a convergência entre fatores de assimetria e de cooperação nas 

tencionadas relações operadas entre centro e periferia, situa-se exatamente no “meio do 

caminho” entre a centralização e a descentralização. Quer dizer, uma tendência que, a priori, já 

se afigura conciliatória por definição: a variante federativa de caráter regional. 

Trata-se de um desvio de rota do processo federativo, em uma trajetória não 

exclusivamente centrífuga, tampouco centrípeta, mas ao mesmo tempo centrípeta e centrífuga, 

assimétrica e cooperativa. Uma variante federativa conciliatória e plástica, passível de 

acomodação em várias experiências concretas contemporâneas, descortinando significativas 

possibilidades ao federalismo. A partir de agora, ao lado daquelas outras idéias mencionadas no 

início deste tópico, a sua idéia também passará a ocupar lugar de destaque no desenvolvimento 

do discurso. 

                                         
2 Vide Raul Machado Horta. Direito Constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 470. O autor sugere a 
expressão “federalismo de equilíbrio”, que, segundo ele, teria uma relação ontológica com o federalismo 
cooperativo. A rigor, todavia, todo federalismo persegue algum equilíbrio, seja quando privilegie compensações 
centrífugas ou centrípetas em reação às tensões antagônicas, seja quando enfatize a sua conciliação e acomodação. O 
sentido de equilíbrio atribuído à problemática federativa contemporânea estaria pautado na segunda categoria, algo 
próximo à idéia antecipada no “Princípio Federativo” de Pierre Joseph Proudhon. Do Princípio Federativo. Trad. 
Francisco Trindade. São Paulo: Imaginário, 2001. 
3 Para um panorama geral do federalismo assimétrico, vide Dircêu Torrecillas Ramos. O Federalismo Assimétrico. 
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000; sobre as perspectivas de uma experiência austríaca e as bases teóricas gerais do 
Estado federal assimétrico, vide Peter Pernthaler. El Estado Federal Asimétrico: fundamentos teóricos, 
consequencias prácticas e y ámbitos de aplicación en la reforma del Estado federal autriaco. Trad. castelhana 
Xabier Arzoz. Oñati: IVAP, 1999; sobre o federalismo assimétrico canadense, vide Ester Mitajans y Joseph M. 
Castellá (orgs.). Canadá: introdución al sistema político y jurídico. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2001. 
4 Sobre a referência do federalismo cooperativo alemão, vide Wilhelm Hofmeister e José Mário Carneiro (orgs). 
Federalismo na Alemanha e no Brasil.  São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, Série Debates, n. 22, vol. I, 2001.  
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2. A Síntese Entre Regionalismo e Federalismo 

 

A despeito de não se confundir com o federalismo, convém identificar no 

regionalismo o tronco comum de onde se possibilita visualizar, em termos contemporâneos, uma 

perspectiva federativa de caráter regional. Pretende-se referir àqueles vários movimentos 

teóricos, políticos e ideológicos intensificados a partir da Europa, desde o Século XIX, que 

encontram a sua razão de ser na afirmação de uma consciência coletiva comum, firmada em 

torno de determinadas comunidades portadoras de padrões físicos, étnicos e culturais distintivos 

e com relativo grau de homogeneidade: as regiões.   

Como se sabe, a origem histórica das comunidades regionais européias remonta 

aos diversos corpos políticos que pulverizavam o antigo território da Europa medieval, cujas 

fronteiras físicas foram significativamente alteradas a partir da derrocada do feudalismo, nem 

sempre se assegurando a descaracterização das bases étnicas e culturais pré-existentes. Apesar de 

o processo de centralização político-jurídica ter operado uma paulatina aglutinação de tais 

regiões, na marcha da consolidação dos Estados nacionais, o fato é que ainda hoje continuam 

preservando arraigado senso de identidade própria, a ponto de algumas delas serem 

ideologicamente qualificadas como típicas pátrias e nacionalidades.  

É exatamente dessa consciência regional viva, algumas vezes até refratária à 

própria consciência nacional, que se tem alimentado a essência do pensamento regionalista ou o 

regionalismo europeu5. Por sua vez, é desse tronco comum do regionalismo, de um pensamento 

sistemático e geral fundado em torno de uma autêntica consciência regional, seja ela associada 

ou alheia à consciência nacional, ou até mesmo paralela à consciência supranacional, que se têm 

ramificado os mais variados movimentos e tendências regionalistas, com suas ideologias e 

objetivos particulares, inclusive com desdobramentos de caráter federalista.  

Em sua face mais dramática, sabe-se que o regionalismo resvala para os 

movimentos separatistas, comprometidos ideologicamente com a independência de algumas 

regiões (nacionalidades) em face dos seus respectivos Estados, como sói acontecer em focos 

radicais de resistência encontrados na Espanha, notadamente na região do País Basco. De outro 

lado, em vertente bem menos extremada, e também bastante atual na Europa, o regionalismo tem 

                                         
 
5 Francisco Velozo. “Alguns Aspectos do Pensamento Regionalista”. Scientia Ivuridica – Revista de Direito 
Comparado Português e Brasileiro, tomo XXIII. Portugal: Editorial Scientia & Ars, 1974.  
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servido apenas como um instrumento de pressão para a garantia de maior participação das 

províncias, cantões e regiões nos processos de descentralização levados a efeito em alguns 

Estados centralizados europeus, como França6 e Portugal7.  

Em uma outra expressão atualíssima, o vigor do regionalismo reflete-se no 

contexto de integração supranacional experimentado pela União Européia. Nessa dimensão, 

constam desde pretensões unilaterais no sentido de um “federalismo étnico”, de uma “Europa 

das Regiões”8, sustentando uma integração européia baseada no protagonismo das Regiões, até 

visões mais moderadas, que apenas destacam a importância da crescente inserção regional no 

processo comunitário, ao lado dos Estados, com vistas à consecução de um modelo federalista 

denominado de “Europa dos Estados e das Regiões”: “Urge, pues, potenciar el papel y el 

protagonismo de las Regiones en el contexto de la integración supranacional europea, 

posibilitando su participación en las instituciones y los procesos que conducen a la adopción de 

deciciones comunitarias. Integración es la palabra clave: integración europea e integración y 

articulación regional en las instancias y en la estructura comunitaria.”9 

Entretanto sem querer desviar o foco da temática central deste estudo, cumpre 

sublinhar a existência de uma outra ramificação do regionalismo, que deita raízes mais profundas 

ao debate federativo e há algum tempo já vem florescendo na Europa. Uma ramificação surgida 

enquanto a problemática federativa se consumia com as constantes crises do federalismo10, às 

voltas com a “impureza” assumida pelos arranjos típicos originais, a cada momento menos 

centrífugos e mais susceptíveis às tendências centrípetas. Exatamente nesse contexto, o 

regionalismo plantava raízes que se estendiam na direção de uma convivência mais harmônica 

das regiões com o centro de poder estatal, sem que isso representasse empecilho maior à idéia-

força de unidade nacional.  

Em outras palavras, enquanto os Estados federais se curvavam à força do centro, 

os Estados centralizados sinalizavam a possibilidade de descentralização regional. Não apenas a 

                                         
6 Para referências sobre o regionalismo francês, vide Pinto Ferreira. Comentários à Constituição Brasileira, vol. 02. 
São Paulo: Saraiva, 1990, p. 43-44; também José Alfredo de Oliveira Baracho. Teoria Geral do Federalismo. Rio de 
Janeiro: Forense, 1986, p. 269-273. 
7 Sobre o regionalismo em Portugal Franciso Velozo, obra citada; vide também, José Alfredo de Oliveira Baracho, 
obra citada, p. 283-286.  
8 Vide Argimiro Rojo Salgado. El Modelo Federalista de Integración Europea: La Europa de los Estados y de las 
Regiones. Madrid: Editorial Dykinson, 1996, p. 60-61. 
9 Argimiro Rojo Salgado, idem, p. 14. 
10 A propósito, vide as considerações sobre o “fim do Estado federal”, por M. Mouskheli. Teoria Jurídica del Estado 
Federal. Trad. Armando Lazaro y Ros. México: Editora Nacional, 1981, p. 354-363. 
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descentralização imperfeita, como hoje ocorre em vários Estados europeus, em alguns casos 

também em decorrência da vitalidade atingida pelo regionalismo; mais do que isso, sinalizava-se 

a descentralização político-jurídica mesmo, em bases regionais. O insólito contexto de crise de 

identidade vivenciado pelos Estados - crise entre aquilo que representava a idéia de um autêntico 

espaço de poder da periferia (o federalismo centrífugo) e do centro (o Estado centralizado) - 

abria margem ao espaço do “meio”, ao espaço da região.  

Na necessidade de um nomen juris capaz de definir o fruto dessa “impureza” 

originada da mistura entre centralização e descentralização, com os exóticos ingredientes 

regionais, a teoria tradicional, impregnada pela dicotomia clássica - Estado federal 

descentralizado ou Estado centralizado - optou por não transigir com a “pureza”. Prevaleceu a 

idéia de não contaminar os conceitos já construídos com a inserção do qualificativo “regional”, e 

consolidar um tertius tipo estatal: o Estado regional - uma figura sui generis, mista, mais ou 

menos descentralizada, mais ou menos centralizada11. Preferiu-se então não flexibilizar os 

conceitos, apesar da realidade político-jurídica jamais ter fornecido tipos rigorosamente “puros” 

de Estados, nem federais, nem centralizados12.  

A primeira iniciativa concreta, inspiradora do Estado regional, foi efêmera, mas 

sugestiva. Desenvolveu-se na Espanha, durante a curta passagem da chamada II República 

espanhola (1931-1936), tendo sido interrompida pela devastadora guerra civil (1936-1939), cujo 

desfecho culminaria no longo período centralizador da ditadura de Franco. Optando pelo nome 

de “Estado Integral” - o qualificativo regional não é simpático a algumas comunidades 

espanholas portadoras de intenso sentimento de “nacionalidade” -, o fato é que a Constituição de 

1931 instituiu um original sistema de descentralização territorial de poder, fundado em 

autonomias caracteristicamente regionais.  

 

 

                                         
11 Cf. José Alfredo de Oliveira Baracho, obra citada, p. 300. “Ao apontar o Estado regional como realidade jurídica 
independente, Ferrando Badía afirma sem medo de enganar-se, que a quase totalidade dos autores são partidários de 
uma interpretação do Estado regional como forma política intermediária entre o Estado federal e o unitário, partindo 
dos princípios de Ambrosini. Este define o Estado regional como tipo intermediário entre o unitário e o federal, 
caracterizando-se pela autonomia regional. É um Estado que participa das características de ambos os tipos de 
Estado.”.  
12 A rigor, essa mistura entre centralização e descentralização é uma realidade presente em qualquer Estado, como 
demonstrou Hans Kelsen. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1998, 
p. 348: “Os Estados históricos, isto é, as ordens jurídicas positivas dos Estados singulares, nem são completamente 
centralizadas nem completamente descentralizadas; são sempre parcialmente descentralizadas, aproximando-se ora 
mais de um ora mais de outro tipo ideal.” 
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Para além de sua originalidade e, apesar do curto intervalo ter limitado seu 

funcionamento institucional apenas à região da Catalunha, a importância maior desse breve 

ensaio de regionalização produzido na Espanha - Estado de fecunda tradição centralizadora - 

deve-se à influência que passaria a exercer na configuração constitucional dos Estados europeus 

emergentes da Segunda Guerra Mundial, freqüentemente às voltas com a questão regional e suas 

respectivas pressões centrífugas. A leitura da sugestiva experiência espanhola apontava para uma 

alternativa possível à crise de identidade enfrentada pelos Estados: uma fórmula de conciliação 

entre centralização e descentralização, com ênfase no suporte de aspectos regionais. 

 Como que confirmando a força dessa influência, ao se referir ao Estado Regional 

italiano, posteriormente instituído pela Constituição de 1947, Antônio La Pergola vem assinalar 

que a “(...) Região italiana é a herdeira direta da Região da República espanhola de 1931.”13 

Realmente, desde 1947, a Itália é constituída sob a forma expressa de um “Estado Regional”, 

adotando um sistema de organização político-jurídica sustentado em autonomias regionais 

constitucionalmente asseguradas, nos moldes do que havia sido ensaiado na Espanha, Estado até 

então centralizado, mas com expressiva base de diversidade regional. Assim como a Espanha, a 

Itália passava a possuir um genuíno modelo de descentralização, assentado não em bases locais 

ou provinciais, mas em bases regionais.  

Em linhas gerais, com todos os seus avanços, recuos e hesitações - e ainda em 

franco processo de amadurecimento14 - vigora até hoje na Itália um sistema de descentralização 

político-jurídica operada entre 05 Regiões especiais e 15 Regiões comuns15. Consiste em uma 

divisão regional de competências, atribuições e prerrogativas, assimetricamente diferenciadas, 

mas submetidas a uma ordem homogênea e cooperativa de unidade estatal. Dito de outra forma: 

o Estado italiano contempla uma equação de equilíbrio entre centralização e descentralização, 

sob a ênfase de uma perspectiva conciliatória regional, em termos assimétricos e cooperativos.  

Essa sucessão de experiências aproximadas, mais do que um modelo de 

organização territorial fundado em bases regionais autônomas, vem afirmar um processo de 

                                         
 
13 Antonio la Pergola. Los Nuevos Senderos del Federalismo. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 
301. “Se ha dicho que también influyeron notablemente en el constituyente italiano las fórmulas de Irlanda del Norte 
y de la Constitución austríaca anterior a la Primeira Guerra Mundial, pero el hecho cierto es que la Región italiana 
es la heredera directa de la Región de la República española de 1931.”. 
14 Sobre as perspectivas do regionalismo italiano, Antonio la Pergola, idem, p. 309-313; também Franco Cassano e 
Giuseppe Cotturri (orgs.). Federalismo e Mezzogiorno. Milão: FrancoAngeli, 1999. 
15 Sobre um esboço do vigente regionalismo italiano, Antonio la Pergola, obra citada, p. 302-304. 
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consecução de equilíbrio político-jurídico marcado por um caráter bem típico: a participação da 

região como fator determinante da conciliação entre a centralização e a descentralização, assim 

identificada por expresso reconhecimento constitucional. Mas, perceba-se, sem que a 

plasticidade dinâmica desse processo típico imponha uma rigidez fixada em um único modelo de 

organização estaticamente definido. A participação da região pode assumir múltiplos contornos, 

a depender do contexto em que se desenvolve a fórmula de equilíbrio. Apesar da influência 

exercida pela II República espanhola, a experiência italiana dela não se constitui uma cópia fiel. 

De comum mesmo entre ambas, apenas a participação determinante da região no processo de 

consecução do equilíbrio, a despeito das dessemelhanças de seus respectivos sistemas estruturais.    

A seu turno, idêntico processo tornou a ser desenvolvido na Espanha, após a sua 

libertação do longo período de “franquismo”, confirmando-se assim a consolidação de uma 

tipicidade de equilíbrio político-jurídico baseada em aspectos regionais. Sabe-se que, desde a 

Constituição de 1978, sob o nomen juris consolidado de “Estado Autonômico”, a Espanha tem 

retomado e impulsionado a trajetória abruptamente interrompida de seu arraigado regionalismo. 

E, nesse intervalo, mais uma vez tem contribuído com importantes lições contemporâneas de 

equilíbrio político-jurídico, dignas de aproveitamento em Estados que convivem com arranjos 

federais relativamente experimentados. Contudo deixemos para explorar um pouco mais a 

experiência espanhola no tópico seguinte.  

Por ora, em última análise, cumpre concluir com um acento especial à importância 

do papel desempenhado pelo regionalismo no contexto político-jurídico contemporâneo. À sua 

maneira, ele tem colaborado significativamente para a oferta de alternativas ao equilíbrio nas 

tensões centralizadoras e descentralizadoras. O nomen juris das alternativas estruturais 

oferecidas tem menos importância, mais vale a natureza das coisas: Estado Integral, Estado 

Autonômico, Estado Regional, Estado Descentralizado, Estado Federal Atenuado16 - tudo isso 

são manifestações de um regionalismo em franco amadurecimento, colaborando para o processo 

de consecução do equilíbrio nas organizações político-jurídicas.  

Seja como for, se a hibridez do Estado descentralizado em parâmetros regionais 

não contempla uma natureza jurídica categoricamente “pura”, aliás, como contemporaneamente 

também não contemplam o Estado federal e o Estado centralizado, talvez caiba nessa indefinição 

margem para um tipo de atitude mental disposta a transcender o lugar-comum e a assumir os 

                                         
16 Expressão utilizada por Antonio la Pergola, idem, p. 293. 



   

 60

riscos das alternativas teóricas menos tradicionais. Que fique então bem clara a posição aqui 

sustentada: de menor importância é o nome que se queira atribuir a tais estruturas formais; mais 

importante é saber que se trata de manifestações do regionalismo, inseridas no contexto de 

afirmação de uma variante inovadora do federalismo, um desvio de rota do processo federativo 

em direção à assunção de um caráter tipicamente regional.  

Às voltas com uma crise de identidade, aprisionado em modelos transitórios 

pautados por compensações centrífugas ou centrípetas, a cada dia mais desfigurado em relação 

às referências de seus arranjos típicos originais, eis que o federalismo encontra no meio-termo 

fornecido pelo amadurecimento do regionalismo alternativas concretas de conciliação da 

centralização com a descentralização, da unidade com a diversidade, da autoridade com a 

liberdade. Esse virtuoso encontro entre o regionalismo e o federalismo está sendo capaz de 

produzir uma síntese rica de possibilidades, uma luz para um horizonte obscurecido: a 

perspectiva federativa regional.  

 

3. O Estado Autonômico e o Processo Federativo Regional 

 

Uma atmosfera propícia à redemocratização, produzida durante a década de 

setenta, em face do ocaso do regime de Franco, naturalmente situaria a questão regional no 

centro da agenda de reformas e políticas públicas levadas a efeito na Espanha. A síntese maior 

desse processo está simbolizada na Constituição Espanhola de 1978, que marca o desfecho de 

uma transição institucional negociada, rompendo o estigma autoritário e centralizador do 

passado recente. Em linhas gerais, no ponto que ora interessa, a Constituição restabeleceu as 

bases das instituições públicas em parâmetros democráticos, reintroduziu a descentralização no 

território espanhol e resgatou a questão regional à ordem primeira da pauta de prioridades. 

Desde a promulgação constitucional, a Espanha tem sido reconhecida como um 

“Estado Autonômico”, expressão popularizada e freqüentemente utilizada para definir a nova 

organização político-constitucional vigente, apesar da natureza jurídica do Estado espanhol ser 

uma questão aberta no tempo. A Constituição não estabelece um tipo estatal com estruturas 

específicas e rígidas. Ela apenas fixa determinados princípios e limites, as regras mínimas sobre 

as quais deve transitar o jogo de possibilidades e equilíbrios futuros, mas sem incluir uma 

referência explícita a um Estado autonômico..  



   

 61

A mais importante dessas “regras do jogo”, a que tem servido de fundamento à 

associação do qualificativo “autonômico” ao Estado espanhol, está contida no artigo 2º da 

Constituição. Após assegurar a unidade nacional da Espanha, o mencionado dispositivo introduz 

o princípio da autonomia das “nacionalidades” e “regiões” integrantes do seu território17, estando 

aí a chave para compreender a “abertura” constitucional acerca dos horizontes projetados na 

organização do Estado. Daí se descortinam as possibilidades de um sistema centrado na 

autonomia conferida às chamadas Comunidades Autônomas (CCAA), o núcleo principal de onde 

se irradiam as características do Estado espanhol. A definição da sua amplitude ficará a depender 

dos graus qualitativos e quantitativos de autonomia atingidos, dos mecanismos de 

relacionamento intergovernamental estabelecidos e, sobretudo, da abrangência dos respectivos 

Estatutos de Autonomia das CCAA18.   

Ao lado dos municípios e das províncias, as CCAA consistem no terceiro ente 

constitutivo do território espanhol, certamente aquele dotado de maior significância em matéria 

de autonomia, o que explica o seu status de núcleo principal do sistema de equilíbrio político-

jurídico previsto pela Constituição. As Comunidades Autônomas personificam juridicamente a 

autonomia das chamadas “nacionalidades” e “regiões”, sendo integradas pela reunião de 

províncias limítrofes com características históricas, culturais e econômicas comuns, além dos 

territórios insulares e pelas províncias com identidade regional histórica, em observância aos 

critérios constitucionais e aos termos de seus respectivos Estatutos de Autonomia.  

A rigor, portanto, a CCAA espanhola equivale a uma entidade de nível 

intermediário entre o centro de poder estatal e as entidades periféricas provinciais e municipais, à 

semelhança do sentido latu, comumente identificado nas comunidades regionais introduzidas nos 

territórios estatais. Vale dizer, ela é um espaço intermediário compreendido pela reunião de 

províncias com características próprias e homogêneas. Nessa ordem de idéias, a distinção 

terminológica entre as “nacionalidades” e “regiões” espanholas teria um propósito mais político-

ideológico, explicado pela resistência de algumas dessas comunidades em assumirem o seu 

                                         
17 A tradução do Art. 2º, da Constituição Espanhola de 1978, tem a seguinte redação: “Art. 2º. Constituição baseia-
se na indissolúvel unidade da nação espanhola, pátria comum e indissolúvel de todos os espanhóis, e reconhece e 
garante o direito à autonomia das nacionalidades e regiões que a integram e a solidariedade entre todas elas.”. 
18 Eliseu Aja. El Estado Autonómico: federalismo e hechos diferenciales. Madrid: Alianza Editorial, 1999, p. 54. 
“Em conclusión, el consenso, alcanzado a partir de la diversidad de situaciones políticas existentes en la 
nacionalidades y regiones y de las divergencias de los partidos político sobre el modelo de Estado, tuvo como 
consecuencia una gran ‘apertura’ del texto constitucional, que remite su definción a un conjunto de leyes e 
deciciones políticas futuras y, sobre todo, a los Estatutos de Autonomía.”. 
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status intermediário, regional. Por outro lado, resultaria mesmo de um esforço de afirmação das 

suas respectivas identidades explicados a partir de seus diferentes processos de afirmação 

histórica.  

Acontece que, sob a perspectiva de uma definição político-jurídica, a própria 

Constituição espanhola se encarrega de resolver a distinção terminológica entre as 

“nacionalidades” e as “regiões”, ao salvaguardar a unidade nacional e indissolúvel da Espanha. 

A nacionalidade única é um atributo do Estado, e o Estado espanhol apenas reconhece que a sua 

formação se deve principalmente à reunião de comunidades intermediárias de origens distintas, 

personificadas em torno de um status jurídico genérico: a Comunidade Autônoma. Assim 

entendido, as diferenciações jurídicas efetivamente existentes entre elas, derivadas de assimetrias 

constitucionalmente reconhecidas, seriam de espécie e não de gênero19. As “nacionalidades” não 

passariam de comunidades autônomas com características diferenciadas; mas, assim como as 

“regiões”, são regionalmente intermediárias entre o centro de poder estatal e as entidades 

periféricas.  

Atualmente, o Estado espanhol está integrado por 17 CCAA, dotadas de graus de 

descentralização político-jurídica bastante aproximados, sobretudo após as conquistas originadas 

dos pactos autonômicos de 199220, ocasião em que houve uma ampliação de competências às 

comunidades dotadas de atribuições inferiores. Todavia permanecem existindo assimetrias 

jurídicas constitucionais e estatutárias que dão a nota distintiva de algumas CCAA21, exatamente 

aquelas que provocam um apelo mais forte à consciência coletiva comunitária, refletido por 

fatores histórico-políticos de auto-identificação, tais como símbolos, tradições, língua e origens 

étnicas e territoriais. O reconhecimento constitucional dessa assimetria demonstra sua 

importância como fator constitutivo do Estado espanhol, pois, como assinala Eliseu Aja, “(...) 

                                         
19 Eliseu Aja, idem, ibidem. “La doble referencia a ‘nacionalidades’ y ‘regiones’ del artículo 2 CE implica el 
reconocimento de que existem  unas conciencias colectivas de pertenencia a una comunidade políticas más fuertes 
que otras, pero hasta ahora los intentos de configurar dos grupos cerrados de CCAA han resultado infructuosos.”. 
20 Tais pactos autonômicos conduziram às reformas estatutárias de 1994 e à ampliação de competências das CCAA 
até então dotadas de participação inferior, permitindo que quase todas elas tivessem uma mesma margem de 
atribuições. Para o aprofundamento do assunto, inclusive no tocante ao processo histórico de constituição das 
CCAA, desde a fase de aprovação dos primeiros Estatutos de Autonomia até as reformas mais recentes, vide Eliseu 
Aja, idem, p. 58-78.      
21 Eliseu Aja, idem, p. 161. O autor fornece o seguinte resumo das assimetrias nas CCAA: “País Vasco: Territórios 
Históricos, lengua, derecho civil foral, polícia propria y sistema de Concierto fiscal; Cataluña: lengua, derecho civil 
foral y polícia propria; Galícia: lengua y derecho civil foral; Navarra: convenio fiscal, derecho civil foral, polícia 
propria, euskera em zona vascoparlante; Canarias: cabildos y régimen económico fiscal especial; Islas Baleares: 
lengua, Consejos Insulares, derecho civil especial; Comunidad Valenciana: lengua e derecho civil; Aragón: derecho 
civil.”. 
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No se trata de simples peculiaridades o de rasgos secundarios dentro del sistema autonómico 

general, porque algumas resultam decisivas para explicar la existencia de la propria autonomia y 

porque en conjunto configuram um tipo de Estado diferente del Estado tradicional.”22   

Mas a despeito da importância assumida por essa assimetria, parece haver algum 

consenso no sentido de que a procura por um critério fundamental à definição do caráter 

distintivo do Estado espanhol deve privilegiar a autonomia das comunidades intermediárias 

integrantes de seu território. A própria popularização do qualificativo “autonômico” está a 

sugerir a prevalência da dimensão autonômica ante à dimensão assimétrica. A partir desse 

parâmetro, e feita a devida ressalva à legítima ponderação de ordem político-ideológica, não 

haveria impedimento lógico para que o signo dessa autonomia recaísse no caráter intermediário 

ou regional das CCAA. Afinal, a autonomia celebrada não é propriamente do Estado, mas sim 

das comunidades intermediárias regionais que o compõem. Em última análise, o caráter 

autonômico distintivo do Estado se confundiria nas comunidades intermediárias regionais: o 

Estado “Autonômico” seria, na realidade, um Estado intermediariamente autonômico, 

comunitariamente autonômico ou, ainda, regionalmente autonômico.   

Atualmente, após toda contribuição do processo de concretização 

infraconstitucional à implantação do arranjo político-jurídico autonômico e depois de alguma 

experimentação na práxis institucional, percebe-se que a importância depositada na autonomia 

comunitária não se reflete apenas no avançado e sofisticado modelo de descentralização de 

competências atingido. Também se afirma, em seu aspecto político, na ampla margem de 

liberdade projetada à definição dos Estatutos de Autonomia das CCAA, nas suas instituições 

governamentais e na sua dimensão financeira, com a conquista de fontes previsíveis e objetivas 

de recursos públicos descentralizados, a sua gestão e a sua política de gastos.  

A soma desses fortes fatores de autonomia, conjugada aos mecanismos vigentes 

de relação intergovernamental e à própria existência de um Tribunal Constitucional com função 

de árbitro dos conflitos operados entre as entidades políticas espanholas, tem motivado uma 

inquietação doutrinária inclinada a identificar na Espanha, como pretende Eliseu Aja, um 

autêntico sistema federal: “(...)el Estado autonómico cumple todos los criterios que la teoría 

constitucional occidental utiliza hoy para determinar el carácter federal de un Estado: autonomía 

garantizada constitucionalmente; instituciones representativas proprias, no dependientes do 

                                         
22 Eliseu Aja, idem, p. 157.  
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poder central; distribucíon de competências políticas y administrativas, que incluyen el poder 

legislativo en numerosas materias; solución de los conflictos por el TC de acuerdo con criterios 

jurídicos; finaciación objetivada; y participación en la formación de la posición del Estado ante 

la Unión Europea”23. Ele próprio arremata: “Éstos son los rasgos clásicos de los sistemas 

federales y se encuentran sin duda ninguna en el Estado autonómico. Es verdad que falta la 

terminología federal, pero si dejamos de lado los nominalismos, la realidad no ofrece dudas. La 

conveniencia o no de cambiar los términos (federación por Estado y Estados por CCAA, o al 

menos introducir la denominación de federal) es secundaria desde el punto de vista del análisis 

de la realidad, aunque pueda tener un significado político-ideológico”24.       

Que seja assim: a realidade das estruturas atualmente experimentadas pelo Estado 

espanhol a denunciar a sua natureza federal, ainda que tal terminologia não seja explicitamente 

assumida e, como faça questão de frisar Eliseu Aja, tais estruturas possuam, como nota 

distintiva dos sistemas federais clássicos, algumas particularidades que ele vem a chamar de 

“hechos diferenciales”,25 explicadas pelas assimetrias juridicamente reconhecidas a determinadas 

CCAA. Na sua ótica, portanto, particularidades não enfatizadas na situação diferenciada, 

representada pela autonomia das Comunidades Autônomas, muito embora ocupem um lugar 

mais ao centro das províncias e dos Estados-membros presentes nos sistemas federais clássicos.  

Pretende-se assim um sistema federal “particularizado”, apesar das assimetrias 

serem um dado comum à boa parte dos sistemas federais contemporâneos, que, por não 

apresentarem uniformidade categórica, constituem motivos suficientes para um temperamento 

nessa pretendida categoria federal “particularizada” do Estado Autonômico. A rigor, basta ser 

federal para ser particularizado, seja pelas assimetrias juridicamente reconhecidas, seja por outra 

solução qualquer destinada a assegurar o equilíbrio no arranjo político-jurídico. Logo, não 

havendo ordem de prevalência hierárquica nos graus de diferenciação dos sistemas federais, de 

certa maneira, todos eles têm seus “hechos diferenciales”.  

Mas, não se deve perder o foco quanto ao mérito maior desse esforço teórico 

direcionado à compreensão da real natureza da estrutura estatal espanhola: a intenção de 

esclarecer a lógica que comanda o seu funcionamento, ou pelo menos deveria comandar. É 

rigorosamente incensurável essa preocupação, sobretudo se associada a um elo de compreensão 
                                         
 
23 Eliseu Aja, idem, p. 239. 
24 Eliseu Aja, idem, p. 240. 
25 Eliseu Aja, idem, p. 37. 
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precedente, qual seja, o esclarecimento da lógica de funcionamento do processo político-jurídico 

responsável pela definição e pelo aperfeiçoamento da estrutura estatal. Nesse sentido, sendo ou 

não uma estrutura federal ou, ainda, uma estrutura federal particularizada, a questão fundamental 

é que o Estado Autonômico está submetido à influência de um processo tipicamente federativo, 

destinado a equilibrar tensões centrípetas e centrífugas inexoravelmente atuantes no seu contexto 

político-jurídico.  

A lógica que comanda o processo precede à lógica da estrutura, sendo certo ainda 

que o processo federativo – como recorrentemente repetido neste ensaio – pode atuar dissociado 

de uma estrutura tipicamente federal, em termos estritamente definidos. Dito de forma diferente: 

o equilíbrio estrutural do sistema autonômico é determinado pela dialética natural de um 

processo federativo; e, mais do que isso, de um processo federativo marcado por um caráter bem 

particular na sua base fundamental de equilíbrio, eis que recortada em um locus intermediário 

existente entre o centro de poder e a periferia: a comunidade regional.  

Mesmo sem descurar da devida cautela quanto aos fatores político-ideológicos 

envolvidos no contexto das “nacionalidades” espanholas, parece inegável que esse espaço de 

equilíbrio intermediário, capaz de conferir um caráter particular ao processo federativo ali 

experimentado, poderia ser intuitivamente traduzido pela expressão “regional”. O que fazer? 

Desconsiderar a situação excepcional das “nacionalidades” em nome de uma realidade regional 

assimétrica? Possivelmente não, pois as chamadas “nacionalidades” espanholas não deixariam de 

preservar as suas características particulares, a sua afirmação de consciência coletiva comunitária 

diferenciada e, portanto, a sua terminologia própria. Ocorre apenas que a sua inquestionável 

dimensão intermediária entre o centro de poder e a periferia continuará a denunciar, em tom 

uníssono, a sua inevitável inserção em um processo federativo centrado em um equilíbrio de 

bases regionais.  

Além de precedente à definição do funcionamento das estruturas estatais, a lógica 

do processo federativo regional afirma-se acima das particularidades político-ideológicas 

presentes na diversidade da realidade espanhola. Lógica do processo federativo regional, 

intermediário: aí está o ponto de partida para a compreensão do funcionamento das estruturas 

que comandam o aparelho do Estado Autonômico. A sua riqueza de possibilidades chega, 

inclusive, a sugerir uma nova variação teórica para o federalismo, não exclusivamente limitada à 

experiência espanhola; uma variação teórica passível de abstração transcendente ao caso 

concreto.  
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4. A Lógica do Processo Federativo Regional 

 

É fácil notar que a direção deste discurso tem como farol as experiências 

concretas de descentralização produzidas na Espanha e na Itália. Nesse último caso, em menor 

escala, mas nem por isso menos sugestiva da idéia central aqui perseguida: o desenvolvimento de 

um processo federativo em bases tipicamente regionais. O apelo ilustrativo explica-se por conta 

do caráter marcadamente regional presente em ambos os processos federativos. A tese central é 

de que a base fundamental de equilíbrio, conciliadora das tensões antagônicas processadas sobre 

as respectivas estruturais estatais, estaria alicerçada no espaço regional de atuação político-

jurídica. Nos dois casos, um espaço fixado mediante o reconhecimento constitucional da 

autonomia às comunidades intermediárias entre o centro de poder e as províncias. O equilíbrio 

não se processa sob a ênfase de tendências centrífugas ou centrípetas extremadas; elas continuam 

existindo, mas a ênfase é conferida pela tendência intermediária, regional. 

Cumpre advertir que a diferença quantitativa e qualitativa de graus de autonomia 

existente entre o Estado Regional italiano e o Estado Autonômico espanhol consiste em questão 

acidental, devendo-se às particularidades de seus respectivos contextos histórico-culturais. Não 

chega a negar, em sentido categórico, a presença de uma nota distintiva comum a ambos os 

processos federativos. A mera atribuição constitucional de autonomia regional, 

independentemente dos graus efetivamente exercitados, assume-se como fator determinante à 

manutenção do equilíbrio político-jurídico naqueles Estados. Afinal, o que seria de ambos os 

Estados se, abruptamente, as suas parcelas de descentralização sofressem substantiva mitigação? 

A resposta seguramente apontaria a ruptura institucional, confirmando a significância conferida 

constitucionalmente ao caráter regional dos seus processos de equilíbrio político-jurídico, a 

despeito da maior ou menor intensidade alcançada em cada caso.   

Entretanto não se pretende limitar a compreensão da problemática federativa 

regional às situações da Espanha e da Itália. A tese sustentada ultrapassa suas fronteiras, pois, 

além de dissociada das estruturas estatais nacionais, a lógica do processo federativo regional 

pode se desenvolver em dimensão transcendente, inclusive em nível supranacional, como sói 

acontecer atualmente na União Européia, a partir do locus jurídico-institucional conferido às 
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regiões pelo Tratado de Maastricht – o “Comitê das Regiões”.26 Atentamente observada, a 

progressiva proeminência assumida pelas regiões na formatação dos equilíbrios contemporâneos 

acusa um sinal indicativo de uma tendência político-jurídica geral, em franco desenvolvimento. 

O seu viés federativo seria uma variante possível e fértil.  

Na realidade, as experiências espanhola e italiana - e provavelmente não somente 

elas - têm servido para fornecer um convincente teste de comprovação empírica da inclinação 

dessa tendência fenomênica geral na direção do processo federativo. Uma tendência que 

ultrapassa as fronteiras de algumas estruturas estatais particulares - federais ou não - para se 

afirmar, abstratamente, como uma clara possibilidade teórica oferecida ao federalismo visto 

como processo político-jurídico. Federalismo visto como processo e não como forma, não como 

estrutura de organização estatal; inclusive quando em atuação dissociada das estruturas estatais 

tidas como tipicamente federais.  

É sempre bom voltar para o ponto de partida original: a questão fundamental - 

insistentemente trabalhada desde o capítulo inicial deste ensaio - não está em saber se as 

estruturas estatais ou supranacionais equivalem a sistemas federais típicos, uma tarefa relevante à 

compreensão da lógica de seu funcionamento, mas de alcance atual dificílimo, além de 

pragmaticamente questionável. Reconheça-se a sua relativa importância, mas com a ressalva de 

que não se intenciona trilhar idêntico caminho aqui. Há outro que se entende mais frutífero: a 

questão está em saber se o federalismo, visto como processo político-jurídico, pode assumir 

feições explicitamente regionais.  

O complexo problema da prevalência da hibridez nos arranjos estatais 

contemporaneamente denominados como federais, somado à incerteza do contexto político-

ideológico envolvido na opção terminológica pelo tipo federal27, são fatores aliados que, 

naturalmente relativizam a lógica de funcionamento das estruturas e, por vezes, até invertem a 
                                         
 
 
26 Cf. Argimiro Rojo Salgado, obra citada, p. 85. Ao se referir ao Comitê das Regiões: “(...) ao referirmos a la 
confirmación del perfil federal en la construcción europea queremos subtrayr también el hecho de que, con el 
reconecimiento del nivel regional y su elevación al ámbito institucional de la Comunidad, se ha querido dar una 
demmostración inequívoca de que el modelo utilizado en el proceso de integración europea cada vez se identifica 
más con la teoría e la praxis federalista. En definitiva, con el reconecimiento del nivel regional la Comunidad 
Europea es ahora más federal.”. 
27 Francisco Cavalcanti  Pontes de Miranda. Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda nº 1 de1969, tomo 
I. 3. ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 309. A propósito, veja-se a seguinte conclusão chegada pelo autor: “Com 
a fórmula que antes apontamos e a inexistência de critério seguro, uno, que nos diga onde começa a ser federal o 
Estado, encontramos na explicação acima a única solução possível: é de ordem subjetiva, interior a cada povo, ao 
seu passado e ao seu presente, o sentir-se unitário ou federativo.”. 
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sua ordem natural. Não são incomuns Estados estruturalmente tidos como federais manifestando 

uma realidade institucional comandada por uma lógica centrípeta, enquanto Estados tidos como 

centralizados funcionam sob uma lógica claramente centrífuga. Daí porque existem razões 

consistentes para que se prefira privilegiar a lógica do federalismo como processo e não como 

estrutura. 

 Nesses termos colocados, seja qual for a forma estrutural adotada, a questão 

central está em saber se, acima dela, há o comando de um processo dinamicamente voltado à 

consecução de equilíbrios nas relações centrífugas e centrípetas operadas em seu contexto 

político-jurídico. Uma vez operadas tais relações por entidades relativamente autônomas, 

mantendo um propósito de combinar vínculos de centralização e descentralização na perseguição 

de objetivos comuns, sob bases previamente estabelecidas em um pacto constitucional, pretende-

se aí a existência de um processo federativo. E, além disso, se tal processo federativo basear o 

seu equilíbrio em um espaço intermediário de atuação regional, institucionalizado ou não, quer-

se sustentar ainda que a sua nota distintiva será emprestada por um caráter tipicamente regional.   

Essa tendência político-jurídica geral, responsável pelo surgimento, 

desenvolvimento e afirmação do processo federativo regional, tem provocado significativos 

impactos na maneira de pensar o federalismo. Principalmente porque sugere a possibilidade de 

seu revigoramento teórico, saindo do estado de crise implantado pela desfiguração de seus 

arranjos típicos originais e permitindo a construção de novas fórmulas de equilíbrio, diferentes 

daquelas tradicionalmente projetadas pela ortodoxia teórica.  

O processo federativo regional não conduz a uma forma estrutural típica, 

tampouco exclusivamente a uma forma estrutural tipicamente federal. A sua lógica é comandada 

por uma tendência de enfatizar a região como fator determinante do equilíbrio, sendo certo que o 

seu funcionamento possibilita a confecção de múltiplos arranjos, a depender do contexto 

político-jurídico observado. Espanha, Itália e União Européia talvez sejam as manifestações 

concretas mais visíveis dessa nova tendência do federalismo, todavia a sua inclinação 

fenomênica é um fato político-jurídico relativamente perceptível em dimensão abstrata. É 

progressivamente sentida na importância assumida pelas fórmulas de acomodação 

intermediárias, que aparecem como alternativas de escape às crises provocadas pelas tensões 

unilateralmente compensatórias, sejam elas centrípetas ou centrífugas. Haveria margem para o 

enquadramento desse processo federativo de aspecto regional em uma moldura teórica mínima? 

O próximo tópico tentará introduzir algum sentido à resposta.  
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5. Os Fatores Gerais Determinantes: Região, Assimetria e Cooperação 

 

Em primeiro lugar, evidentemente, a figura da região apresenta-se como o 

principal fator geral a determinar a caracterização do processo federativo como tipicamente 

regional. Mas, perceba-se, não basta a sua menção genérica no texto constitucional; trata-se de 

imaginá-la como um fundamento constitucional assecuratório do equilíbrio federativo, de 

maneira que, sem a sua participação, seria inimaginável a conciliação das tensões antagônicas 

processadas entre a centralização e a descentralização político-jurídicas. Uma participação que 

pode privilegiar aspectos regionais centrífugos ou centrípetos, a depender do contexto político-

jurídico observado, desde que se mostre sempre decisiva à acomodação do equilíbrio.   

Nesse sentido, pretende-se associar a região à idéia de um espaço intermediário 

de atuação jurídica, recortado constitucionalmente entre o centro de poder e as entidades 

periféricas identificadas por províncias, Estados-membros, Cantões ou congêneres, destinado à 

convergência de aspectos jurídicos assimétricos e cooperativos fundamentais à consecução do 

equilíbrio federativo. Logo, uma idéia de região com aplicação privativa à caracterização de um 

processo federativo regional, sem vinculação conceitual a um sentido de “parte homogênea” de 

um território estatal, onde se projetaria uma comunidade com consciência coletiva própria de 

pertinência, identificada por especificidades físico-geográficas, culturais, econômicas etc. 

É claro que essas complexas especificidades fático-valorativas - intuitivas ao 

próprio sentido comum da percepção regional - podem e até devem ser consideradas numa 

perspectiva de caracterização do processo federativo. Todavia serão consideradas desde que 

previamente absorvidas no enfoque particular de região reconhecido constitucionalmente como 

condicionantes acidentais do seu sentido jurídico.  

Acontece que o reconhecimento constitucional da região, como fator determinante 

do processo federativo, pode acontecer em termos assaz genéricos, bastando para tanto que se 

enfatize a sua importância como espaço intermediário de atuação político-jurídica, espaço 

fundamental à consecução do equilíbrio, situado entre o centro de poder e a periferia. A sua 

relevância, assim atribuída em termos jurídico-constitucionais, já é suficiente como fator inicial 

de caracterização do processo federativo regional, prescindindo de uma delimitação exaustiva de 

especificidades fático-valorativas.  
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A região que interessa à caracterização do processo federativo regional é aquela 

reconhecida juridicamente em sede constitucional, podendo ou não aglutinar uma ou mais de 

uma dessas condicionantes fático-valorativas como elementos acidentais ao seu conceito. Não se 

trata de “purismo” jurídico, de conceber uma idéia de região desvinculada da realidade fático-

valorativa. É que apenas o processo federativo opera em um plano político-jurídico 

constitucional, de modo que o seu eventual caráter regional distintivo também deve estar nele 

contido. Nada impede que esse plano político-jurídico contemple especificidades fático-

valorativas, nem que, em outros planos, tais especificidades se prestem às elaborações 

conceituais geopolíticas, econômicas, sociológicas e  antropológicas - todas elas passíveis de 

desvinculação de uma caracterização jurídica do processo federativo regional. Há tantas regiões 

possíveis quantos forem os enfoques e as condicionantes fático-valorativas escolhidas. 

Entretanto tudo impede que as especificidades fático-valorativas regionais se sobressaiam para 

pressionar um paradigma conceitual alheio aos critérios constitucionalmente relevantes à 

caracterização do processo federativo. Sobretudo, quando se sabe que, além de plástica, 

complexa e polissêmica28, a expressão “região” enseja também uma divergência de abordagem 

paradigmática, aprisionada metodologicamente entre as perspectivas da redução conceitual pura 

e simples da unidade de escala regional e da sua subsunção, em tempos de “globalização”, à 

escala planetária29.  

Em outras palavras, uma armadilha colocada nos seguintes moldes: ou uma 

definição abstrata de região, sempre imprestável diante da complexa e mutável dinâmica da 

realidade; ou uma indiferença à região, dada sua imprestabilidade diante da prevalência da 

teorização em termos planetários. Ambas as alternativas alimentando uma carga simbólica e 

ideológica perturbadora do consenso científico, ora enxergando a região como um fim em si 

mesma, ora como un mot vide, como lembra Iná Elias de Castro.30 Para fins de uma 

                                         
28 Vide Luiz Felipe Baeta Neves Flores. “Região e Nação: Novas Fronteiras”. George de Cerqueira Leite Zarur 
(org.). Região e Nação na América Latina. Brasília: Editora UNB, 2000, p. 19. “A palavra ‘região’, sendo de uso 
freqüente e generalizado, tem força (advinda da freqüência e generalização) contrabalançada por essas mesmas 
características. Passou a ser suposta, consabida, óbvia, evidente; passou, assim, a ser ‘naturalizada’, reificada, 
substantificada. Se quisermos, contudo, exercer o dever teórico da complexificação, veremos que a unanimidade de 
que se reveste dificulta a percepção de uma acentuada polissemia, de um feixe de significações de possibilidades 
muito numerosas de articulação e, mesmo, de contradição internas.”.  
29 Para uma abordagem dos “paradigmas subjacentes à perspectiva regional” e seus reflexos político-ideológicos na 
problemática da cientificidade da questão regional, vide Iná Elias de Castro. “Visibilidade da Região e do 
Regionalismo. A Escala Brasileira em Questão”. Lena Lavinas, Liana Maria da Frota Carleial e Maria Regina 
Nabuco (orgs.). Integração, Região e Regionalismo. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1994, p. 155-168. 
30 Iná Elias de Castro, idem p. 161.  
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caracterização político-jurídica do processo federativo em bases regionais, é preferível passar ao 

largo dessas incertezas fático-valorativas que acompanham a idéia de região e limitar o seu raio 

de influência às premissas reconhecidas constitucionalmente. O ponto central está em saber se a 

região, representada constitucionalmente por um espaço intermediário de atuação político-

jurídica, projeta-se ou não como fator determinante do equilíbrio no processo federativo, nem 

tanto se corporifica especificidades fático-valorativas próprias, que são relativas, incertas e 

acidentais. Se a escala intermediária de atuação regional, portadora ou não de rígidos padrões 

fático-valorativos, apresentar-se constitucionalmente como medida fundamental ao equilíbrio 

político-jurídico, constituirá fator determinante de um processo federativo típico, de bases 

tipicamente regionais.  

No caso espanhol, por exemplo, a premissa constitucional básica à constituição 

das Comunidades Autônomas - entidades institucionais representativas das “nacionalidades” e 

“regiões” espanholas, fundamentais ao equilíbrio político-jurídico constitucional - acusa-se na 

reunião de províncias limítrofes com características históricas, culturais e econômicas comuns, 

nos territórios insulares e nas províncias com identidade regional histórica (art.143). Apesar das 

referências genéricas às “características históricas, culturais e econômicas” e à “identidade 

regional”, o fato é que a relatividade de tais especificidades fático-valorativas não permite um 

conceito fechado e predeterminado das regiões ou nacionalidades espanholas, não confere uma 

delimitação precisa das fronteiras das Comunidades Autônomas e tampouco serve para 

estabelecer constitucionalmente a existência dessas últimas, que ficam a cargo da concretização 

de opções políticas futuras levadas a efeito pelas entidades periféricas31. Em última análise, 

prevalece apenas o reconhecimento constitucional da importância de um espaço de atuação 

intermediário, fundamental ao equilíbrio político-jurídico espanhol, cuja expressão real depende 

de decisões políticas futuras, sendo, portanto, desvinculado constitucionalmente de uma 

predeterminação conceitual rigorosa de especificidades fático-valorativas.  

                                         
31 Cf. Eliseu Aja, obra citada, p. 55. “La Constitución, en el artículo 2, reconece como sujetos de la autonomía a las 
‘nacionalidades y regiones’ que integran España, pero no concreta cuáles son, ni vuelve a referirse a estos términos 
de nacionalidades y regiones en todo el texto, sino que lo hace siempre a su resultado institucional, las CCAA. La 
Constitución tampouco fija exactamente las CCAA que existirán ni su nível competencial, sino que establece varios 
procedimientos para que los distintos territorios existentes (provincias e islas) decidan qué Comunidad Autónoma 
quieren formar, que vía de acceso a la autonomía prefieren y qué procedimiento seguirán para la aprobación de los 
Estatutos de Autonomía; las decisiones sobre estas opciones, adoptadas por los representantes de la futura 
autonomía y de las Cortes (en algunos casos con referéndum popular), determinarán la configuración como CCAA y 
el ámbito inicial mayor o menor de su poderes”.  
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Por outro lado, para que a região venha a exercer participação determinante no 

equilíbrio político-jurídico, não se faz categórica a sua institucionalização, com conseqüente 

personalidade jurídica própria e parcela demarcada de autonomia, a exemplo do que acontece na 

Espanha e na Itália. Na realidade, a região pode servir ao equilíbrio do processo federativo tanto 

sob a perspectiva das pressões centrífugas, como também das pressões centrípetas, a depender do 

contexto observado. A institucionalização da região e a sua parcela de autonomia correspondem 

às manifestações de aspectos centrífugos de sua participação no equilíbrio político-jurídico, 

talvez os mais relevantes atualmente, mas não devem ser colocadas como medidas categóricas de 

caracterização do processo federativo regional. 

Nos contextos italiano e espanhol, de fato, o equilíbrio pressupõe 

institucionalização e descentralização em bases regionais, visto que, na falta de maior respaldo às 

entidades periféricas, o espaço regional constitui a escala real de convergência das pressões 

centrífugas processadas. Ali, as pressões centrífugas do processo federativo encontram 

verdadeira expressão nas Regiões e Comunidades Autônomas, não nas entidades periféricas. Ao 

passo em que servem à função descentralizadora, tais espaços intermediários sedimentam o 

equilíbrio, contrabalançando a forte influência histórica exercida pelo centro de poder de ambos 

os Estados. Como a descentralização é necessária e as entidades periféricas não estão aptas a 

suportar sua demanda, o espaço intermediário regional naturalmente se estabelece. Nesse 

sentido, significa que a intensidade da projeção atingida pelas regiões na Itália e na Espanha 

determina o equilíbrio político-jurídico a partir de graus bastante significativos de participação 

regional, sendo certo que a institucionalização das regiões e “nacionalidades” afigura-se como a 

medida mais representativa da alta margem de aferição do caráter regional dos respectivos 

processos federativos. 

Entretanto, raciocinando em termos hipotéticos, nada impede que outros arranjos 

político-jurídicos alcancem o equilíbrio de forma paradoxalmente oposta, vale dizer, resolvendo 

as pressões centrífugas mediante uma descentralização periférica e resguardando a participação 

determinante da região a um espaço intermediário de convergência de pressões centrípetas. 

Nessa hipótese, o espaço da região se prestaria a contrabalançar a dispersão naturalmente 

imposta pelo desordenamento das pressões centrífugas, afigurando-se como fator determinante 
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do equilíbrio, na medida em que assegura a preservação do sentido centrípeto de unidade estatal, 

a partir da reunião de bases intermediárias, regionais32.  

Em ambas as hipóteses, servindo às pressões centrífugas - a ponto de atingir o 

grau de institucionalização e de autonomia constitucional -, ou servindo às pressões centrípetas, a 

região pode se mostrar como fator determinante à consecução do equilíbrio político-jurídico, 

caracterizando o processo federativo com a nota tipicamente regional. A essa altura, já se sabe 

que o processo federativo está condenado a promover o equilíbrio a partir da acomodação de 

pólos antagônicos de tensão: centralização e descentralização, unidade e diversidade, autoridade 

e liberdade. De fato, o processo federativo será tanto mais caracteristicamente regional, quanto 

mais determinante for a participação da região na convergência de tais pólos antagônicos de 

tensão, seja qual for o sentido da inclinação que se faça necessária ao contexto político-jurídico 

observado.    

Em contrapartida, a idéia de um espaço intermediário regional como lugar 

convergente do equilíbrio político-jurídico pode ainda assumir aspectos mais ou menos 

assimétricos e cooperativos, via de regra em caráter complementar, a depender da tendência à 

participação da região. Assim entendido, a assimetria e a cooperação, quando 

constitucionalmente estabelecidas em bases regionais, norteando a participação da região na 

consecução do equilíbrio político-jurídico, vêm constituir os outros fatores determinantes à 

caracterização do processo federativo como tipicamente regional. É que o espaço de atuação 

regional não se coloca em termos simétricos e não-cooperativos ante o processo federativo. A 

participação da região no equilíbrio é instrumentalizada exatamente pelas relações de assimetria 

e cooperação regionais.  

Evidentemente, a assimetria aqui destacada não é aquela de fato33, presente em 

qualquer arranjo constitucional elaborado sobre mais de um espaço de atuação político-jurídica, 

que, de maneira natural, assumem diferenças geográficas, populacionais, econômicas, culturais 

etc. Pretende-se acentuar a importância da assimetria jurídica, reconhecida como uma “desición 

                                         
32 A leitura do processo federativo brasileiro realizada neste estudo sugere tal hipótese. Entre as funções 
constitucionais atribuídas às regiões, destaca-se a de estabilizar a tendência dispersiva centrífuga resultante dos 
diversos fatores de diversificação e assimetrias presentes na federação brasileira. Nesse sentido, o espaço regional 
brasileiro atua em favor de pressões centrípetas, servindo como elo intermediário de ligação entre as pulverizadas 
pressões centrífugas e o centro de poder representado pela União federal. Essa abordagem será mais bem explorada 
nos Capítulos seguintes, mas a sua breve antecipação nesta nota se mostrou necessária, a pretexto de confirmar a 
possibilidade concreta da idéia sustentada. 
33 Dircêu Torrecillas Ramos, obra citada, p. 64-65.  
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fundamental estructuradora de la Constitución”, para aproveitar a linguagem utilizada por Peter 

Pernthaler, ao se referir ao Estado federal assimétrico34. Porém, mais ainda, uma assimetria 

constitucionalmente reconhecida em parâmetros de identificação regional, fundamental à própria 

instrumentalização da participação da região como fator determinante do equilíbrio no processo 

federativo. 

 Essa assimetria jurídica regional tanto pode se revelar em função das pressões 

centrífugas, atendendo às aspirações da própria afirmação e preservação das diferenças regionais, 

a partir de certas prerrogativas assimétricas de status constitucional, como também na direção 

inversa, isto é, na direção do nivelamento das diferenças a partir de relações de cooperação 

regional, atuantes em função das pressões centrífugas. No primeiro caso, a assimetria regional 

centrífuga trata de reconhecer e privilegiar constitucionalmente as diferenças, posto que elas são 

fundamentais ao equilíbrio; já no segundo caso, a assimetria regional centrípeta, trata de 

reconhecer e nivelar constitucionalmente as diferenças, porque são prejudiciais ao equilíbrio. Em 

ambos os casos, todavia, não seria despropositado identificar nessa assimetria uma confirmação 

do princípio isonômico, tal como contemporaneamente constitucionalizado: aos iguais, a 

igualdade; aos desiguais, a desigualdade.  

Via de regra, essas duas expressões da assimetria regional se apresentam em 

complementaridade. Mas, como o tratamento constitucional das desigualdades tende a se 

evidenciar nos arranjos político-jurídicos contemporâneos, parece claro perceber que as 

assimetrias responsáveis por acentuar os desníveis têm recebido uma maior ênfase, denotando 

também uma tendência centrípeta de acomodar o equilíbrio a partir do nivelamento dos espaços 

intermediários de atuação regional. Nessa ordem de idéias, a presença da assimetria regional tem 

sido complementada por fatores centrípetos de cooperação jurídica, destinados às compensações 

necessárias para a consecução do equilíbrio no processo federativo, mediante mecanismos 

previstos constitucionalmente.  

 

Portanto, em última análise, assimetria e cooperação representam dois aspectos de 

uma mesma moeda: o equilíbrio do processo federativo regional.  Região, assimetria e 
                                         
34 Peter Pernthaler, obra citada, p. 28. “La relación juridica de los Estados federados entre sí en el  Estado federal no 
está determinada de forma inalterablepor su condición de Estados (federados), sino por lá Constitución Federal. Se 
trata de una decisión estructural organizativa que – a diferencia de la igualdad jurídica de los seres humanos – no 
constituye un presupuesto necesario de la democracia liberal y es así invariable, sino que representa una denominada 
‘decisión fundamental estructuradora de la Constitución’. Depende mucho de la historia específica del proceso 
del unión en el Estado federal.”. (grifos apostos) 
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cooperação em bases regionais são fatores combinados que, reconhecidos constitucionalmente 

como fundamentais ao equilíbrio político-jurídico, determinam a caracterização de um processo 

federativo como tipicamente regional. Além de configurarem uma moldura teórica mínima dos 

fatores gerais determinantes do caráter regional do processo federativo. O desdobramento de 

suas múltiplas facetas, entretanto, fica a depender da compreensão das particularidades 

objetivamente consideradas em cada processo político-jurídico observado.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 

 A FACE REGIONAL DO FEDERALISMO 
BRASILEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 



   

 77

A RAIZ FEDERAL REGIONALISTA 

DO CONSTITUCIONALISMO 

(1824 -1946) 

  
 

1. O Processo Federativo em Escala Brasileira; 2. A Gênese 
Federal no Estado Centralizado; 3. O Viés Regionalista da 
Ruptura Federalista; 4. O Federalismo de Núcleo Regional 
Hegemônico; 5. O Pseudofederalismo Centrípeto  

 
 
1. O Processo Federativo em Escala Brasileira 

 

Uma vez rompido o reflexo mental condicionado responsável pela exclusivista 

associação entre federalismo e forma típica de organização estatal - reflexo que estimula a 

acumulação de elementos conceituais para uma concepção teórica de federação cartesianamente 

imaginada em termos estáticos e universais -, eis que se permite descortinar a temática federativa 

a partir de parâmetros político-jurídicos assumidamente dinâmicos. Uma dinâmica manifestada 

numa perspectiva historicista, em que a compreensão do federalismo é distanciada de modelos e 

estruturas teóricas formais (não absolutamente) e aproximada do sentido concreto de processo1, 

vale dizer, do sentido de processo federativo. 

Essa perspectiva historicista dinâmica vem surpreender o federalismo como um 

processo em contínua flutuação dialética, cuja trajetória se desenvolve nos limites de um espaço 

de atuação flexível e circunscrito em um pacto político-jurídico; um pacto constitucional firmado 

entre entidades político-jurídicas centrípetas e centrífugas, preservadas e unidas em função de 

objetivos comuns; um pacto federativo conservado mediante renovadas fórmulas de equilíbrio, 

sucessivamente elaboradas para assegurar as conciliações necessárias à acomodação dos 

antagonismos centrípetos e centrífugos, sempre confrontados em dialética tensão.  

Fora desse espaço constitucional de atuação, isto é, não conservando o pacto 

federativo, não conciliando forças de pressão antagônicas, não perseguindo objetivos 

                                         
 
1 Carl J. Friedrich. Trends of Federalism in Theory and Practice. London: Frederick A. Praeger Publishers, 1968, p. 
173.  “The review of  selected issues in contemporary federal relations has, it would seem, shown that federalism is 
more fully understood if it is seen as a process, an evolvimg pattern of changing relationships rather than a static 
design regulated by firm and unalterable rules.”. 
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constitucionais pré-fixados, o federalismo tende a se esvair ou a se reformular em um contexto 

histórico-institucional diverso. Há então a ruptura. Por isso, mais do que privilegiar a 

estruturação jurídica formal de uma organização federativa, sempre sujeita ao influxo de tensões 

historicamente processadas, a perspectiva de observação dinâmica enfatiza, fundamentalmente, 

as direções tomadas pelo processo político-jurídico representado no federalismo, conferindo a 

sua capacidade de instrumentalizar a preservação do pacto constitucional; em uma palavra: a 

perspectiva dinâmica enfatiza a funcionalidade do equilíbrio federativo2.  

A quebra do dique de visualização estática e formal permite uma compreensão 

com parâmetros teóricos diferentes daqueles tradicionalmente empregados pelos juristas, 

digamos assim, mais relativos, plásticos e dinâmicos. Na realidade, parâmetros fundados em 

determinados paradigmas compartilhados3 de referência teórica, que, por não serem estáticos, 

mostram-se sempre contextualizados, em contínua superação histórica. Parte-se do 

reconhecimento da transitoriedade paradigmática do federalismo, conduzida por tendências 

político-jurídicas historicamente processadas, ora influenciada por inclinações centrífugas, ora 

por inclinações centrípetas, ou, ainda - como ultimamente tem acusado o caldo de cultura 

federativa relativamente acumulado -, por tendências intermediárias, neutras e conciliatórias.  

Por sua vez, a projeção de tais tendências intermediárias incidentes sobre o 

processo federativo em uma escala geral contemporânea tem possibilitado notar, com certo 

relevo, o surgimento de arranjos político-jurídicos capazes de combinar, a partir de fórmulas 

características de equilíbrio da centralização com a descentralização, traços assimétricos e 

cooperativos. E, entre tais arranjos, ao mesmo tempo assimétricos e cooperativos, ao mesmo 

tempo centrífugos e centrípetos, com especial acento tem se afirmado também um pretendido 

novo caráter paradigmático, refletido em aspectos tipicamente regionais4.    

 Essa sucessiva cadeia de abstrações, até aqui esquematizada, comanda a lógica 

geral do processo federativo à luz de uma perspectiva dinâmica e relativa, em uma escala 

político-jurídica geral. O aparecimento de certos aspectos federativos, caracteristicamente 

regionais, revela-se na esteira de uma tendência intermediária dessa escala, como um desvio de 

rota na trajetória dialética de alternâncias centrífugas e centrípetas, reafirmando assim a própria 
                                         
2 Carl J. Friedrich, idem, ibidem: “(…) the main question is: what function does a federal relationship have?- rather 
than: what structure?”.     
3 A expressão inspira-se no conceito de “paradigma como exemplo compartilhado” de uma comunidade acadêmica, 
como sugerido por Thomas S. Kuhn. A Estrutura das Revoluções Científicas. Trad. Beatriz Vianna Boeira e Nelson 
Boeira. São Paulo: Editora Perspectiva, 1975, p. 232-236. 
4 Vide o Capítulo III. 
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relatividade do processo. Ocorre apenas que, a despeito de estar manifestada em algumas 

experiências político-jurídicas concretas, tal tendência intermediária tem assumido padrões 

gerais capazes de sugerir um novo paradigma de referência ao federalismo, passível de 

coexistência com outros modelos já identificados: um federalismo de aspecto regional. 

À sua maneira, essa lógica extraída do processo federativo enxergado em uma 

escala ampliada também se reflete na experiência concreta do processo federativo brasileiro: a 

sua trajetória dialética, o seu espaço constitucional de atuação, as suas renovadas fórmulas de 

equilíbrio de forças político-jurídicas antagônicas e a transitoriedade de seus modelos de 

referência. Tudo isso que, em articulada combinação, faz determinar um esquema teórico geral, 

um enfeixe de abstrações fundamentais capaz de conferir algum sentido lógico-sistemático ao 

federalismo visto como um processo político-jurídico. As particularidades distintivas do 

federalismo brasileiro de outros federalismos não infirmam a sua subsunção ao comando dessa 

lógica geral; pelo contrário, confirmam a relatividade federativa estimulada por seu comando. 

Comando articulador de algum sentido de unidade a um processo político-jurídico típico, mas 

incapaz de prever, com exatidão, as opções de cada experiência particular. Afinal, o processo 

federativo brasileiro nada mais é do que o processo federativo geral recortado em uma escala 

particular, uma escala brasileira.  

Em outras palavras, pretende-se tão-somente assinalar que, apesar de a dinâmica 

própria do processo federativo brasileiro ficar por conta das vicissitudes de sua experiência 

político-jurídica concreta - que lhe impõe ritmo e características particulares -, também não 

destoa do comando de uma lógica federativa geral. Essa experiência federativa brasileira, aliás, 

há algum tempo acumula precedentes regionalistas, em linha de aproximação com as tendências 

intermediárias, assimétricas e cooperativas surgidas a partir dos desvios de rota afirmados no 

curso do processo federativo, aqui enxergado em escala geral.  

Isso posto, nessa ordem de idéias, estaria o processo federativo brasileiro apto a se 

enquadrar em um novo padrão federativo, com a predominância de aspectos característicos  

regionais? Sem perder o horizonte do comando da lógica do processo federativo geral, o presente 

Capítulo estará voltado à compreensão da dinâmica particular que envolveu a construção da 

escala brasileira e, na medida do possível, apontar os eventuais precedentes regionalistas 

 

 surgidos no desenvolvimento do seu constitucionalismo, precedentes sinalizadores de possíveis 

respostas à questão central acima formulada. 
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2. A Gênese Federal no Estado Centralizado 
 

Em uma perspectiva jurídica formal, o Estado brasileiro foi constituído 

originariamente monárquico e centralizado, contemplando uma divisão em circunscrições 

territoriais denominadas Províncias5. A Constituição de 1824 articulava uma forma de 

centralização político-jurídica - guardada pela “chave” do Poder Moderador6, pelo Senado 

Vitalício e pelo Conselho de Estado - à descentralização administrativa executada pelas 

Províncias, herdeiras históricas das extintas Capitanias7, e, assim como elas, desprovidas de self 

government. Uma perspectiva jurídica dinâmica complementa essa visão estática do esquema 

constitucionalizado, enfatizando a sua submissão ao influxo de um processo político-jurídico, 

que, se não ameaçava a prevalência da forma centralizada, temperava os seus efeitos por conta 

da inserção de um contraponto descentralizador, silenciosamente sedimentado durante três 

séculos.  

Com isso, não se pretende afirmar que, durante a vigência do regime 

constitucional de 1824, a dinâmica de poder estabelecida tenha construído alguma fórmula de 

equilíbrio político-jurídico entre unidade e diversidade. Que fique bem claro: a prevalência da 

forte centralização formal anulava qualquer medida de equilíbrio. Mas se anulava o equilíbrio, 

não anulava o resistente gérmen histórico do contraponto descentralizador, permitindo ao menos 

a existência de um processo político-jurídico que viria a ser a gênese do processo federativo 

futuramente constitucionalizado em 1891. Os seus fatores determinantes, inclusive portadores de 

características regionalistas, viriam encontrar ampla ressonância na futura experiência federativa 

brasileira.  

 

A outorga da Constituição de 1824, ato contínuo à dissolução da Assembléia 

Constituinte de 1823, sinalizava, aos olhos da elite dirigente associada ao Imperador dom Pedro 

                                         
5 Constituição de 1824: “Art. 2. O seu território é dividido em Províncias na forma em que atualmente se acha, as 
quais poderão ser subdivididas, como pedir o bem do Estado.”. 
6 Constituição de 1824: “Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização Política, e é delegado 
privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que 
incessantemente vele sobre a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos demais poderes políticos.”. 
7 Para um histórico da evolução e transformação das Capitanias em Províncias, vide Cármen Lúcia Antunes Rocha. 
República e Federação no Brasil: Traços Constitucionais da Organização Política Brasileira. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1996,  p. 207-210. 
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I, a incapacidade conciliatória das desarticuladas forças políticas representativas da inquieta 

nação recém-emancipada. Pelo menos uma conciliação que atendesse aos seus planos. Logo, o 

Estado monárquico e centralizado surge de um dissenso, não se afigurando como fruto de um 

pacto político-jurídico constitucionalmente amadurecido, a partir da convergência de fatores 

genuinamente nacionais. Surge “divorciado da nação”8, outorgado de cima para baixo, obra 

exclusiva da cúpula de poder vinculada à figura do Imperador, que ostentava o emblemático 

título de defensor perpétuo do Brasil (1822) e encontrava na fonte efêmera do carisma popular, 

sem intermediários, o principal fundamento de sua autoridade personalíssima.  

O curto período compreendido entre a lua de mel e aquilo que Joaquim Nabuco 

chamou “desquite amigável”9 do Imperador com a minoria política narcotizada pelos efeitos do 

carisma monárquico, desquite formalizado com a abdicação (1831) de um chefe prematuramente 

desgastado, confirmaria o equívoco da opção plebiscitária. O processo político-jurídico, 

represado na dissolução e no ato de outorga constitucional, logo se encarregaria de acusar o 

choque entre a fórmula do Estado centralizado e a realidade de uma nação emergente 

manifestamente centrífuga. A rigor, um choque que deitava raízes profundas em três séculos de 

um regime colonial conflituoso, sustentado, de um lado, por uma rígida centralização imposta à 

colônia pelo aparato estamental do Estado português, e, de outro, por uma disparidade centrífuga 

naturalmente imposta pela geografia sócio-econômica do imenso território, dividido em núcleos 

de povoamento afastados e desconexos, sem vínculos comuns, exclusivamente ligados à 

metrópole.  

A nação brasileira emergia, assim, de uma engenhosa síntese dialética operada 

entre a sufocante centralização formal, historicamente conduzida pelo estamento burocrático 

português, e a dispersiva descentralização informal, originária das Capitanias, depois 

transformadas em Províncias (1815). A primeira vigiava a unidade territorial e o esquema 

colonial em função dos interesses administrativos e econômicos da metrópole, em um processo 

contínuo e gradual de distanciamento dos focos desarticulados de interesses locais e regionais. 

Por sua vez, a disparidade centrífuga forçava uma descentralização improvisada, oligárquica, 

autárquica, alheia às práticas do self government10, elas que são fundamentais ao aprimoramento 

                                         
 
8 A expressão é de Raymundo Faoro. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. 3. ed. São 
Paulo: Editora Globo, 2001, p. 331.  
9 Cf. Joaquim Nabuco. Um Estadista do Império, vol I. 5. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997, p. 52.   
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das instituições políticas11. A forma impunha a unidade; a realidade impunha a diversidade; 

porém, ambas, unidade e diversidade, permaneciam historicamente desarmônicas. 

Uma vez realizada a Independência (1822), eis então que a emergência do 

problema da fundação do Estado brasileiro conduzia ao constituinte um dilema complexo e 

secular: experimentar a jurisdicização das forças centrífugas regionais e locais, mediante uma 

instável alternativa descentralizadora acoplada ao ambicioso projeto de unidade nacional, ou 

manter o esquema de centralização posto à prova durante o longo período colonial - herança 

ofertada pelo Estado português -, sendo que agora com um verniz modernizador liberal. A frágil 

Assembléia Constituinte, explicitamente convocada sob reserva de dissolução, não se impôs 

suficientemente soberana para viabilizar a primeira alternativa, missão dificílima para uma nação 

emergente, dispersa em fatores de interesses locais e regionais desconexos, desarticulada, 

institucionalmente imatura e, sobretudo, ressentida de um sentido claro de unidade. A unidade 

nacional viria a se consolidar apenas lentamente, a partir de um processo paciente, gradual e 

eficiente de cooptação das elites representativas dos focos regionais pelo centro de poder, muitas 

vezes à força. 

 A dissolução e o ato de outorga constitucional apontam a opção da cúpula formal 

de poder pela segunda alternativa, menos arriscada à integridade territorial, mais afastada dos 

reais fatores centrífugos constitutivos da base da diversidade nacional. Nesses termos, o regime 

constitucional do Estado brasileiro foi inaugurado como uma extensão do regime colonial. A 

diferença vinha apenas de uma vaga coloração liberal, mesmo assim, outorgada. Afirmou-se a 

prevalência de uma concepção política afinada à elite dirigente, que enxergava em qualquer 

medida de descentralização, atenuante do rígido controle central, o perigo real de fracionamento 

da integridade territorial, bem maior a ser protegido pelo Imperador. Aliás, integridade realmente 

ameaçada com freqüência, por conta da excessiva centralização e da falta de solidez dos vínculos 

nacionais, recorrentemente acusados nas órbitas regionais do norte-nordeste (naquele tempo 

                                                                                                                                 
10 Cf. Oliveira Viana. Instituições Políticas Brasileiras. Brasília: Conselho Editorial do Senado Federal, 1999, 
Coleção Biblioteca Básica Brasileira, p. 285. Entre as várias passagens alusivas à falta da prática do chamado self 
government na cultura colonial brasileira, pode-se destacar: “Em 1822 – ao iniciarmos o novo regime democrático – 
era esta a organização do povo-massa, que os domínios rurais ofereciam. Nada, como se vê, de self government: 
nenhuma das suas instituições. Nada de ‘aldeias agrárias’, nada de pueblos; de mirs; de zadrugas; de townships; de 
vestries; de gemeiden, que exprimissem algo de habitualidade democrática e de autogoverno. Nada de espírito de 
independência e liberdade da massa rural em face dos senhores de terras e autoridades locais. Nada.”. 
11 A propósito, vide as lições de Alexis de Tocqueville. A Democracia na América. Trad. Eduardo Brandão. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998.  
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chamado apenas “norte”), sob a liderança dos ideais libertários oriundos de Pernambuco12 e do 

extremo sul fronteiriço, sob a liderança do Rio Grande do Sul, experimentado pelos prolongados 

conflitos desencadeados na Cisplatina13. Além disso, a ameaça à integridade também vinha do 

exemplo externo fornecido pelo fracionamento das colônias espanholas vizinhas, outro abismo 

profundo a rondar atmosfera política dirigente do Império.   

Descartada a opção conciliatória pelo Imperador, risco calculado ante à inquietude 

das forças regionais centrífugas do norte-nordeste e do extremo sul, restou-lhe apenas, como 

base de sustentação à política centralizadora, um terceiro elo de aliança regional, menos 

interessado em alternativas descentralizadoras, porque beneficiário direto do influxo político-

jurídico irradiado a partir do eixo central do Estado monárquico, ali mesmo institucionalizado. 

Essa mesma aliança regional deu rumo seguro à emancipação política, sustentou a dissolvição da 

Assembléia Constituinte e afiançou a outorga do Estado brasileiro centralizado; as Províncias de 

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, conciliadas em um feixe de interesses regionais, 

garantiriam apoio à configuração inicial da política centralizadora, fixando um evidente 

precedente de vínculos regionalistas na conformação original da unidade nacional e, 

futuramente, do federalismo brasileiro. A unidade formal, pretendida pela centralização político-

jurídica, servia primeiramente a uma aliança regional e, naquelas circunstâncias, sendo apenas 

possível uma unidade formal, que sua amplitude nacional fosse legitimada aos poucos, sob a 

vigilância direta da centralização, sob o impulso de uma base mínima de alianças14. Eis a lógica 

do pacto regional original constitutivo do Estado brasileiro centralizado. 

Mas o processo político-jurídico, apesar de rigidamente preso às amarras do 

esquema, não tardaria a moldar resistência à desequilibrada política de centralização garantida 

pelo pacto regional dela beneficiário. A deflagração do conflito viria logo em seqüência aos 
                                         
12 A Revolução Pernambucana de 1817, “vigorosa corrente subterrânea” (Raymundo Faoro, obra citada, p.301), 
marcou a ruptura das forças regionais brasileiras com a Metrópole portuguesa, deflagrando o processo que detonaria 
a Independência em 1822 e, depois, a abdicação do Imperador em 1831. O seu viés separatista, momentaneamente 
exercitado, repercutiu diretamente na formatação do Estado brasileiro recém-emancipado, influindo na opção 
centralizadora, sob a sustentação das forças regionais associadas ao eixo central do Império.   
13 Sobre a estruturação da região compreendida no espaço fronteiriço platino e as suas repercussões na antiga 
Província da Cisplatina, vide Maria Medianeira Padoim. Federalismo Gaúcho: fronteira platina, direito e 
revolução. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2001, p. 15-66.    
14 Cf. Raymundo Faoro, obra citada, p. 361-362: “Por sua vez, a ação do príncipe, (...), se arma na base de uma 
aliança geográfica, concertada entre o Rio de Janeiro (a corte e o interior fluminense), São Paulo e Minas Gerais. As 
juntas provinciais e as câmaras municipais são o fundamento dos interesses congregados, sob a presidência de dom 
Pedro, num pacto monarquista. Esta informal confederação, sustentada pela hegemonia das províncias do sul, 
apoiou o príncipe na guerra da Independência, cuja vitória atrelou ao trono a faixa que se estende da Bahia a Belém 
do Pará. Dom Pedro, durante o seu reinado de nove anos, cuida de soldar as províncias mal congregadas, 
dissolvendo-lhes a autonomia na imantação monárquica, unitária, centralizadora.”.  
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acontecimentos da dissolução da Constituinte, com a Confederação do Equador (1824) 

congregando a oposição das forças regionais originárias das Províncias do “norte”15, mais uma 

vez lideradas por Pernambuco. A rigorosa reação aos líderes do movimento pela aliança regional 

centrípeta não seria suficiente para aplacar as pressões contrapostas pelo processo político-

jurídico em curso. A torrente estava francamente aberta e tomaria consistência mais na frente, 

com o enfraquecimento e posterior afastamento de dom Pedro I, em 07 de abril de 1831. 

O período estendido entre o início da Regência (1831) até a maioridade (1840) 

marcaria a fase mais sensível do projeto de unidade nacional sob bases regionais hegemônicas, 

tal como arquitetado na forma de organização político-jurídica do Estado centralizado. O vácuo 

do poder monárquico acirrava dramaticamente o conflito, conflito fundamentalmente regional. O 

primeiro golpe das forças centrífugas refratárias viria de um projeto de reforma constitucional 

aprovado pela Câmara dos Deputados (outubro de 1831), estabelecendo uma monarquia 

federativa, posteriormente vetada pelo Senado, por ocasião da aprovação da Lei de 12 de outubro 

de 1832. O segundo viria um mês depois, com a aprovação do Código de Processo Criminal, 

documento que conferia amplos poderes judiciais e policiais aos juízes de paz, autoridades 

eleitas localmente e diretamente concorrentes das atividades exercidas pelos promotores e juízes 

de direito, estes últimos nomeados pelo presidente de Província, sob a chancela do Poder 

Central. Finalmente, o terceiro golpe, com o impacto da reforma constitucional contida no Ato 

Adicional, Lei nº 16, de agosto de 1834: autonomia político-legislativa das Províncias, com 

ampla margem competencial destinada às recém-instituídas Assembléias Legislativas (Arts. 10 e 

11), contemplando, inclusive, fixação de receitas (impostos) e despesas (Art. 10, §5º) e criação 

de empregos municipais e provinciais (Art. 10, § 7º).       

A descentralização político-jurídica parcial prevista no Ato Adicional de 1834 

respondia momentaneamente às aspirações centrífugas, mas, paralelamente, o alicerce do 

conflito permanecia intacto: a hegemonia de uma aliança regional na condução do governo 

centralizado na condução dos rumos do projeto nacional durante o vácuo de poder monárquico. 

Nesse sentido, como esclarece Raymundo Faoro, foi sintomática a não-participação das 

Províncias regionalmente articuladas na cúpula de poder no ciclo de agitações deflagradas no 

                                         
15 Os episódios políticos e militares desencadeados durante a Confederação do Equador abrangeram diretamente as 
Províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, com reflexos em Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, 
Maranhão e Pará. Portanto, congregando um núcleo regional compreendendo o Norte-Nordeste. Para um 
aprofundamento sobre o conflito e suas condicionantes regionais, vide Manoel Correia de Andrade (org.). 
Confederação do Equador. Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 1988. 
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período regencial: “(...). Em verdade, as revoltas regenciais traduzem o anseio de conquistar 

maior integração no comando político, com a conquista do poder de decisão, em benefício da 

economia local. Anote-se, dado fundamental para o desnudamento dos fatos, que o Rio de 

Janeiro (e o interior fluminense), São Paulo e Minas Gerais - o grupo que deu a base da 

Independência - não se insurgiram contra o statu quo da minoridade. Essas províncias, com 

exceção do Rio de Janeiro, gozavam de vantagens políticas superiores ao poder político, numa 

época em que o segundo, terceiro e quarto lugares na arrecadação cabiam à Bahia, Pernambuco e 

Maranhão. As revoltas irrompem na linha periférica, associada mas não integrada ao centro: 

Bahia, Pará, Maranhão, num quadro de inquietações que consome o norte, o nordeste e o Rio 

Grande do Sul. Os “cabanos” (1835), os “Balaios” (1838-1840), os “sabinos” (1837) e os 

“farroupilhas” (1835-1845) sentem-se roubados na partilha do mando, com o predomínio do sul 

ou com o afastamento das influências provinciais16”.  

Os acontecimentos mostravam que a unidade real seria moldada, apenas 

parcialmente, por reflexo de uma congregação de vínculos regionais, ultrapassando 

gradualmente os horizontes provinciais, mas de inconsistente amplitude nacional. Ocorre que as 

agitações regenciais, apesar de voltadas primordialmente à equiparação regional no comando do 

poder central, atingiam diretamente a preocupação com a integridade territorial do Estado 

brasileiro, sempre ela, o ponto intocável. A reação do regresso conservador viria naturalmente, 

manejada com habilidade para debitar o foco de tensão aos excessos descentralizadores - não aos 

excessos centralizadores - cometidos pelo sopro liberal, logo associado à anarquia experimentada 

durante a breve aplicação do Código de Processo Criminal e do Ato Adicional de 1834. A obra 

parcial da descentralização esbarrava também na imaturidade das instituições responsáveis por 

sua execução, logo controladas pelos vícios das oligarquias locais. A instabilidade daí projetada 

não aconselhava ao corpo dirigente, na medida de seus compromissos com o projeto de 

integridade, a continuidade do viés descentralizador no processo político-jurídico. 

A conseqüência direta verteu-se dialeticamente, no sentido do reaparelhamento do 

Estado centralizado, forte e fechado, uma centralização que retomasse a linha de articulação 

direta entre o Poder Moderador, o Senado vitalício, o Conselho de Estado e as Províncias. A 

maioridade de Dom Pedro II revitalizaria o Poder Moderador, enquanto a Lei de Interpretação do 

                                         
16 Raymundo Faoro, obra citada, p. 367-368.  
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Ato Adicional (1840)17 estabeleceria um dique na torrente descentralizadora das Províncias, 

posteriormente aperfeiçoado com a recriação do Conselho de Estado (1841), antes extinto pelo 

Ato Adicional, e com a reforma do Código de Processo Criminal (1841). Uma vez contida a 

chama liberal descentralizadora, aparelhada a centralização, assegurada a maioridade do jovem 

Imperador, as duas primeiras décadas do Segundo Reinado encarregar-se-iam de concluir a obra 

do projeto de unidade nacional, unidade regionalmente assentada.  

Por sua vez, o problema do controle regional do poder centralizado seria 

momentaneamente contornado pela política de conciliações e cooptações amplamente utilizada 

durante o Segundo Reinado, assecuratória da alternância das oligarquias regionais - associadas 

em interesses agrários-comerciais - nos postos-chaves de comando durante os sucessivos 

gabinetes ministeriais arregimentados no período. De outro lado, a crescente ascensão da 

economia cafeeira, concentrada no eixo regional central do Império, ensaiando algum equilíbrio 

com a economia açucareira do norte, atenuava o impacto das pressões centrífugas. As regras do 

jogo político definiam os compromissos verticais e horizontais entre os atores: o Imperador, o 

protagonista, cooptava os quadros oriundos das elites regionais para um esquema estamental 

fechado, facilitando a perpetuação política das oligarquias e, em troca, recebendo a garantia da 

continuidade do projeto centralizador. As elites regionais, coadjuvantes, conciliavam a 

alternância dos quadros, seguindo uma lógica de relativo equilíbrio geográfico e partidário.  

 

3. O Viés Regionalista da Ruptura Federalista 

 

O manto consensual da centralização, encoberto sobre o arranjo das suspeitas 

oligarquias regionais, estabilizaria a situação até a década de 60, quando, a partir de então, 

começariam a tomar corpo outros fatores que reanimariam o cenário político-jurídico, 

reconduzindo a questão descentralizadora e regional ao palco principal, em um movimento que 

ganharia consistência e levaria à ruptura federalista-republicana. A oxigenação dos quadros 

                                         
17 Joaquim Nabuco, obra citada, p. 84. A motivação da Lei de Interpretação do Ato Adicional está explícita nas 
palavras do então conservador, depois liberal, Nabuco de Araújo, pai do autor: “Eu entendia, senhores, que a 
interpretação do Ato Adicional era uma necessidade altamente reclamada pelo país: os poderes provinciais 
ameaçavam de aniquilamento os poderes gerais, os poderes gerais não exerciam ação e influência nas províncias, a 
monarquia era incompatível com esses desregramentos das assembléias provinciais, os quais desnaturalizavam 
nossa forma de governo.(...)”. No complemento da passagem, curiosamente, o biografado estava a criticar os 
excessos cometidos por ocasião da aplicação da Lei de Interpretação a um caso concreto de suspensão das leis 
provinciais.   
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parlamentares, o realinhamento dos liberais, a dinamização de fatores econômicos, com a 

abolição do tráfico negreiro, além do progresso crescente da economia do café, em detrimento do 

gradual declínio da economia do açúcar, convergia para o desenvolvimento de novas abordagens 

ideológicas sobre a organização e o papel do Estado. No cerne dessa onda, que seria quebrada 

apenas com a ruptura de 1891, ressurgiu um acirrado debate entre centralização e 

descentralização, liderado principalmente pelas idéias paradigmáticas e antagônicas do 

conservador Visconde de Uruguai e do jovem liberal Tavares Bastos18.  

A despeito de o conteúdo ter sido direcionado à forma de organização do Estado, 

preservando-se em todo caso o limite da instituição monárquica (a campanha republicana-

federalista seria deflagrada apenas em um segundo momento, por outros atores), era 

indisfarçável que, por trás do debate em torno da centralização ou descentralização, a questão 

regional permeava toda a discussão. Em várias passagens de sua obra, aliás, Tavares Bastos era 

explícito quanto à sua motivação, acusando, na pretensão descentralizadora, típica precedência 

regional, até mesmo apartada do projeto de unidade nacional: “Emfim, e para não ir mais longe, 

é o Norte interessado nessa concepção administrativa, que sujeita o país á ineluctavel supremazia 

dos politicos da capital? Pesai bem esses vivos contrastes, e dizei si a integridade de um Estado 

igual a tres quartas partes da Europa póde subsistir sinão a sombra de uma politica, que 

indemnise as provincias dos sacrifícios que fazem á união. Poderá, porém, resistir muito tempo á 

acção de duas causas isoladoras, a desigualdade de tratamento e a centralização?”19   

A mesma “nuvem que ameaçava” a integridade nacional - advertida por Tavares 

Bastos ao se referir ao “instincto vago de independência” e à “dúvida sobre as vantagens da 

união”20 -  originária da base de interesses regionais localizados no “norte” do Brasil, fracionar-

se-ia em vários horizontes durante as duas décadas seguintes, numa cadeia de acontecimentos 

que evoluiriam à campanha republicana, cuja rota levaria à ruptura de 15 de novembro de 1889. 

Como explica Evaldo Cabral de Mello, durante as décadas de 60 e 70 ocorreram modificações 

                                         
18 Gabriela Nunes Ferreira: Centralização e Descentralização no Império: o debate entre Tavares Bastos e o 
Visconde de Uruguai. São Paulo: Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, Editora 34, 1999, 
p. 50. “Tavares Bastos, de um lado, e o Visconde de Uruguai, de outro, são figuras paradigmáticas do debate sobre 
centralização e descentralização que renasce a partir dos anos 60 do século passado. Como autores, escreveram 
obras que se tornaram referências importantes sobre a organização política do Império, com ênfase na questão 
centralização e descentralização política e administrativa. Nestas obras, defenderam pontos de vista diferentes ou 
mesmo opostos, e dialogaram ente si: embora Tavares Bastos tenha escrito sua principal obra, A Província (1870), 
depois da morte do Visconde de Uruguai (1866), pode-se com propriedade dizer que houve entre eles um debate.”. 
19 Aureliano Cândido de Tavares Bastos. A Província: estudo sobre a descentralização no Brasil. Brasília: Ed. Fac-
Símile, Senado Federal, Col. Memória Brasileira, 1996, p. 402-403.  
20 Aureliano Cândido de Tavares Bastos, idem, ibidem.  
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fundamentais no equilíbrio inter-regional brasileiro: contra uma relativa homogeneidade 

econômica verificada entre 1830 a 1870. Houve, a partir daí, uma aceleração brutal no processo 

de assimetria regional 21 que, naturalmente, contribuiria para o assentamento de interesses 

refratários à condução da política de centralização e, por extensão, à idéia de unidade nacional a 

ela vinculada. Não eram incomuns as explícitas manifestações de ressentimento regional22, 

ressentimento que ameaçava o pacto de unidade, mas reforçava a solidez dos vínculos 

regionalistas.  

A unidade formal, quando não contestada, apresentava-se como um visível 

ajuntamento de núcleos regionais, vulnerável a qualquer tempo e direção. Enquanto 

silenciosamente se desmanchava o alicerce político-jurídico do pacto regional oligárquico que 

assegurou o projeto de unidade conduzido na primeira fase do Segundo Império, à base da 

cooptação e da conciliação, tudo agora conspirava contra o regime monárquico: o açúcar e o 

algodão do “norte” definhavam em uma crise econômica sem precedentes, o que afastaria para 

sempre a região do lugar privilegiado ocupado da época colonial até meados do período 

monárquico, denunciando na origem a ineficiência do esquema projetado pela obra 

centralizadora; de outro extremo, a nova, ascendente e dinâmica economia do Rio Grande do 

Sul, de Minas Gerais e do oeste paulista, a cada dia mais desgarrada da política econômica 

central, não encontrando no pesado aparelhamento montado pelo estamento burocrático a 

agilidade necessária à sua demanda de investimentos; por fim, em um espiral crescente, a 

insatisfação das camadas médias urbanas intelectualizadas, alijadas da participação no distante e 

fechado sistema montado no Império, deleitando-se na sedução da ideologia republicana. À sua 

maneira, todas essas insatisfações contra a centralização convergiam à solução federalista.  

O ato final do drama do Estado monárquico centralizador seria ainda marcado por 

duas defecções, há algum tempo prenunciadas pelos focos decadentes da aristocracia rural e pelo 

Exército. Antes disso, porém, seria tentado um infrutífero e desesperado lance salvador por 

vozes liberais isoladas, precavidas contra os perigos das instáveis repúblicas sul-americanas: a 

                                         
21 Cf. Evaldo Cabral de Mello. O Norte Agrário e o Império: 1871-1889. 2. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999, p. 
16-17. A partir da análise de “seis temas-chave” debatidos no parlamento nacional - tráfico interprovincial de 
escravos, imigração européia, financiamento da grande lavoura, modernização da agroindústria do açúcar, 
investimentos no sistema de transportes e discriminação de rendas - o autor examina as relações entre as províncias 
localizadas no chamado “norte agrário” e o poder central (p. 14). Trata-se de obra fundamental para compreensão da 
problemática regional brasileira e da suas disparidades.     
22 A propósito, vale conferir as diversas passagens contidas  em Evaldo Cabral de Mello, obra citada, prefácio. 
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monarquia federativa, bandeira levantada por Joaquim Nabuco23 e depois sustentada por Rui 

Barbosa, já sem tanto apelo monarquista. A equivocada opção das últimas vozes conservadoras, 

perto do fim, foi apostar na retomada do já tímido projeto descentralizador, afastando-o de 

qualquer perspectiva federativa.Tinha-se na corrente majoritária a incompatibilidade da 

vinculação entre monarquia e federação. O paliativo descentralizador proposto no último 

gabinete, liderado pelo Visconde de Ouro Preto, não funcionaria diante da onda federalista, que 

se projetava a partir do impulso de movimentos regionais e arrastava com a sua força a idéia 

republicana24.  

A abolição sem indenização (1888) desfecharia a crônica do afastamento 

anunciado das oligarquias rurais decadentes do aparelho burocrático centralizador, inoperante 

para dinamizar as atividades econômicas, agora sem a garantia do braço escravo. Enquanto isso, 

o outro sustentáculo da ordem central, o prestigioso Exército, ainda colhendo os louros da 

campanha paraguaia, mas há muito descontente com o tratamento recebido pelo Império 

declinante, aspirava a um papel proeminente nos novos tempos. Era mesmo época da república 

federativa, tão previsível pelas circunstâncias que sequer encontrou esboço de reação por ocasião 

da intervenção militar deflagrada em 15 de novembro de 1889. Nada de conflitos sangrentos, 

nada de agitação, também nada de participação popular. Uma ruptura silenciosa preparada pelas 

elites dirigentes e oportunamente antecipada pelos militares, a partir do fermento 

descentralizador das articulações regionalmente assentadas.  

 

 
 
 
 
 
4. O Federalismo de Núcleo Regional Hegemônico 

                                         
 
23 No final de legislatura de 1885, o Deputado Joaquim Nabuco apresentou o projeto de “monarquia federativa” à 
Câmara dos Deputados. Após a abolição da escravatura, seu projeto político prioritário, ele deflagrou campanha 
aberta em favor da monarquia federativa, única alternativa que enxergava para conter o avanço dos republicanos e 
salvar o Império. Na fase final, dividiu a liderança da campanha federalista com Rui Barbosa no partido liberal.  
Vide, a propósito, os últimos artigos de Joaquim Nabuco sobre o assunto no jornal “O Paiz” (seção “Campo 
Neutro), reproduzidos por Fernando da Cruz Gouvêa. Joaquim Nabuco entre a Monarquia e a República. Recife: 
Fundaj, Editora Massangana, Série República, vol. 9, 1989, p. 376-384; sobre o tema, também Manuel Correia de 
Andrade. “Nabuco e a Federação”. Revista Notícia Bibliográfica e Histórica, n. 179. São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 2000, p. 367-371.    
24 Cf. Osvaldo Ferreira de Melo. Tendências do Federalismo no Brasil. Florianópolis: Editora Lunardelli, 197-.   
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A transição institucional do Estado centralizado à federação, fase passada entre a 

implantação do governo provisório militar e a promulgação da Constituição de 1891, constituiu 

um convincente presságio da lógica federativa brasileira durante a história republicana, não 

muito diferente do processo político-jurídico desenvolvido no período monárquico: uma 

alternância de tensões antagônicas, impulsionada por uma dialética de movimentos reagentes, 

centrífugos e centrípetos, desprovida de uma dimensão clara de equilíbrio entre centro e 

periferia. Alternam-se momentos de centralização e descentralização, em trocas de tendências 

político-jurídicas, mas sem as conciliações necessárias à sofisticada equação de equilíbrio 

federativo, tão bem caracterizada na fórmula aglutinativa da unidade com diversidade.   

Ou prevalecia a tendência centralizadora, ou a descentralizadora, mas sempre em 

desequilíbrio. Para assegurar uma ordem mínima de unidade contrária à dispersão congênita das 

forças centrífugas regionalmente assentadas - unidade meramente formal - projeta-se um centro 

de poder forte, sufocante, repetidas vezes exercido com expedientes autoritários, incapaz de 

articular uma coordenação harmônica da rica oferta de diversidade contida no território 

continental. Por outro lado, como contraponto reagente à centralização opressiva, configurava-se 

uma descentralização também opressiva, isolacionista, particularista e desagregadora. 

Finalmente, transitando entre essa alternância de tensões, fechando o quadro esquemático do 

processo federativo brasileiro, o predomínio de um núcleo regional hegemônico, conduzindo o 

ritmo e a direção, em sintonia direta com a tendência político-jurídica da vez. 

O esquema transportou-se à fase inicial da república sob a vigilância direta do 

Exército, que fez as vezes de centro de poder durante o vácuo institucional criado pela ruptura, 

prerrogativa logo estendida por conta das instáveis circunstâncias do período. A Constituinte, 

instalada em 1890, trabalhava submetida ao influxo militar, que assegurava o controle político da 

ordem fragilizada pela dispersão de interesses dos focos regionais de tensão. O movimento 

centrífugo, até então momentaneamente sincronizado na corrente de fé descentralizadora contra 

a asfixia do sistema monárquico, retornava do transe coletivo à realidade de interesses 

desconexos, novamente sob as amarras da centralização, centralização agora militar. 

Melancolicamente, o pretendido pacto federativo brasileiro já nascia tutelado. 

A tônica dos debates constituintes concentrou-se na definição do padrão 

federativo que emergiria constitucionalmente. As alternativas circulavam entre um federalismo 

centrífugo extremado, com os Estados “soberanos” e a União federal dependente; um 
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federalismo “temperado”25, com Estados “autônomos” e a União federal forte e independente, 

protetora do equilíbrio às assimetrias centrífugas; ou, finalmente, um federalismo centrífugo 

dual, com Estados “autônomos” e juridicamente simétricos, com algum temperamento conferido 

à presença da União federal, sob bases seguras e regionalmente hegemônicas. A vitória dos 

debates ficou com a terceira opção, liderada por São Paulo, nos termos explicados por 

Raymundo Faoro: “(...) os paulistas não pretendiam dominar pela mera ascendência de seu 

Estado, senão pelo controle da União, que, para isso, deveria ter alguma força, não a ponto de 

anular a unidade federada, nem tão insignificante que não pudesse servir de instrumento para o 

domínio sobre o norte26”. 

Afastada a temerária institucionalização de uma descentralização extremada e, na 

outra ponta, vencida a possibilidade de uma federação temperada, eis que a Constituição de 1891 

formataria o padrão federativo brasileiro sob evidente inspiração do padrão original do 

federalismo centrífugo dual norte-americano de 1787, apesar de a experiência alienígena ter sido 

originada de um pacto constitucional entre Estados soberanos, recém libertados do jugo colonial 

inglês. A falsa aparência conciliatória sugerida na expressão “Estados Unidos do Brasil27” - 

fórmula inapropriadamente importada para os parâmetros brasileiros, essencialmente vinculados 

à aspiração descentralizadora de uma unidade estatal já formalizada, e não à associação de 

Estados preexistentes - seria desnudada em um futuro próximo. A práxis federativa revelaria que 

o figurino constitucional serviria apenas à consolidação de uma aliança política regional, 

comandada por São Paulo e estrategicamente partilhada com Minas Gerais: um federalismo 

centrífugo de núcleo regional hegemônico.  

Porém, antes que o desencadear do processo federativo realizasse a obra da 

hegemonia regional, antes que a expressiva parcela de autonomia estadual constitucionalmente 

                                         
 
25 Essa era a posição original sustentada por Rui Barbosa. Obras Completas de Rui Barbosa, vol. XVII, tomo I. Rio 
de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1946. Em diversas passagens de seu célebre discurso preferido no 
Congresso Nacional, na sessão de 16 de novembro de 1890, Rui Barbosa teceu incisivas criticas às reivindicações de 
um federalismo extremado, defendendo o seu temperamento mediante o fortalecimento da União federal. Vide, a 
propósito: “Em certas reivindicações de federalismo, que vejo encapelarem-se aqui contra o projeto eminentemente 
federal de Constituição que vos submetemos, há exagerações singulares e perniciosas, que cumpre cercear, a bem 
exatamente do princípio federativo. (...).Grassa por aí, senhores, um apetite desordenado e doentio de federalismo, 
cuja expansão sem corretivo seria a perversão e a ruína da reforma federal.”  
26 Raymundo Faoro, obra citada, p. 531. 
27 Constituição de 1891: “Art. 1º. A Nação brasileira adota como forma de governo, sob regime representativo, a 
República Federativa proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das 
suas antigas províncias, em  Estados Unidos do Brasil.”.    
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garantida28 em bases jurídicas simétricas se mostrasse exercitável apenas pelos poucos Estados 

financeiramente autônomos, associados por um elo de hegemonia política e econômica e, por 

isso, naturalmente aptos a concentrar o poder central, respeitados os termos de uma aliança 

regionalmente firmada, todos os demais se sentiam convidados à experimentação do sistema 

centrífugo. A autonomia era um fetiche mitificado por todos os lados, mas somente aproveitado 

por quem estivesse em condições de exercê-la: alguns poucos, estando todos os demais 

dominados por grupos oligárquicos conservados no poder pela ineficiência do sistema eleitoral. 

A autonomia era um fetiche a serviço das oligarquias estaduais. 

Em função dela, da autonomia confundida com soberania, houve um 

deslumbramento inicial que beirou ao delírio: “Mesmo lhes sendo negado, ainda na Assembléia 

Constituinte de 1890, o “delírio da soberania”, 5 Constituições Estaduais declararam-se dotadas 

daquela qualidade; dez Estados atribuíram ao chefe do executivo local o título de presidente e 17 

facultaram aos respectivos governos competência para a celebração de convenções 

internacionais, sem a necessidade para tanto de qualquer questionamento ou aprovação ou 

autorização prévia do Congresso Nacional ou do Senado Federal; o Estado do Rio Grande do 

Norte chegou a criar uma Secretaria de Relações Exteriores e o do Rio Grande do Sul, que mais 

se aprofundou na autoconcessão de competências, estabeleceu requisitos legislativos além dos 

limites previstos na Constituição Federal, como os referentes à nomeação do Vice-Presidente do 

Estado pelo seu Presidente, a exigência de ter que ser  “gaúcho nato” para se candidatar a esse 

cargo e, ainda, a possibilidade de permanecer ele indefinidamente no poder29”.  

Não demoraria muito para que o surto descentralizador fosse apropriado pelos 

chefes oligárquicos. Mas não deixa de ser curioso notar que esse insustentável ensaio de 

federalismo centrífugo tenha sido idealizado justo sob o apelo dos padrões teóricos originais 

norte-americanos. Padrões que haviam justificado os episódios separatistas antecedentes à 

dramática Guerra da Secessão (1861-1865). Não bastaram as lúcidas advertências de Rui 

Barbosa contra os perigos de um federalismo assim centrífugo, fundado na idéia da dupla 

soberania federal e estadual, conforme a fórmula exposta na “teoria da nulificação” de Calhoun, 

que havia respaldado as frustradas aspirações de desconstituição do vínculo federativo pelos 

Estados do Sul e, sobretudo após a guerra civil, que foi superada na teoria política norte-
                                         
 
28 Constituição de 1891: “Art. 65. É facultado aos Estados: (...) 2º. Em geral todo e qualquer poder, ou direito que 
lhes não for negado por cláusulas expressa ou implicitamente contidas nas cláusulas expressas da Constituição.”. 
29 Cf. Cármen Lúcia Antunes Rocha, obra citada, p. 47. 
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americana30. No Brasil, com alguma miopia histórica, o paradigma do federalismo centrífugo 

chegava atrasado para ameaçar, no nascedouro, a jovem federação.        

O Exército, cioso da responsabilidade pela manutenção da ordem naqueles tempos 

de perigosa instabilidade, conferia um tom ditatorial ao poder central apenas durante o curto 

período em que se fazia legitimado pelo prestígio de seu recente passado vitorioso. A linha dura 

das freqüentes intervenções federais, empregadas sob a severa crítica do autoritarismo e da 

inconstitucionalidade, acusava a intenção de controlar a integridade nacional a qualquer custo, 

sempre presente o exemplo do fracionamento oferecido pelas repúblicas sul-americanas de 

origem espanhola. Tais medidas de centralização contrastavam com o desarranjo centrífugo 

criado pelos Estados recém-institucionalizados, produzindo um desarmônico convívio federativo 

que arrastava a credibilidade da república em agitações de toda ordem, inclusive as separatistas 

originárias do inquieto Rio Grande do Sul. Esse desequilibrado quadro contaria com a presença 

da vigilância militar até o governo de Prudente de Morais (1894-1898), que declinou 

acentuadamente após o desgaste provocado pela sofrível campanha de Canudos (1897)31.  

Afastado o Exército, estava aberto o caminho do poder central a uma aliança 

regional hegemônica firmada entre São Paulo e Minas Gerais, que ficaria celebrada como a 

“política do café-com-leite”, em estreita articulação com a “política dos governadores” 

formulada pelo presidente paulista Campos Sales (1899-1902). O eixo do processo federativo 

desenvolvido na “República Velha” encontrar-se-ia nessa combinação político-jurídica que, de 

um lado, assegurava a conservação da larga parcela de poder descentralizado aos chefes das 

oligarquias estaduais e, do outro, resguardava a alternância do monopólio da política central em 

um núcleo regional dominado pelos dois Estados hegemônicos da federação: hegemonia política 

e econômica facilitada pela troca de favores com as oligarquias estaduais e locais. A intervenção 

federal politicamente direcionada32 assegurava o controle da ordem, seja na forma de obras, 

cargos e auxílios financeiros aos Estados mergulhados em déficits, seja como instrumento 

                                         
 
30 A propósito, vide os comentários do tema “A Soberania e o Estado Federado” formulados por Rui Barbosa. 
Teoria Política. São Paulo: W. M. Jakson Inc. Editores, 1950, p. 9-13. 
31 As sucessivas derrotas impostas pelos jagunços sertanejos da Bahia durante os acontecimentos da Insurreição de 
Canudos atingiram diretamente a gloriosa reputação das instituições militares. Vide, a propósito, o relato-denúncia 
de Euclides da Cunha. Os Sertões. São Paulo: Martin Claret, 2002.  
32 Sobre o instituto da intervenção federal à luz da Constituição de 1891 e a discricionariedade de sua aplicação, vide 
Francisco Bilac M. Pinto Filho. A Intervenção Federal e o Federalismo Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 
237-249. 
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institucional extremo de pressão33, quando eventuais fissuras pudessem ameaçar a base do 

esquema.  

Assim, nesses termos colocados, a face característica do processo federativo 

desenvolvido durante a “república velha” poderia ser exposta na seguinte dualidade: na sua 

vertente centrífuga, predominante, um federalismo de controle “oligárquico”, com o exercício da 

descentralização a cargo de grupos estaduais e locais, conservados por um sistema eleitoral 

flagrantemente viciado; na sua vertente centrípeta, com a gradual ascendência do chefe executivo 

federal, um federalismo de controle regional hegemônico, com o poder central a serviço dos 

prioritários interesses originários do seu eixo espacial de atuação. A inconsistência do pacto 

federativo era evidente: a idéia de unidade formal gravitava exclusivamente em torno de um 

núcleo regional, em detrimento do equilíbrio nacional, enquanto o argumento da diversidade 

servia de pretexto à perpetuação de grupos dispersos, desarticulados, decadentes, autárquicos; 

uma federação constituída por ilhas estaduais isoladas, sob o comando de oligarquias políticas 

dissociadas de uma órbita de interesses nacionais e, que, em troca de favores eleitorais, 

consentiam a concentração do poder central a um núcleo regional hegemônico.        

Desde a implantação do esquema, durante quase trinta anos de intensificação das 

assimetrias sentidas nos últimos anos do Império, uma única exceção quebrou a rotina do poder 

central. Apesar do seu eixo de apoio integrado por um ajuste entre o núcleo situacionista e as 

oligarquias estaduais, o governo do paraibano Epitácio Pessoa (1919-1922) esboçaria um breve 

ensaio de reversão da pauta de prioridades, descortinando a aguda problemática do desequilíbrio 

regional34 aos olhos da União federal, olhos passivamente distantes. Não era apenas um típico 

representante oligárquico de um Estado alijado do núcleo hegemônico regional; representava 

também uma outra região, região afastada da base dinâmica da economia brasileira, 

essencialmente concentrada e exportadora; uma outra região ávida por integrar a faixa de 

consumo do incipiente mercado nacional35.  

Afinal, o projeto de unidade, unidade também econômica, projeto de mercado 

nacional, projeto maior a justificar a existência de uma união político-jurídica fundada em focos 

centrífugos tão díspares e assimétricos, não poderia privar da integração outros núcleos regionais 
                                         
33 Entre 1892 a 1930, foi registrado o excessivo número de trinta e três intervenções federais nos Estados. Para um 
quadro detalhado, ver Miguel Gonçalves de Ulhôa Cintra (org.). “A Federação Brasileira (Parte Final)”. Revista de 
Ciência Política, vol. 24. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1981, p. 146.    
34 Cf. Alfredo Buzaid. “O Estado Federal Brasileiro”. Arquivos do Ministério da Justiça, n. 117. Rio de Janeiro: 
Departamento de Imprensa Nacional, 1971, p. 11.  
35 Cf. Raymundo Faoro, obra citada, p. 694-695. 
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não-hegemônicos, estando aí a idéia-síntese contida na ousada denúncia do esquema. Denúncia 

que, sobre acusar o gritante desequilíbrio regional a partir da voz do centro de poder da 

federação, timidamente interferia na trajetória tradicional do processo federativo brasileiro, 

atingindo também a idéia de um pretenso equilíbrio imaginado no estadualismo, no 

isolacionismo, no particularismo, para agregar à dialética do jogo político uma dimensão maior, 

mais articulada, mais consistente - uma dimensão regional.  

Aliás, é sintomático que, naqueles agitados anos 20, tenha começado a florescer 

no cenário cultural um movimento exatamente voltado à valorização da idéia regional como 

fundamento da identidade nacional. Enquanto os modernistas de 1922 lançavam o olhar para o 

Brasil, descortinando a identidade nacional sob uma ótica genuinamente brasileira, os 

regionalistas de 1926, em certa relação de complementaridade, reforçavam a identidade nacional 

pela valorização da diversidade regional: o nacional começava na região. A identidade brasileira 

seria uma síntese da unidade com a diversidade regional, não apenas diversidade estadual ou 

provincial; na separação, havia uma crítica explícita ao federalismo centrífugo aqui praticado, 

que, a pretexto de assegurar autonomias estaduais, privilegiava mesmo a hegemonia de um 

núcleo regional sobre os demais Estados ditos “autônomos”36.  

Como acertadamente esclarece Ruben George Oliven, o Manifesto Regionalista 

de 1926 não permite uma única leitura que sustente a defesa das tradições regionais nordestinas 

como estratégia conservadora das oligarquias decadentes: “Sem descartar nenhum desses 

argumentos, uma segunda leitura ressaltaria, entretanto, que por trás da orientação conservadora 

do Manifesto estão temas que continuam sendo muito atuais no Brasil. É justamente na fusão de 

uma perspectiva conservadora com o levantamento de questões ainda não resolvidas no Brasil 

que reside a originalidade do Manifesto Regionalista. De fato,o Manifesto suscita uma série de 

                                         
36 A crítica foi bem acentuada no texto “Unidade e diversidade, nação e região” (1947), de Gilberto Freyre. 
Interpretação do Brasil: aspectos da formação social brasileira como processo de amalgamento de raças e 
culturas. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 p. 172. “O problema de combinar diversidade com unidade – 
talvez o mais fundamental na organização política do Brasil em comunidade compreendida sociologicamente – 
parece ter sofrido tanto com os métodos políticos adotados pela República de 1889 como já havia sofrido com os 
métodos de centralização seguidos pelo Império. É que a solução do problema não pode ser, ao que parece, 
estreitamente política, mas social, por onde os ‘estados autônomos’ sejam reduzidos em sua importância e as regiões 
ou sub-regiões, ou áreas naturais e culturais, tratadas como realidades orgânicas, cada uma com as suas 
características mas todas vitalmente interdependentes nos seus interesses econômicos e nas suas necessidades; todas 
vitalmente interdependentes para a solução de seus problemas e das suas aspirações sociais e culturais. A 
diversidade será então mais criadora do que nunca; e a unidade será um problema de menos complexa significação 
do que agora. Será uma unidade vista e assegurada através de regiões coordenadas por um organismo inter-regional, 
porém não oprimidas ou exploradas pela sub-região ou pelo grupo seccional que seja, por isto ou por aquilo, 
tecnicamente o dominante no momento.”.  
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questões que são recorrentes em nossa história: Estado unitário versus Federação, nação versus 

região, unidade versus diversidade, nacional versus estrangeiro, popular versus erudito, tradição 

versus modernidade.37”  

Rigorosamente, aliás, o Manifesto Regionalista sequer se voltava apenas às 

tradições conservadoras de uma única região. Uma leitura mais atenta do seu texto denuncia a 

transcendência da defesa de uma região particular para um sentido maior da defesa da região 

brasileira como um espaço federativo, como um espaço de atuação político-jurídica: “Essa 

desorganização constante parece resultar principalmente do fato de que as regiões vêm sendo 

esquecidas pelos estadistas e legisladores brasileiros, uns preocupados com “os direitos dos 

Estados”, outros, com as “necessidades de união nacional”, quando a preocupação máxima de 

todos deveria ser a de articulação inter-regional. Pois de regiões é que o Brasil, 

sociologicamente, é feito, desde os seus primeiros dias. Regiões naturais a que se sobrepuseram 

regiões sociais38”. Essa visão profética de Gilberto Freyre à precedência da região como eixo 

do equilíbrio federativo brasileiro seria reivindicada, por ele próprio, cinqüenta anos depois: 

“Está em crise, no Brasil de hoje, o federalismo,ou o sistema federativo, que se apóie na relação 

entre poder central e poder de cada Estado, membro de tal sistema? Na crítica moderna a essa 

espécie de relação é justo que se destaque ter se antecipado o Movimento Regionalista, 

Tradicionalista e, a seu modo, Modernista, do Nordeste. Desse Movimento Regionalista, 

Tradicionalista e a seu modo Modernista foi pioneiro pronunciamento sobre a necessidade de 

superar-se, no sistema federativo brasileiro, o conceito de Estado pelo conceito de Região.(...)”39.  

Mas essa lúcida antecipação de um equilíbrio federativo pautado em bases 

regionais estava muito distante da realidade político-jurídica praticada na República Velha. 

Passado o breve despertar regionalista de Epitácio Pessoa, a sucessão presidencial encabeçada 

pelo mineiro Artur Bernardes (1923-1926) reconduziria as rédeas do esquema ao controle do 

núcleo regional hegemônico, mesmo longe de significar uma retomada da normalidade. Além da 

rachadura no eixo estadualista da “política dos governadores”, exteriorizada no governo 

antecedente e confirmada por ocasião dos difíceis ajustes sucessórios, outros fatores se somavam 

à intensificação do envelhecimento das odiosas instituições que sustentavam a república. As 

                                         
37 Cf. Ruben George Oliven. “Nação e região na identidade brasileira”. George de Cerqueira Leite Zarur (org.). 
Região e nação na América Latina. Brasília: UNB, 2000, p. 75. 
38 Gilberto Freyre. Manifesto Regionalista. 6. ed. Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1976.    
39 Gilberto Freyre. O Movimento Regionalista, Tradicionalista e, a seu modo, Modernista do Recife. Recife: 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1976, p. 31-32. 
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crises se multiplicavam, pulsavam das camadas médias urbanas forjadas por uma economia em 

franca industrialização e subjugadas pelo asfixiante monopólio das oligarquias decadentes; da 

jovem oficialidade tenentista do Exército com as suas aspirações nacionalistas; das demais forças 

regionais, há muito preteridas da condução do jogo político, sob a firme liderança do Rio Grande 

do Sul.  

A República Velha aceleradamente acusava a falência de todo o seu organismo de 

sustentação, incluído aí o federalismo centrífugo oligárquico controlado pelo núcleo regional 

hegemônico paulista e mineiro. A tendência centrípeta, manifestada com a gradual concentração 

de poderes na figura do Presidente da República, excessivamente autoritária e alargada, a 

pretexto de conduzir as intermináveis crises políticas, coincidia também com os rumos 

ideológicos ditados pela conjuntura internacional, inclinada à ruptura com o liberalismo 

econômico, situação que atingiria o ponto de inflexão na vertiginosa queda da bolsa de Nova 

York, em 1929. O contexto projetava um Estado nacional forte, intervencionista, capaz de 

instaurar o predomínio de políticas públicas centralizadas. O federalismo centrífugo brasileiro de 

1891, padrão havia algum tempo condenado pela prática político-jurídica norte-americana, 

sofreria o atrasado golpe fatal com a reforma constitucional de 192640, ocasião em que a União 

sairia substancialmente fortalecida, em detrimento dos Estados autárquicos e das suas 

oligarquias.  

O segundo golpe no esquema envelhecido, o golpe fundamental, o golpe da 

ruptura, viria a acontecer apenas em 1930, apressado pelos desentendimentos sucessórios mal 

conduzidos pelo presidente Washington Luís. Golpe de causas remotas e bastante sedimentadas, 

todas elas direcionadas à generalizada insatisfação que permeava os diversos segmentos da 

sociedade: a massa urbana, as camadas médias, o Exército e as forças regionais periféricas. 

Inviabilizadas as necessárias reformas políticas, econômicas e sociais sob a condução da elite 

dirigente daquele sistema viciado, o racha na política do café-com-leite, criado pela infortunada 

manobra de apoio do presidente paulista ao também paulista Júlio Prestes, apenas anteciparia o 

movimento de Minas Gerais à Aliança Liberal, chefiada pelo Rio Grande do Sul. A ruptura 

estava selada sob a direção incerta do enigmático, hábil e carismático Getúlio Vargas. 

                                         
40 A única reforma à Constituição de 1891 foi realizada em 03 de setembro de 1926. Entre as emendas no texto 
original, por seu conteúdo centrípeto, destacaram-se a ampliação do rol de hipóteses de intervenção federal (art. 6º) 
e o alargamento das matérias submetidas à competência privativa federal (art. 34).    
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O processo federativo já tomava um curso diferente, mais inclinado ao centro, em 

um movimento centrípeto que tornava inviável o velho esquema arquitetado de controle regional 

hegemônico, agora sem o eixo centrífugo fundamental de sustentação das oligarquias estaduais e 

locais. Em pouco tempo, essa tendência centralizadora seria dominada por outra corrente de 

força, mais personalista, messiânica e populista, a ponto de, momentaneamente, quebrar o curso 

dialético do processo, paralisando por quinze anos o contraponto descentralizador. A 

descentralizada ditadura informal das oligarquias estaduais e locais, centrada no comando de um 

núcleo regional hegemônico, seria substituída por uma outra ditadura, centralizada, centrada no 

carisma individual. Atingida frontalmente na sua fonte de pressão centrífuga, não restaria à 

emergente face regionalista do processo federativo outra alternativa senão aguardar mais algum 

tempo.     

 

5. O Pseudofederalismo Centrípeto 

 

A ruptura de 1930 conteve, momentaneamente, a dualidade do processo 

federativo brasileiro, sob o signo da centralização unilateralmente imposta. A reação 

inviabilizava o equilíbrio de forças político-jurídicas: nem descentralização oligárquica, nem 

descentralização alguma, totalmente anuladas as fontes centrífugas de poder: os poderes 

legislativos estaduais dissolvidos; os poderes executivos estaduais governados por interventores 

nomeados pelo poder central. Toda a fonte de poder concentrava-se no carismático chefe do 

poder executivo, escorado no apoio militar, diretamente comunicado à “massa” popular e, como 

um pai protetor, chamando para si a missão de conduzir os destinos da nação tutelada.  

A seu turno, argumentos teóricos e ideológicos alimentavam essa atmosfera 

centrípeta, elevando uma linha de pensamento que enxergava o Estado nacional pela ótica 

exclusiva da uniformidade; uniformidade, segundo o pensamento predominante na época, 

necessária para corrigir os vícios de uma diversidade sem qualquer virtude, aprisionada às 

arcaicas oligarquias estaduais e locais; em última análise, uniformidade de qualidades 

saneadoras, mas apenas capaz de ser implantada por um centro de poder forte, autoritário, 

intervencionista. A clássica expressão “autoritarismo instrumental” traduz bem a idéia do que 

pretendia ser tal projeto de centralização autoritária: “um instrumento transitório a que cumpre 

recorrer a fim de instituir no país uma sociedade diferenciada, capaz de dar suporte a instituições 
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liberais autênticas”41. Tratava-se de “instrumentalizar”, de “cima para baixo”, aquilo que as 

inconsistentes e mal importadas instituições brasileiras não conseguiam implementar a partir de 

uma base pretensamente liberal-democrática: autênticas reformas sociais, políticas e econômicas.  

Algo também mal importado no Brasil, o ideário federativo não teria lugar nessa 

concepção modernizante à moda centrípeta e autoritária, como também não teria o processo 

federativo: como pensar uma fórmula de equilíbrio político-jurídico entre centro e periferia se, a 

priori, estava anulado o viés descentralizador? Nesse contexto, qualquer referência ao 

federalismo, mesmo sob o apelo do qualificativo centrípeto, não deixa de soar falsa e nominal. 

Oliveira Viana, talvez o ideólogo mais ilustrativo do autoritarismo instrumental, era até mesmo 

franco e categórico: “Das soluções possíveis para o nosso problema da administração local, a 

única solução, que pode conciliar o princípio da unidade e da autoridade política nacional com o 

imperativo da descentralização administrativa, imposta pela nossa desmedida extensão 

territorial, é – não a descentralização política (municipalismo, Federação ou Confederação); 

mas, pura e simplesmente aquilo que os tratadistas chamam “desconcentração” – solução 

intermédia, em que a unidade política do Poder Central – condição essencial da unidade nacional 

– se mantém inatingida em face da descentralização administrativa.42” 

Portanto, a ruptura de 1930 não representou somente a desintegração das viciadas 

estruturas político-jurídicas atuantes na República Velha. Ela não se voltava apenas ao passado. 

Conectava-se a um projeto político futuro, sob parâmetros teóricos e ideológicos bem definidos, 

diretamente articulados à conjuntura internacional de crise do liberalismo, prestígio de ideologias 

nacionalistas, ascendência de regimes fechados e fortalecimento do intervencionismo estatal. No 

Brasil, um projeto que casava, oportunamente, com a elevação de uma habilidosa liderança 

personalista, legitimada pela manipulação das massas populares, algo importante em matéria 

política, mas esquecida durante muito tempo pela elite dirigente dita liberal-republicana. Na sua 

essência, o projeto objetivava a construção de um Estado nacional forte, atuante, centralizador, 

intervencionista, uniformizador de políticas públicas e integrador das diversas “ilhas” estaduais 

oligárquicas que se ajuntavam como autarquias autônomas e desconexas no território brasileiro. 

Como se mostrou, para instrumentalizar o projeto, à luz da doutrina predominante, não haveria 

maiores pudores em aplicar a idéia do autoritarismo, ainda que pretensamente transitório. 
                                         
 
41 Definição de Antonio Paim, extraída de “Oliveira Viana e o pensamento autoritário no Brasil”, texto introdutório 
a Oliveira Viana, obra citada, p. 27.  
42 Oliveira Viana, idem, p. 477. 
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Nesses termos admitidos, e uma vez compreendida a ruptura de 1930 sob a ótica 

de seu vigoroso projeto futuro, fica francamente difícil imaginar a fugaz Constituição de 1934 

senão como um circunstancial desvio de rota - planejado ou não - no caminho que levaria à 

consolidação do Estado Novo de 1937. A Constituição de 1934 surgiu por força de uma 

concessão à intensificação das pressões43 opostas à indefinição do regime pretensamente 

provisório instituído pelo Decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 1930, editado pelo 

enigmático Getúlio Vargas. A esfinge aparentemente cedia, não para revelar o enigma, mas sim 

para confundir. Confusão infiltrada nos debates constituintes e responsável pelo complexo 

antagonismo estampado no texto constitucional de 1934. Entre o choque de ideologias 

inconciliáveis ali contidas - liberalismo, nacionalismo, socialismo, fascismo - pretendeu-se 

encaixar também a idéia de uma federação centrípeta44, cuja inexpressiva face descentralizada 

seria apenas uma peça decorativa no cenário unilateralmente centrípeto que se projetava para 

muito breve.  

A efemeridade anunciada da Constituição de 1934, pista antecipada pelo próprio 

presidente Getúlio Vargas, ao precipitar que seria o seu primeiro revisionista45, confirmaria a 

inconsistência da sua força normativa real. A trama previamente desenhada pelas forças políticas 

hegemônicas logo retomaria o seu curso normal, sob a condução de um mito com popularidade 

testada e aprovada. A nova ruptura de 1937, justificada pelo retórico apelo de manutenção da 

ordem pública, era coerente com a linha de continuidade imaginada na ruptura original, 

provisoriamente desviada em função das contingências armadas no tabuleiro político do governo 

provisório. O enigma estava finalmente desnudado com o Estado Novo outorgado pela 

Constituição de 1937, obrigatória caricatura institucional exigida como rito de passagem ao já 

ativo aparelho burocrático de centralização autoritária, fundado sob firmes e uniformes bases 

nacionais. A força carismática do mito “Vargas” ficaria encarregada de atrair a simpatia das 

massas, colocando-se como intérprete oficial entre elas e as desacreditadas instituições. 

                                         
43 O Movimento Constitucionalista Paulista de 1932 precipitou as pressões pela convocação da Assembléia 
Constituinte, com a eleição determinada pelo Decreto nº 21.402, de 14 de maio de 1992. Os debates constituintes 
começaram no ano seguinte. 
44 Constituição de 1934: “Art. 1º. A Nação Brasileira, constituída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios em Estados Unidos do Brasil, mantém como forma de governo, sob o regime 
representativo, a República Federativa proclamada em 15 de Novembro de 1989.”.    
45 O episódio é oportunamente lembrado por Augusto Zimmermann. Teoria Geral do Federalismo Democrático. 
Rio de Janeiro: Editora  Lumen Juris, 1999, p. 319. 
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Não havia aí, nesse esquema centrípeto autoritário, qualquer espaço para 

alternativas e conciliações democráticas, excluindo-se também qualquer colaboração 

descentralizadora das forças centrífugas. A cerimônia pública oficial de queima das vinte e uma 

bandeiras estaduais, realizada ainda no calor da ruptura de 1937, no Rio de Janeiro, substituindo-

as por igual número de bandeiras nacionais, seria um sintomático sinal de que os novos tempos 

não conviveriam com os símbolos da diversidade, de que o único fator a privilegiar seria a 

unidade nacional. Nada de medidas de equilíbrio entre unidade e diversidade, entre centralização 

e descentralização, entre liberdade e autoridade. O Estado Federal, constrangedoramente 

mencionado na Constituição de 193746, era uma flor exótica naquele texto de nenhum 

significado real. Federalismo puramente nominal47 aquele sugerido, como nominal seria também 

o próprio texto constitucional.    

O fim da segunda grande guerra mundial, a alteração do panorama internacional 

daí decorrente e a sua afetação direta na atmosfera política brasileira fechariam o ciclo do regime 

fechado instaurado em 1930, confirmado em 1937. A destituição do ditador aconteceria apenas 

em 1945, mas a sua engenhosa obra centrípeta de quinze anos deixaria saldos político-jurídicos 

significativos ao processo federativo prestes a ser reativado em 1946, com reflexos ainda atuais. 

Saldos mais negativos do que positivos: o espaço de atuação centrífuga jamais atingiria o 

patamar equivalente ou próximo àquele mal experimentado na primeira república, com ou sem 

vícios oligárquicos, sempre suplantado pela desproporcional influência centrípeta exercida pela 

União federal; a desintegração das autarquias estaduais seria recompensada pela gradativa 

integração econômica do território nacional48, impulsionada pelo crescimento do trânsito 

interestadual de mercadorias. Em compensação, o salto de industrialização espacialmente 

                                         
 
 
46 Constituição de 1937: “Art. 3º. O Brasil é um Estado Federal, constituído pela união indissolúvel dos estados, do 
Distrito Federal e dos territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial.”. 
47 A conhecida expressão “federalismo nominal” é de Raul Machado Horta: “Tendências do Federalismo 
Brasileiro”. Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 28. Minas Gerais: Universidade de Minas Gerais, 1970, p. 
25. 
48 Vide Francisco de Oliveira. “A Crise da Federação: Da Oligarquia à Globalização”. Rui de Britto Álvares Affonso 
e Pedro Luiz Barros Silva (orgs.). A Federação em Perspectiva: ensaios selecionados. São Paulo: FUNDAP, 1995, 
p. 81. “Os processos detonados em 1930 vieram para ficar. Uma gradativa integração econômica liquidou a 
‘autarquização’ dos estados e nunca mais voltaram a coincidir espaços jurídico-constitucionais e territoriais com 
espaços de dominação sócio-econômica. À ‘Federação’ oligárquica, substitutiva da centralização imperial, sucedeu 
uma Federação de estados com um centro bem estabelecido: mas essa construção não iria resistir à avalanche da 
concentração do poder econômico, motor básico de um processo que encontrou posteriormente, entre 1964 e 1984, 
na centralização autoritária, um aliado terrível.”.  
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concentrada em bases regionais hegemônicas, fomentado pelo intervencionismo federal, 

subverteria a lógica do equilíbrio federativo, produzindo um abissal fosso de assimetria regional 

na federação.  

Diminuído o espaço centrífugo estadual, aumentado desproporcionalmente o 

espaço centrípeto federal com um foco de atuação espacial concentrado, restou ao processo 

federativo perseguir o necessário equilíbrio político-jurídico a partir de outras bases de 

sustentação, mais intermediárias entre o centro e a periferia. Começa a se afirmar então o espaço 

de atuação regional, onde seriam direcionadas as expectativas de reversão das assimetrias. As 

forças centrípetas e centrífugas passam a nele se encontrar, conciliando-se. O federalismo 

brasileiro ganhará dimensões regionais constitucionalmente assentadas. 
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CAPÍTULO V 

 
A EDIFICAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO REGIONAL 

 (1946-1988) 

  
 

1. O Breve Ensaio Federativo Regional; 2. A Ruptura Centrípeta 
Militar; 3. A Revitalização do Pacto Federativo Constitucional; 4. 
O Pacto Federativo Regional; 5. Região, Assimetria e 
Cooperação Constitucionalizadas  

 
 
1. O Breve Ensaio Federativo Regional 

 

O tempo compreendido entre a outorga constitucional de 1824 e o fim do regime 

instituído pelo Estado Novo produziu, no ritmo lento de dialéticos movimentos históricos, uma 

consistente massa de fermento institucional destinada à remodelagem do perfil federativo 

brasileiro. As recorrentes pressões irradiadas dos embrionários focos regionalistas de 

aglutinação, acusadas durante toda essa longa marcha do constitucionalismo, haviam estampado 

um aspecto bem característico ao processo federativo, que se tornaria, daí para frente, o fiel da 

sua balança de equilíbrio: o espaço de atuação regional.  

Recebendo o influxo desse caldo de cultura institucional, a Constituição de 1946 

descortinaria um palco político-jurídico mais amplo, possibilitando a dinâmica de um novo 

ensaio federativo. O processamento da experiência constitucional, inexoravelmente voltado à 

consecução de equilíbrios, não raro sem sucesso, passaria a se desenvolver em um ambiente 

diferente; diferente porque assegurado por uma fonte jurídica suprema, legitimada por instâncias 

democráticas de poder, mas também porque ocupado por novos espaços institucionais. As luzes 

irradiadas do novo contexto constitucional, ao iluminarem o raio de ação dos principais atores 

federativos, conduziriam a nova cena político-jurídica não apenas na direção dos tradicionais 

lugares reservados ao centro e à periferia; o foco também estaria concentrado em um novo locus 

intermediário, pacientemente assentado pelo espaço federativo regional, pela região.  
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Não é que - até 1946 - o espaço regional tivesse ocupado um lugar secundário na 

instável balança de equilíbrio do Estado brasileiro e na própria formação da identidade nacional1. 

Pelo contrário: já se pretendeu antecipar que vários precedentes regionalistas sublinharam a 

emblemática importância da região para o processo de construção das instituições federativas, 

sendo certo que a sua contribuição esteve presente em lances decisivos do jogo de equilíbrios do 

constitucionalismo desenvolvido até 19462; lances nem sempre aproveitados positivamente em 

favor da autêntica estabilidade institucional: a outorga do Estado centralizado, fundado sob um 

pacto regional beneficiário; as incipientes e frustradas reações centrífugas processadas no 

período monárquico, mal conduzidas por focos regionalistas de tensão; a ruptura federalista-

republicana de viés também regionalista; a deflagração do federalismo centrífugo oligárquico, 

articulado sob controle de bases regionais hegemônicas; a reação centrípeta personalista, com o 

seu surto de intervenção capitalista regionalmente direcionado.      

Durante toda essa experiência constitucional, nem o distante centro, nem a 

desconexa periferia, haviam sido capazes de sedimentar, sozinhos, a pretendida estabilidade 

institucional do Estado brasileiro; não constituíram uma sólida aliança de equilíbrio entre a sua 

unidade política, jurídica e econômica - sem os excessos originários do centro - e as virtudes da 

sua diversidade - sem as distorções oligárquicas e desarmônicas originárias dos focos periféricos. 

No pêndulo dialético de alternativas centrípetas e centrífugas, postadas no aparelho jurídico-

formal do Estado, sempre esteve transitando o espaço regional, ocupando posições, articulando 

pactos constitutivos intermediários do pacto nacional maior. O frustrado equilíbrio não foi visado 

apenas pelo centro de poder e por sua periferia provincial, estadual ou local. O espaço regional 

sempre atuou na sua dinâmica, apesar da indiferença acusada na falta de seu reconhecimento 

institucional; indiferença que talvez possa ajudar a explicar os recorrentes desequilíbrios e 

rupturas. 

                                         
 
1 A nacionalidade constituída a partir de identidades regionais foi bem captada por Celso Furtado. O Longo 
Amanhecer: Reflexões sobre a formação do Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999, p. 47-48. “(...) Como 
somos um país com fronteiras que se deslocam permanentemente dentro do próprio território, nosso conceito de 
região é necessariamente dinâmico. Mas essa consciência de unidade nacional, dentro de um espaço que se expande, 
coexiste com o senso de identidade que se definiu historicamente em cada região particular. A identidade do 
brasileiro tem raízes em sua inserção regional, sendo de menor peso a dimensão religiosa ou étnica. (...). A pulsação 
centralismo-federalismo deve, portanto, ser situada na história tendo-se em conta esses dois traços fundamentais de 
nossa cultura, que são a consciência da unidade nacional e o irredutível da identidade regional. Mas daí não 
surgiram quadros institucionais conflituosos ou excludentes, e sim uma síntese que não deve perder de vista quando 
olhamos para o futuro”. 
2 Essa idéia esteve perseguida durante o Capítulo IV.  
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A Constituição de 1946 abriu uma nova janela para o federalismo brasileiro, cujos 

horizontes escancaravam a luz focada no espaço regional e sinalizavam o caminho da sua 

integração ao pacto federativo nacional.3A constitucionalização de núcleos de interesses 

regionais, objeto da incidência de normas jurídicas direcionadas, veio explicitar o 

reconhecimento, pela fonte suprema de expressão institucional, da importância da região à 

formação do pacto federativo brasileiro. O pacto federativo, cuidadosamente arquitetado em 

bases constitucionais, não seria alicerçado apenas sob parâmetros projetados em face de fatores 

centrais e periféricos, mas também de fatores intermediários regionais. Equivale dizer: o 

equilíbrio da unidade com a diversidade seria processado nas margens constitucionais definidas 

entre os lugares do centro, da periferia e das regiões; em uma palavra, o pacto federativo 

constitucional, além dos aspectos centrais e periféricos, passava a agasalhar também um aspecto 

regional.  

A fórmula introduzida na Constituição de 1946, a pretexto de institucionalizar o 

núcleo de interesses federativos regionais, não chegou a incorporar a personificação jurídica da 

região. À luz do texto constitucional, a região não alcançava o status de pessoa jurídica 

autônoma de direito público interno, mas nem por isso sobre ela deixava de incidir um feixe 

fundamental de normas constitucionais, que autorizavam vislumbrar a sua institucionalização 

como um espaço federativo particular, como uma comunidade de interesses federativos 

particulares. Ao lado dos interesses federais, estaduais e municipais, passou a coexistir um 

núcleo inconfundível de interesses regionais, capaz de afetar e interferir no equilíbrio federativo 

constitucionalmente projetado. Portanto, o pacto federativo não contemplava apenas uma 

tradicional equação entre o centro e a periferia, mas também absorvia o espaço regional, ainda 

que o exercício dos interesses da região ficasse sob a responsabilidade da União federal, a título 

de expresso dever constitucional4. 

                                         
 
3 A Constituição de 1946 tornou-se “responsável pela compatibilização entre federalismo e regionalismo”, 
aproveitando aqui as palavras de Raul Machado Horta. “Tendências do Federalismo Brasileiro”. Revista Brasileira 
de Estudos Políticos, n. 28. Minas Gerais: Universidade de Minas Gerais, 1970, p. 34.  
4 Cf. Constituição de 1946, art. 198, caput: “Na Execução do plano de defesa contra os efeitos da denominada seca 
do Nordeste, a União despenderá, anualmente, com as obras e os serviços de assistência econômica e social, quantia 
nunca inferior a três por cento da sua renda tributária”; também o art. 199, caput: “Na execução do plano de 
valorização econômica da Amazônia, a União aplicará durante, pelo menos, vinte anos consecutivos, quantia nunca 
inferior a três por cento da sua renda tributária”; além das regiões Nordeste e Amazônica, a sub-região do rio São 
Francisco também foi contemplada pela especial atenção conferida pelo texto constitucional, no art. 29 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, que atribuiu à União o dever de aplicar um por cento de sua receita 
tributária na execução do plano de seu aproveitamento econômico.          
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A constitucionalização de núcleos de interesses regionais, exercitáveis a cargo da 

União federal, seguia a lógica natural das tendências observadas em escala federativa geral. 

Mesmo antes de 1946, sentia-se um gradual abandono do modelo padronizado de federalismo 

centrífugo, em favor de combinações privilegiadamente centrípetas5, tendência clara no processo 

federativo brasileiro e, largamente, nas demais experiências internacionais do período pós-

guerra. Como padrão geral, destacavam-se variações federativas aproximadas dos fatores de 

cooperação e assimetria na composição do equilíbrio federativo6, de modo que, se existia algo de 

particular na variação federativa brasileira, era a circunstância de que tais fatores estavam 

constitucionalizados não apenas em face das relações processadas entre as entidades centrais e 

periféricas. Estavam constitucionalizados também em função das relações processadas em nível 

intermediário regional. Em última análise, a Constituição estabelecia uma fórmula de equilíbrio 

contemplativo de espaços regionais; assimetria e cooperação federativa de escala regional.  

Certo de que a assimetria e a cooperação federativa de escala regional já eram 

processadas no federalismo brasileiro antes de 1946: o Decreto-Legislativo nº 7.619, de 1909, ao 

instituir a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas do Norte, inseriu, no raio das ações 

administrativas federais, o combate à calamidade pública regionalmente concentrada, alvo de 

posterior sistematização na gestão de Epitácio Pessoa, através do Decreto-Legislativo nº 3.965, 

de 1919, que afetou o percentual de 2% das receitas da União às obras regionais de irrigação7. 

Eram típicas medidas compensatórias de caráter regional cuja intensificação chegaria a ser 

programada na Constituição de 19348, durante a sua curta vigência. Todavia, apesar da 

preexistência desses fatores de assimetria e cooperação, a sua influência não havia incorporado 

uma substância necessária à articulação com o processo federativo constitucional. Influência 

regional embrionária, sem maior respaldo institucional: quando não operada por decisões 

políticas tomadas no âmbito normativo infraconstitucional - por isso instáveis e plásticas -, a sua 

precipitada ruptura constitucional, na esteira do texto de 1934, ajuda a explicar a imaturidade até 

ali experimentada.  

                                         
5 Vide o Capítulo II. 
6 Para uma verificação da inclinação centrípeta nessa fase do processo federativo brasileiro, vide principalmente, 
entre outros, Raul Machado Horta, obra citada, p. 09-45; M. Seabra Fagundes, obra citada, p. 61-76.   
7 Cf. Washington Peluso Albino de Souza. “O Planejamento Regional no Federalismo Brasileiro”. Revista 
Brasileira de Estudos Políticos, n. 28. Minas Gerais: Universidade Federal de Minas Gerais, 1970, p. 146. 
8 Cf. Constituição de 1934, art. 177: “A defesa contra os efeitos das secas nos Estados do Norte obedecerá a um 
plano sistemático e será permanente, ficando a cargo da União, que despenderá, com as obras e os serviços de 
assistência, quantia nunca inferior a quatro por cento da sua receita tributária sem aplicação especial”.  
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Rigorosamente, o salto de maturidade do caráter regional do processo federativo 

brasileiro seria observado somente a partir dos efeitos concretos produzidos pela Constituição de 

1946. A afirmação de núcleos de interesses regionais, associada às idéias de assimetria e 

cooperação, criou o respaldo para que o processo federativo brasileiro desenvolvesse, no campo 

concreto da experiência político-jurídica, outras alternativas de equilíbrio. A janela 

constitucional abria horizontes não limitados às fracassadas opções excludentes centrípetas ou 

centrífugas, cuja tradicional ênfase histórica denunciava a sistemática incapacidade de ambas 

para harmonizar o equilíbrio federativo. Até então, quando menos tivessem resvalado para o 

autoritarismo de centro ou para o fortalecimento de oligarquias periféricas, tais opções haviam 

acumulado um desconfortante quadro de desequilíbrios. A espantosa concentração espacial do 

desenvolvimento econômico na federação era a raiz maior de todos eles.    

Foi exatamente o respaldo institucional assumido pela região em 1946, no 

patamar de relevância jurídica constitucional, somado ao coincidente momento de expansão das 

disparidades econômicas na federação, por conta do surto de industrialização espacialmente 

concentrado9, que desencadeou uma dinâmica regional própria no processo federativo brasileiro. 

A soma desses fatores permitiu projetar uma alternativa diferente de equilíbrio político-jurídico 

para o federalismo aqui processado, alternativa apoiada no espaço regional, e, pacientemente, 

construída por instrumentos democráticos reativados no exercício de uma renovada consciência 

de cidadania. Em um movimento firme e gradual, o processo federativo passou a se inclinar à 

direção intermediária das regiões, sob a segurança das bandeiras constitucionais da assimetria e 

cooperação regional; centro e periferia não estavam mais a sós. 

O ponto de inflexão dessa inclinação regional foi alcançado em 1959, com o 

vitorioso movimento de criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - a 

SUDENE -, treze anos após a inauguração do novo ensaio federativo descortinado em 1946. A 

                                         
 
9 Cf. Francisco de Oliveira. “A Crise da Federação: Da Oligarquia à Globalização”. Rui de Britto Álvares Affonso e 
Pedro Luiz Barros Silva (orgs.). A Federação em Perspectiva: ensaios selecionados. São Paulo: FUNDAP, 1995, p. 
82-83. “Todo esse processo de industrialização localizou-se, preferencialmente, nos estados do Sudeste, sobretudo 
em São Paulo: ainda hoje, depois de relativa descentralização na localização industrial que, não paradoxalmente, 
resulta da expansão de empresas localizadas originalmente em São Paulo, o Estado ainda responde por cerca de 48% 
do PIB brasileiro!(...). Acrescentado-se à anterior concentração da produção agropecuária, a concentração da nova 
produção industrial – a que se segue, inevitavelmente, igual concentração dos serviços do terciário – produziu uma 
nova e espantosa concentração espacial da criação de riqueza no país, instaurando um processo centrífugo de 
desintegração federativa.”. 
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autarquia, instituída pela Lei nº 3.692, de 1959, era fruto amadurecido10 da progressiva 

afirmação do espaço federativo regional e despontava como o padrão sobre o qual se miraria a 

balança de equilíbrio do federalismo processado nos moldes constitucionais então vigentes11. A 

instituição de organismos federais, destinados ao planejamento e desenvolvimento econômico de 

espaços de interesses regionalmente localizados, foi a fórmula encontrada pelo federalismo para 

concretizar os efeitos jurídicos do pacto federativo constitucional constituído em 1946, sob a 

forte influência dos fatores jurídicos de assimetria e cooperação regional.  

A União federal, atendendo às prioridades federativas constitucionais, emprestava 

uma parcela de seu corpo jurídico, um órgão administrativo descentralizado, para, em articulação 

com os demais atores políticos cooptados da periferia, planejar e executar políticas públicas 

regionalmente direcionadas. Não se tratava de mais uma das variadas fórmulas de equilíbrio 

introduzidas no aparato jurídico-formal do Estado, de modo aleatório e indiferente à realidade 

das instituições nacionais; também não se tratava de mais uma das idéias “importadas”, que 

“pousava” no particular panorama institucional do processo federativo brasileiro. Em sentido 

contrário, a alternativa imaginada na SUDENE, ao passo que criava um padrão regional 

autêntico de relações federativas, fundava, em contrapartida, uma nova dinâmica institucional no 

processamento do federalismo, legitimada não apenas em função de fatores jurídico-formais, 

mas também de fatores políticos e sociais comprometidos com a sua viabilidade.  

Tratava-se de uma fórmula de equilíbrio federativo original, que, sobre pretender 

concretizar os objetivos constitucionais programados à federação, inseria uma dimensão 

intermediária na equação dos fatores centrípetos e centrífugos. Além disso, na sua essência, 

também objetivava evitar as armadilhas dos arraigados vícios da cultura política brasileira, como 

bem percebeu Raul Machado Horta “A cooperação governamental, em modelos dessa 

natureza, não se reduz à passividade do recebimento de recursos muitas vezes dissimuladores de 

imposições do alto. Exprime atividade dinâmica, participante da direção do órgão e elaboradora 

                                         
10 Em dezembro de 1956, após fase originária de estudos sobre a questão regional nordestina, foi criado o Grupo de 
Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN); o Decreto nº 45.445, de fevereiro de 1959, transformou o 
GTDN no Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (CODENO), crisálida da futura SUDENE, cuja lei 
instituidora seria aprovada em dezembro do mesmo ano. Antes da SUDENE, a fórmula do planejamento regional 
também havia sido amadurecida na experiência menos ambiciosa da Comissão do Vale do São Francisco, criada 
pela Lei nº 541, de 15 de dezembro de 1948.      
11 Celso Furtado, obra citada, p. 55. “A fórmula que se encontrou nos anos 50 não significou entorse para o quadro 
institucional da época, pois consistiu na adesão voluntária dos governadores da região nordestina a um órgão 
deliberativo regional, que geria recursos do governo central. A articulação então encontrada dos poderes estadual e 
central permitiu que o novo órgão também participasse das decisões de âmbito nacional, de repercussão na região.” 
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de suas decisões. Aspecto fundamental da fisionomia da SUDENE é o tratamento planejado do 

desenvolvimento regional, sem ater-se, exclusivamente, aos benefícios reduzidos e fragmentários 

da despesa pública de transferência, anualmente votada, sob a pressão dos compromissos 

políticos do dia”.12 Em sentido aproximado, Francisco de Oliveira, ao também retratar a 

autenticidade da iniciativa, dá o significado daquilo qualificado, por ele mesmo, como uma 

“revolução federativa”: “No caso da SUDENE, pode-se falar de uma revolução federativa: criou-

se uma instituição regional, plena de poderes, na qual tinham assento, voz e voto decisivos os 

governadores dos estados da região Nordeste (fortalecida com a inclusão do Maranhão e de 

Minas Gerais), ao lado dos representantes dos principais ministérios e bancos do Governo 

federal, incluído o Estado-Maior das Forças Armadas. Durante um breve e luminoso tempo, a 

revolução federativa, animada pelo movimento social e político que lhe dera origem, havia 

conseguido propor um novo federalismo e chegado à prática de uma política não-retaliatória 

entre os estados nordestinos, ao mesmo tempo em que anulava o clientelismo do Governo federal 

em suas relações com os governos estaduais e municipais”.13 

O promissor ensaio federativo descortinado em 1946, e lentamente amadurecido 

até atingir o seu ápice de concretização jurídica, nos moldes de 1959, estava finalmente 

concluído. Havia chegado o momento de acionar a sua execução, mediante um programa 

continuado de políticas públicas regionais, estendê-lo às demais regiões e iniciar a reversão do 

quadro de desequilíbrios históricos acumulados na federação. O pacto constitucional tinha 

conseguido imprimir uma dinâmica própria para o federalismo, adicionando um ingrediente de 

legitimidade democrática nas relações operadas entre o centro, a periferia e a região. Enfim, tudo 

aparentava crer que o processo federativo encontraria um eixo seguro de equilíbrio institucional 

para sustentar o seu desenvolvimento, sob a ênfase da assimetria e da cooperação regional.   

Entretanto, a história havia reservado um outro destino para o federalismo 

brasileiro: uma nova crise institucional atravessaria o seu caminho. Desafortunadamente, a 

ruptura militar de 1964 abreviaria a execução do breve ensaio federativo inaugurado pela 

Constituição vigente, que, logo depois, seria descartada em favor de um novo modelo 

institucional, mais uma vez escudado em bases centrípetas e autoritárias. A fórmula de equilíbrio 

fundada entre o centro, a periferia e a região, cuidadosamente arquitetada em bases 

                                         
12 Raul Machado Horta, obra citada, p. 32. 
13Francisco de Oliveira, na obra citada de Rui de Britto Álvares Affonso e Pedro Luiz Barros Silva (orgs.), p. 84.  
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constitucionais e, espontaneamente, desenvolvida pelo processo federativo, teria vida efêmera e 

um final lacônico.  

 
2. A Ruptura Centrípeta Militar 

 

Apenas na aparência, numa rápida vista lateral, o período posterior à ruptura 

institucional militar deixa uma impressão de continuidade na escalada de afirmação do espaço 

federativo regional. A estruturação de novas instituições autárquicas de corte regional, inspiradas 

no padrão pioneiro antecipado pela SUDENE14, sugere essa falsa percepção: Superintendência 

de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM15, Superintendência do Plano de Desenvolvimento 

da Região Sul – SUDESUL16, Superintendência de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 

– SUDEVALE17, Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste – SUDECO18. 

No entanto, o surgimento de tais autarquias, entre o ocaso da Constituição de 1946 - sacudida 

por quatro Atos Institucionais - e o início da vigência da Constituição de 1967, longe de 

significar o fortalecimento do espaço federativo regional, representou mesmo o retrato diminuído 

do federalismo brasileiro naqueles anos de instabilidade: a imagem de um processo político-

jurídico amorfo, predominado por uma sufocante centralização burocrática militar.   

Note-se bem: não se pode conceber o fortalecimento do espaço federativo regional 

se o próprio processo federativo estava frágil, sem musculatura para movimentar o 

desenvolvimento de alianças de equilíbrio entre os distintos núcleos de poder. Rigorosamente, 

onde sequer havia federalismo, também inexistiam espaços federativos, tampouco um esboço de 

espaço federativo regional. Naquele contexto centrípeto, inevitável induvidoso aceitar que 

qualquer imagem de equilíbrio político-jurídico seria logo clivada pela desproporcional carga de 

poder investida no aparelho de centralização militar; centralização exercida sem o respaldo 

maior de legitimidade jurídica constitucional, fator logo reservado a um segundo plano naquele 

grave quadro de instabilidade institucional. O federalismo, como qualquer processo político-

jurídico, estava represado pela lógica centrípeta de poder do regime militar.    

                                         
 
14 Cf. Raul Machado Horta, obra citada, p. 36. 
15 Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966. 
16 Decreto-lei nº 301, de 28 de fevereiro de 1967. 
17 Decreto-lei nº 292, de 28 de fevereiro de 1967. 
18 Lei nº 5.365, de 01 de dezembro de 1967. 
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A criação das novas autarquias de corte regional, sobre o pretexto de dar 

seqüência ao processo de equilíbrio federativo em bases econômicas espaciais, alinhava-se à 

estratégia de exercício de poder idealizada pelo regime militar: centrípeta e burocratizada. Para 

todos os efeitos, a sua estruturação formal nascia desprovida do gérmen democrático dos 

movimentos sociais espacialmente localizados, tal como desenvolvida na original experiência 

federativa de estruturação da SUDENE. Um vigoroso aparato de vigilância militar intimidava a 

espontânea participação dos núcleos centrífugos e regionais na sua dinâmica de funcionamento. 

Acima de tudo, faltava àqueles projetos autárquicos um autêntico caráter federativo, fundado na 

participação harmônica e equilibrada de forças político-jurídicas.    

Enquanto a fórmula constitucional de 1946 inseria os fatores de assimetria e 

cooperação regional num contexto de equilíbrio de forças federativas, permitindo a projeção de 

instituições autárquicas federais articuladoras de espaços centrípetos, centrífugos e 

intermediários - idéia gradualmente amadurecida na experiência concreta do federalismo 

processado -, a fórmula de 1964 introduzia tais fatores num contexto diverso: apenas o centro de 

poder militarizado estava apto para ditar, de cima para baixo, as regras do jogo, desprivilegiando 

a espontaneidade e a harmonia no equilíbrio político-jurídico. Logo, o novo figurino, emprestado 

às autarquias federais de corte regional, traduzia apenas um projeto centrípeto militar, não 

configurava um projeto federativo equilibrado sob genuínas bases regionais.  

A semi-outorgada Constituição de 1967, que ficou totalmente outorgada após a 

Emenda nº 01 de 1969, a despeito de se revestir de alguns dispositivos destinados à blindagem 

constitucional da problemática federativa regional19, acusava, em todo seu texto e contexto, essa 

rígida contaminação centrípeta20 nos aspectos da organização do Estado, inclusive naquele tido 

como o mais sensível: o financeiro21. A armadura centrípeta, que anulava os pesos e contrapesos 

centrífugos e intermediários, praticamente anulava qualquer medida de equilíbrio, anulando 

assim o processamento do federalismo brasileiro e, por conseqüência, a afirmação do espaço 

                                         
 
19 Vide os Arts. 8º, XIV; 43, IV e 63, que se referem à competência, atribuição e execução dos planos e programas 
regionais de desenvolvimento.       
20 Sobre centralização político-administrativa na Constituição de 1967, também Luiz Navarro de Britto. “O 
Federalismo na Constituição de 1967”. Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 28. Minas Gerais: Universidade 
Federal de Minas Gerais, 1970, p. 55-57.  
21 Sobre a centralização financeira do período e seus reflexos regionais, entre outros, vide Antônio Roberto Sampaio 
Dória. Discriminação de Rendas Tributárias. São Paulo: José Bushatsky, 1972, p. 180-187; vide também Aliomar 
Baleeiro. “A Crise Financeira do Federalismo”. Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 28. Minas Gerais: 
Universidade Federal de Minas Gerais, 1970, p. 77-111.    
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regional como núcleo federativo representativo de interesses regionalmente localizados. Não 

havia uma dinâmica de distribuição de forças político-jurídicas; o centro de poder era a força 

única, imperativa, antifederativa, posto que isenta de temperamentos político-jurídicos. 

O “federalismo de integração”22 ou o “federalismo solidário”23 - expressões logo 

inventadas para apelidar aquele mal acabado arremedo de federalismo centrípeto - 

contemplavam quase nada de integração ou solidariedade federativa espontânea, participativa, 

equilibrada. Na verdade, a “integração” e a “solidariedade” eram acopladas à idéia-força da 

“segurança nacional”, verdadeira carta branca para os fins políticos do regime vigente. Em tese, 

qualquer assunto, inclusive o desenvolvimento regional, poderia enquadrar-se no tripé da 

integração-solidariedade-segurança nacional, desde que os seus significados fossem 

discricionariamente moldados em função do padrão ideológico hegemônico. Sendo a hegemonia 

absolutamente centrípeta, o “federalismo de integração” ou o “federalismo solidário” não 

passavam de artifícios de linguagem para encobrir a falta de integração e solidariedade 

federativa. Sem muita margem de manobra participativa e decisória, nada restava aos demais 

núcleos políticos senão a subordinação às políticas públicas implementadas pelo pesado aparelho 

de centralização. 

Pragmaticamente, não é difícil imaginar que essa distorcida lógica federativa 

militarizada viesse causar uma excessiva burocratização do exercício de poder, com grandes 

reflexos na atividade do planejamento econômico. Logo monopolizada por uma conservadora 

tecnocracia centrípeta, historicamente aprisionada aos padrões de influência oligárquicos e, não 

raro, distante do dinamismo das reais demandas regionais, estaduais e locais, a burocratização do 

planejamento econômico nacional conduziria ao afastamento da sua dimensão política 

participativa. Golpe de misericórdia num processo federativo já arrefecido, que definhava ao 

lado do modelo de planejamento reformista de desenvolvimento pensado para as autarquias 

regionais. Em última análise, a definição monopolizada do plano de interesses nacionais, em 

                                         
22 Expressão utilizada por Alfredo Buzaid. “O Estado Federal Brasileiro”. Arquivos do Ministério da Justiça, n. 117. 
Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1971. p. 20. Segundo ele, “o federalismo de integração 
representa o triunfo do bem-estar de toda a nação. Ele busca, portanto, reencontrar-se com a realidade nacional, 
traduzindo os legítimos anseios do povo, que cria um país economicamente forte, socialmente justo e eticamente 
digno. Dentro deste novo tipo de federalismo, os Estados não entram em choque com a União: são beneficiários 
desta na medida em que as regiões menos desenvolvidas se recuperam economicamente. A política de integração 
não se limita as relações intergovernamentais; atinge o país em todas as direções, proporcionando o progresso 
ordenado e racional.”. 
23 Expressão utilizada por Orlando Bitar. “Federalismo Solidário e Desenvolvimento”. Revista de Informação 
Legislativa, n. 42. Brasília: Senado Federal, 1974, p. 56. 
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bases tecnocráticas e militares, absorvia os interesses regionais, estaduais e locais, apesar dos 

instrumentos direcionados previstos no texto formal da Constituição. Um planejamento sem a 

nota federativa.    

O problema não estava na idéia do planejamento nacional em si mesma 

considerada, perfeitamente compatível com a teoria do federalismo, sobretudo quando 

compreendida para além da sua concepção centrífuga e dualista clássica24; o problema estava na 

excessiva burocratização da sua atividade, de todas as formas sugestionada pelo pesado aparelho 

centrípeto militar e indiferente à participação dos demais atores regionais, estaduais e locais no 

processo decisório das políticas públicas planejadas. Os atores federativos se ressentiam de 

espaços para a sua atuação. Assim, paulatinamente distanciada da sua dinâmica política regional, 

participativa, até mesmo a emblemática SUDENE estaria condenada a perder a essência de suas 

idéias e características federativas originais, transformado-se num mero braço administrativo do 

centro hegemônico de poder. Não impressiona que a sua proposta original desenvolvimentista e 

reformista tenha sido atropelada por uma proposta de “desenvolvimentismo conservador”, bem 

percebida por Tânia Bacelar25. O gradual desmonte do modelo federativo fundado em espaços 

regionais de poder, absorvido em uma única instância centrípeta decisória, marca também o 

gradual desmonte do processo federativo regional durante o longo e instável “sono” militar. 

Se algo positivo surgiu para o processo federativo naqueles difíceis tempos de 

regime centrípeto - mais por conta da crítica que ele suscitava do que pela virtude que ele 

projetava - foi um luminoso despertar de pensamento teórico sobre as possibilidades ofertadas 

pelo espaço de poder regional, no sentido de aperfeiçoamento do federalismo brasileiro. A 

frustração do ensaio federativo regional de 1946, associada ao estado de consciência 

naturalmente fecundado pelas perceptíveis anomalias do regime, produziu um caldo de cultura 

favorável à criação de idéias voltadas à expansão do espaço regional no palco político-jurídico 

do federalismo. O lugar intermediário da região começava a ser pensado, em bases teóricas 

consistentes, como uma alternativa viável de contrapeso à inércia do conservadorismo centrípeto 

e à desconexão dos focos centrífugos; a região poderia servir ao arranjo político-jurídico da 

unidade com a diversidade brasileira, historicamente preso às armadilhas maniqueístas 

centrípetas ou centrífugas.    
                                         
24 A propósito, vide José Alfredo de Oliveira Baracho. Teoria Geral do Federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986, 
p. 239. 
25 Cf. Tânia Bacelar de Araújo. Ensaios sobre o Desenvolvimento Brasileiro: Heranças e Urgências. Rio de Janeiro: 
Editora Revan, 2000, p. 314. 
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A tomada de consciência crítica, acerca da crise federativa imposta pelo 

federalismo centrípeto falseado e das potencialidades visualizadas para o espaço regional, 

possibilitou o desenvolvimento de uma particular vertente de pensamento teórico voltada à 

defesa da reformulação da forma de Estado brasileiro, sob bases regionais. Essa nova forma de 

Estado idealizada partiria de uma fórmula político-jurídica bem característica e original: o 

“federalismo das regiões” ou “federalismo regional”. Apesar de antecipada no Movimento 

Regionalista de 1926 e reivindicada por Gilberto Freyre26, a percepção teórica sobre a nova 

realidade federativa brasileira foi pioneiramente aprofundada nas reflexões de Paulo Bonavides: 

“A verdade federativa no Brasil como possibilidade de renovação está hoje toda posta em âmbito 

regional, sendo as Regiões do ponto de vista tributário, financeiro político econômico uma 

palpável realidade do período que atravessamos. Por se achar o seu processo de autonomia numa 

fase ainda postulante, de mera iniciação, é de todo desejável que essa autonomia seja estipulada e 

depois consolidada, de modo que a Região não fique sendo tão-somente repartição econômica e 

administrativa, a saber, a circunscrição meramente descentralizada de um Estado onde o poder 

central possui monopólio tanto de ação como de decisão sobre as esferas regionais.”27 

O cerne da nova linha teórica pretendida para o federalismo brasileiro estava 

situado na defesa da personificação jurídica da região. A idéia consistia em dotar o espaço 

federativo regional de uma margem própria de autonomia político-jurídica, com braços 

executivos e legislativos, separando-se a atuação da região do raio de interferência da União 

federal. Dessa maneira, pretendia-se institucionalizar uma terceira (ou quarta) instância 

personificada de poder, ao lado da União federal, dos Estados e dos Municípios: a instância de 

poder regional. A assimetria e a cooperação regional, até então praticadas pela União federal 

através da sua intensa atividade centrípeta e tecnocrática de planejamento, com todos os seus 

vícios, deveriam ser perseguidas de uma outra forma, que pressupunha uma reformulação radical 

do aparato federativo, algo inimaginável naquelas circunstâncias do quadro institucional: 

“Institucionalizar politicamente as Regiões, complementando a institucionalização econômica, já 

em curso com os programas desenvolvimentistas de planejamento, afigura-se-nos a primeira das 

tarefas que o futuro, em nome da salvação federalista, reclama da presente geração. (...) A 

                                         
26 Cf. Gilberto Freyre. O Movimento Regionalista, Tradicionalista e, a seu modo, Modernista do Recife. Recife: 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1976, p. 31-32. 
27 Paulo Bonavides. “O Federalismo e a Revisão da Forma de Estado”. Revista de Informação Legislativa, n. 37. 
Brasília: Senado Federal, 1973, p. 39. 
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Região oferece ao País a saída exclusiva para a renovação de um federalismo cujas bases foram 

aluídas. O federalismo no Brasil é cada vez menos um problema de Estados e cada vez mais um 

problema de Regiões.”28           

Paulatinamente, a partir desse impulso teórico, a temática regional foi introduzida 

na agenda dos estudiosos do federalismo durante as décadas de 70 e 80. O fato regional era um 

dado reconhecidamente presente nas reflexões político-jurídicas sobre a problemática federativa 

e, de certa maneira, conduzia os debates. A abordagem não prescindia o tema da 

institucionalização política das regiões, desdobrando-se numa cisão de idéias entre aqueles que, 

como Paulo Lopo Saraiva, enxergavam a realidade federativa no Brasil “como uma unidade, 

numa pluralidade regional,”29 e outros, como Oswaldo Trigueiro, para quem “a inovação 

contribuiria para aumentar a distância existente entre o país legal e o país real”.30 A região não 

passaria mais despercebida no pensamento teórico do federalismo brasileiro, seja como realidade 

viva, seja como temática voltada ao seu aperfeiçoamento. Deixava de ser um aspecto acidental, 

para tornar-se um fator orgânico na compreensão de seu funcionamento. 

Naturalmente, as reflexões sobre o espaço federativo regional intensificavam-se 

no ritmo compassado das expectativas depositadas em torno da reformulação das anacrônicas 

instituições vigentes, acompanhando o declínio do regime centrípeto militar e a ascendência dos 

atores políticos comprometidos com a redemocratização. Durante a década de 80, o debate 

relativo à federalização regional esteve associado às perspectivas de reedificação do federalismo 

brasileiro, inserindo-se no contexto dinâmico da transição institucional. No mapa dos principais 

aspectos da problemática federativa brasileira, a temática regional recebia atenção marcante, 

contribuindo com decisiva participação na construção da síntese político-jurídica alcançada na 

Constituição de 1988: o pacto federativo regional. 

 

 

 

3. A Revitalização do Pacto Federativo Constitucional 
                                         
 
28 Paulo Bonavides. “O Caminho para um Federalismo das Regiões”. Revista de Informação Legislativa, n. 65. 
Brasília: Senado Federal, 1980, p.125.  
29 Cf. Paulo Lopo Saraiva. Federalismo Regional. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 62. 
30 Cf. Oswaldo Trigueiro. “Regionalismo na Federação”. Revista de Ciência Política, n. 22. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1979, p. 67. 
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O texto constitucional de 1988 estampa a arquitetura normativa do novo pacto 

federativo brasileiro, absorvendo a sua nota característica regional. Libertado do longo “sono” 

imposto pelo regime centrípeto militar e, após um progressivo despertar de consciência, o 

federalismo (também com sua nota característica regional) revitaliza os movimentos num raio de 

ação estabilizado entre novas e legítimas bases normativas estruturais - a grande síntese edificada 

pelos fatores reais constitutivos do Estado. A Constituição Federal encarna a substância jurídica 

resultante dessa síntese, a expressão máxima de validade normativa positivada sobre a qual 

atuará o processo federativo daí para frente. Finalmente, pacto e processo revitalizados, 

interagindo para a produção de equilíbrios entre a autoridade e a liberdade, a unidade e a 

diversidade, a centralização e a descentralização: o primeiro oferecendo o suporte de uma estável 

estrutura normativa constitucional; o segundo, o suporte de uma dinâmica político-jurídica 

concreta. 

A substância jurídica do termo pacto federativo não parece bem apropriada na 

usual associação da sua idéia ao “acordo” federal originário, vale dizer, à composição política 

prévia, apreendida na decisão fundamental do poder constituinte, seja em favor da fusão 

federativa operada entre Estados antes soberanos, seja em favor da descentralização federativa 

processada num Estado antes centralizado. Trata-se de uma associação recorrente dirigida à idéia 

de pacto federativo, cujo enfoque “contratualista”, próximo à ficção sugerida no contrato ou 

pacto social de Rousseau31, costuma ser direcionado à explicação da composição da sua gênese 

sócio-política. Para efeitos jurídicos, entretanto, ressente-se de maior significação, porque, 

juridicamente, o pacto federativo não equivale ao prévio “contrato” originário do arranjo federal, 

equivale à sua própria estrutura normativa constitucional, algo bem diferente.     

Em análise mais rigorosa, a visão jurídica do pacto federativo como um contrato, 

como uma decisão sócio-política expressa na norma hipotética fundamental32, pressuposto da 

norma constitucional positiva, sugeriria um perene embaraço da sua condição jurídica. Em tese, 

                                         
 
31 Jean-Jacques Rousseau. Do Contrato Social. Trad. Pietro Nasseti. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 31. Nesse 
enfoque, a proximidade entre o pacto federativo e o pacto social de Rousseau seria explicada porque ambos 
derivariam da ficção contida na idéia de renúncia de parcelas de liberdade individual em favor de uma união política 
estatal.   
32 Nesses termos, o pacto federativo alcançaria transcendência jurídica, tal como a norma hipotética fundamental da 
teoria kelseniana, pressuposto da norma constitucional positivada. Cf. Hans Kelsen. Teoria Pura do Direito. Trad. 
João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 221-228.  
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refletido nessa imagem “contratualista”, essencialmente fundada na liberdade, o pacto federativo 

estaria sempre sujeito à incidência do instável argumento da “quebra contratual”, bastando, para 

tal, mera interpretação de significado capaz de lhe distanciar dos seus fundamentos sócio-

políticos originários. Em certo contexto histórico, aliás, o argumento “contratualista” se prestou à 

construção de teorias federalistas como a de Calhoun33, que pretendia racionalizar, 

juridicamente, a secessão dos Estados “sulistas” da federação norte-americana; tais teorias 

partiam da premissa de que o “contrato” federativo era juridicamente dissolúvel.    

A intuitiva e relativa estabilidade adquirida pela idéia do pacto federativo, reflexo 

da estabilidade adquirida pela idéia do constitucionalismo, ambas desafetadas da livre ingerência 

das partes constitutivas do “contrato original”, mostraria que a pretensão teórica “contratualista” 

era imprestável à luz de uma teoria jurídica constitucional: eventuais rupturas federativas 

constitucionais não se explicariam em face da suposta natureza jurídica contratual dos pactos 

constitutivos originários, mas sim de fatores extrajurídicos; logo, melhor enxergar o pacto 

federativo sob uma outra perspectiva: ostentando natureza jurídica de norma constitucional 

positivada, estável e rígida; não se identificando juridicamente como um contrato, por maior ou 

menor que seja a crença na existência de uma composição sócio-política prévia, legitimadora da 

sua constitucionalização   

Esse outro enfoque direcionado ao pacto federativo não pretende fechar seu 

recorte normativo constitucional à abertura de alguma plasticidade sócio-política. Afinal, sua 

funcionalidade jurídica será tanto maior quanto melhor apreenda a dinâmica contextual da 

realidade federativa normatizada. Enxergá-lo como um contrato implica atribuir, 

equivocadamente, conteúdo jurídico a uma suposta realidade sócio-política. No entanto, afastar 

tal pretensão - a priori, tentadora - não equivale a promover um distanciamento formal do seu 

conteúdo jurídico da realidade sócio-política responsável por sua funcionalidade.  

Note-se que a norma constitucional é estável, indissolúvel, mas certamente não é 

estática e fechada34. O pacto federativo, enquanto norma constitucional, também não é: ele se 

                                         
33 M. Mouskhelli. Teoria Jurídica del Estado Federal. Trad. Armando Lazaro y Ros. México: Editora Nacional, 
1981, p. 134. O autor explica como a teoria de Calhoun foi utilizada para justificar, juridicamente, a pretendida 
separação dos Estados “sulistas” da federação norte-americana durante a Guerra da Secessão (1863-1865). 
34 Sobre a abertura do ordenamento jurídico, vide Marcelo Neves. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São 
Paulo: Saraiva, 1988, p. 30-32. “O ordenamento jurídico não constitui um sistema normativo estático na sua 
construção, ou seja, não possui uma norma fundamental da qual derivem lógico-dedutivamente todas as normas 
pertencentes ao sistema. O ordenamento jurídico constitui um sistema dinâmico, pois a sua construção, 
desenvolvimento e transformação realizam-se através dos processos de produção e aplicação normativo-jurídicas, 
instaurados efetivamente pelo ato constituinte (originário). Daí porque não se pode falar em completude (conceito 
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renova dinamicamente, por obra de procedimentos constitucionais de revisão ou por contínua 

adaptação jurídica contextual35. Assim, a sua compreensão jurídica deve contemplar a análise 

das dinâmicas sínteses produzidas por seu processo federativo, o que pressupõe renúncia à uma 

linha teórica juridicamente neutra e formal. Juridicamente, o pacto federativo está impregnado 

pelos fatores constitutivos de sua síntese normativa, que sempre atuam no curso de sua realidade 

contextual, circunstância que requer uma compreensão deles contemplativa. A sua condição 

jurídica, portadora do influxo constitucional, sempre se socorre da dinâmica desses fatores para 

instrumentalizar sua normatividade. Há sempre interatividade no vínculo existente entre a 

estrutura normativa do pacto e a dinâmica jurídica do processo federativo. 

Em outras palavras, significa que, apesar de inconfundíveis, o plano normativo do 

pacto federativo sempre interage com o seu plano sócio-político, este último dinamicamente 

processado pelo federalismo. A norma sempre interage com a realidade federativa, o que dá 

ritmo e funcionalidade ao federalismo como processo destinado à consecução de equilíbrios 

político-jurídicos. Assim como a Constituição não prescinde de tal interação para sua efetivação 

jurídica, o pacto federativo também não. Rigorosamente, o pacto federativo nada mais é do que 

uma expressão elíptica da Constituição Federal, isto é, um pacto constitucional federativo36. É a 

confusão do seu plano normativo com o seu plano político que compromete sua compreensão 

jurídica, não a admissão da sua interação com o processo federativo.  

Não impressiona que tal confusão explique o equívoco incorrido pela teoria de 

Calhoun, cujas sofisticadas premissas “contratualistas” chegaram a atingir até mesmo a 

problemática da ratificação e da revisão constitucional37. No seu sentido jurídico, já 

contemplando o filtro sócio-político, o pacto federativo não constitui um “contrato”, igualmente 

como a Constituição não constitui um “contrato social”. Mesmo assumindo, por hipótese, que 
                                                                                                                                 
estático), mas sim de completabilidade (conceito dinâmico), característica esta que se manifesta nos atos de criação-
aplicação jurídica, através dos diversos mecanismos de integração (autointegração e heterointegração). Tampouco é 
de se afirmar o fechamento do sistema, pois a completabilidade jurídica implica permanente renovação do 
ordenamento jurídico, com a incorporação de matérias imprevistas, mediante os processos de integração.”.  
35 Sobre a natureza dinâmica da norma constitucional, vide Ivo Dantas. Instituições de Direito Constitucional 
Brasileiro, vol. I. Curitiba: Juruá Editora, 2000, p. 81. “Esta dinâmica da ou ajuste da norma constitucional à 
realidade social é, ao nosso ver, o meio de evitar-se hiatos constitucionais, sejam por revoluções, golpes de Estado, 
,etc., sobretudo, porque, o poder político existe em função de valores representados por idéias que se concretizam na 
norma jurídica (...)”.     
36 A propósito, as considerações sobre Carl Schmitt, de José Alfredo de Oliveira Baracho. Teoria Geral do 
Federalismo. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 32-33. “No dizer de Schimitt, o pacto federal é um pacto de espécie 
singular, pelo que se trata de um pacto constitucional. É, por isso, um ato do Poder Constituinte. Seu conteúdo é, ao 
mesmo tempo, o da Constituição Federal e um elemento da Constituição de cada um dos Estados membros.”.  
37 Para um detalhamento dos vários aspectos do enfoque contratualista da teoria de Calhoun, Antonio La Pergola. 
Los Nuevos Senderos del Federalismo. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 229-252.   
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ambos derivem de ficções, de decisões políticas fundamentais, estas, por sua vez, servindo como 

suporte para o poder constituinte originário, o fato é que ostentam identidade jurídica autônoma. 

Mas, se é assim, porque então continuar falando em pacto, se pacto é norma constitucional 

positivada? Por que insistir no uso do termo pacto federativo se a sua acepção “contratualista” é 

imprestável juridicamente?  

Para fins jurídicos, a carga “contratualista” associada ao termo “pacto federativo” 

apenas se sustenta se a sua estrutura normativa, mesmo quando estabilizada em bases 

constitucionais (não contratuais), for compreendida como instrumento de produção dos 

dinâmicos equilíbrios operados pela ação continuada do processo federativo. O processo 

federativo, ao interagir com a estrutura normativa, confere vitalidade ao equilíbrio político-

jurídico maior simbolizado no pacto constitucional, sempre renovado, seja por conta das revisões 

constitucionais, seja por conta da própria historicidade da realidade normativa. É nesse enfoque, 

vale ressalvar, como fonte normativa máxima instrumental, assecuratória de renovados 

equilíbrios, composições, arranjos político-jurídicos processados pelo federalismo, que se 

permite continuar enxergando o pacto federativo como expressão jurídica autônoma. O pacto 

federativo constitucional, o seu equivalente “Constitutional Arrangement”38 de Carl Friedrich, 

ou, ainda, o “contrato federativo”39 de Proudhon, guardam natureza e funcionalidade idênticas: 

norma constitucional positivada destinada à produção de equilíbrios político-jurídicos.  

Essa ordem de idéias introduz o respaldo lógico e teórico necessário para 

confirmar uma constatação prematuramente antecipada: o texto constitucional de 1988 estampa a 

arquitetura normativa do pacto federativo brasileiro. Melhor ainda: juridicamente, o pacto 

federativo brasileiro é a própria face federal da Constituição - a expressão normativa máxima do 

equilíbrio posto na síntese dos fatores constitutivos do Estado. A sua rígida blindagem40, o seu 

                                         
38 Para um detalhamento do “Constitutional Arrangement” de Carl Friedrich, vide Antonio La  Pergola, idem, p. 35-
43.  
39 A distinção entre o enfoque normativo contido na sua idéia de “contrato federativo” e aquele contido no contrato 
social de Rousseau está ilustrada em interessante passagem de Pierre Joseph Proudhon. Do Princípio Federativo. 
Trad. Francisco Trindade. São Paulo: Imaginário, 2001, p. 92-93, nota 1: “Na teoria de J.J. Rousseau, que é a de 
Robespierre e dos Jacobinos, o Contrato Social é uma ficção de legista, imaginada para dar razão, de outra forma 
que pelo direito divino, à autoridade paternal ou à necessidade social, à formação do Estado e às relações entre o 
governo e os indivíduos. Essa teoria emprestada dos calvinistas, era de 1764 um progresso, pois que ela tinha por 
fim trazer  para uma lei da razão o que até aí tinha sido considerado como pertença da lei natural e da religião. No 
sistema federativo, o contrato social é mais que uma ficção; é um pacto positivo, efetivo, que foi proposto realmente, 
discutido,votado, adotado, e que se modifica regularmente à vontade dos contratantes. Entre o contrato federativo e 
o de Rousseau e o de 93, existe toda a distância entre a realidade e a hipótese.”.       
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conteúdo, os seus objetivos, a sua mecânica jurídica centrípeta e centrífuga, enfim, toda a 

extensão do arranjo federal está, expressa ou implicitamente, contemplada no texto 

constitucional. A Constituição Federal responde pela estável armadura normativa do equilíbrio 

federativo entre a autoridade e a liberdade, a unidade e a diversidade e a centralização e a 

descentralização. A dinâmica concreta do federalismo atua sobre os parâmetros do pacto 

federativo constitucional.  

Posta assim a compreensão da problemática jurídica do pacto federativo 

constitucional, parece fora de sentido a distinção construída por Raul Machado Horta, ao 

pretender negar existência ao pacto federativo brasileiro, preferindo usar o termo “Compromisso 

Federativo”41 para expressar aquilo que ele mesmo qualifica como “decisões constitucionais 

fundamentais da Federação”42. Na sua visão, entre nós, o pacto federativo não se justificaria 

historicamente43, não estaria explicitado no preâmbulo da Constituição44, tampouco encontraria 

manifestação na extensão do texto constitucional vigente45, pois o seu significado limitar-se-ia à 

idéia “de um acordo, de um ajuste entre partes componentes de um Estado em formação ou já 

estabelecido, como nas formas históricas dos Estados Unidos, no século XVIII e da Argentina, 

no século XIX (...)”46, algo, segundo ele, alheio ao contexto federativo brasileiro.  

Realmente, o foco da sua perspectiva destoa da perspectiva jurídica até aqui 

imaginada para o pacto federativo. Divergências de compreensão à parte sobre o processo de 

formação histórica do arranjo federal brasileiro - porque, mesmo originário de um lance de 

descentralização operado em um Estado centralizado, ele ainda assim se constituiu da 

acomodação de forças político-jurídicas antagônicas que continuaram acionando a balança de 

equilíbrio no curso da evolução do federalismo -, o ponto maior do choque de perspectiva em 

relação à visão do respeitado constitucionalista está na contaminação nela contida. A sutil 

contaminação entre o plano sócio-político e o plano normativo do pacto federativo.     

Raul Machado Horta é incisivo: o pacto federativo brasileiro, na condição de 

“acordo ou ajuste entre partes interessadas, explicitamente enunciado, ainda não se formulou 

                                                                                                                                 
40 A rigidez do pacto federativo constitucional brasileiro está bem caracterizada nos arts. 1º e 60, §4º, I, da 
Constituição Federal de 1988, que prevêem a sua indissolubilidade, inclusive indiretamente, mediante emenda 
constitucional. 
41 Raul Machado Horta. Direito Constitucional. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 521.  
42 Raul Machado Horta, idem, p. 525. 
43 Raul Machado Horta, idem, p. 521-523. 
44 Raul Machado Horta, idem, p. 525 
45 Raul Machado Horta, idem, ibidem. 
46 Raul Machado Horta, idem, p. 518. 
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com o rigor jurídico de documento formal dessa natureza”47; certo, não se formulou com o rigor 

jurídico de documento formal, pois a sua imagem do pacto federativo, denunciada na própria 

passagem citada, mostra-se contaminada pelo enfoque “contratualista” sócio-político, que não se 

confunde com  o plano normativo positivado do autêntico arranjo federal constitucionalizado. 

Pressupor a formulação jurídica dessa imagem do pacto federativo significaria atribuir-lhe um 

sentido jurídico equivocado, “contratualista”, fundado na idéia de liberdade das “partes 

interessadas”, uma ficção que, de resto, não chega a alcançar expressão normativa positivada. 

Note-se que a aludida teoria federalista de Calhoun incorreu no mesmo equívoco: imaginou 

juridicamente o pacto federativo como um “contrato” fundado na idéia de liberdade das partes 

interessadas; e, como se sabe, mostrou-se histórica e juridicamente imprestável. 

O rigor jurídico “contratualista” pretendido para aquele hipotético “acordo ou 

ajuste entre partes interessadas” jamais será atingido. Ele já estará contemplado no próprio texto 

constitucional, que lhe confere expressão normativa positivada. A imagem de um pacto 

federativo prévio ou atrelado à Constituição não passa de uma hipotética ficção sócio-política, 

pois a sua dimensão jurídica articula-se com o próprio texto constitucional, implícita ou 

explicitamente, como norma positivada autônoma. Na realidade, aquilo que Raul Machado 

Horta qualifica como “Compromisso Federativo” estaria muito próximo do sentido jurídico do 

pacto federativo constitucional, a própria expressão normativa positivada da síntese operada 

entre os fatores constitutivos do Estado brasileiro.  

Nesses parâmetros, a opção por chamar pacto ou compromisso federativo 

constitui mero dilema terminológico; mas, por outro lado, pretender uma distinção entre pacto e 

compromisso federativo, nos termos acima colocados, constitui-se uma armadilha dicotômica: 

ou imaginar a possibilidade de atribuir um equivocado sentido jurídico “contratualista” para uma 

ficção sócio-política; ou não enxergar a abissal separação existente entre o plano normativo 

constitucional positivado do pacto (compromisso) e os seus hipotéticos fundamentos sócio-

políticos. As idéias até aqui sustentadas não permitem vislumbrar importância maior no dilema 

terminológico – e também não permitem cair na armadilha. Elas reforçam a constatação: a 

Constituição Federal de 1988 espelha o plano normativo do pacto federativo brasileiro, 

absorvendo as suas faces características, entre elas, uma tipicamente regional.     

 

                                         
47 Raul Machado Horta, idem, p. 521. 
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4. O Pacto Federativo Regional 

 

O grau de importância da região para a arquitetura normativa do pacto federativo 

brasileiro mede-se por sua relevância para a acomodação do equilíbrio político-jurídico. O 

mesmo se diga com respeito à medição do seu grau de importância para o desenvolvimento do 

processo federativo brasileiro. De algum modo arbitrário, mas não sem critério jurídico 

constitucional, as aferições possibilitam lançar um olhar para o que se permite aqui qualificar 

como um autêntico pacto federativo regional, visto em interação com um autêntico processo 

federativo regional; um olhar que descortina um determinante influxo normativo regional 

inclinado à estrutura da federação e à dinâmica concreta do federalismo.  

Eis que a região insere-se no núcleo central da problemática federativa brasileira, 

em seu inesgotável ciclo dialético de consecução do equilíbrio político-jurídico. Note-se bem: 

não são apenas os personificados espaços autônomos de poder (centrípeto e centrífugos) que 

respondem pela sofisticada equação federativa constitucional. Mesmo desprovido de 

personalidade jurídica autônoma, mesmo sem compreender a estrutura nuclear da organização do 

Estado brasileiro48, o espaço intermediário regional atua, decisivamente, na fórmula 

constitucional de equilíbrio federativo. A priori, se a Constituição afasta da região o status de 

entidade política autônoma componente da estrutura estatal federal, nem por isso ela deixa de se 

projetar juridicamente, tampouco de condicionar o equilíbrio federativo estrutural do Estado.  

Apenas uma visão conservadora acerca do fenômeno jurídico constitucional 

brasileiro omitiria a importância da região na definição das suas repercussões federativas – visão 

exclusivamente focada na tradição das estruturas formais do Estado federal, nas suas entidades 

autônomas, nas suas esferas de competência jurídica. A participação da região não é acidental ou 

acessória. Figurando como fator determinante do equilíbrio constitucional, o espaço regional 

estampa um traço fundamental do pacto federativo, traço expressivo, particular, capaz de lhe 

conferir uma nota jurídica bem característica, tipicamente regional. A federação ostenta uma 

vigorosa face jurídica regional, há muito tempo assentada pelo caldo de cultura do federalismo 

                                         
 
48 Vide a Constituição de 1988, art. 18, caput: “A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição.”. 
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brasileiro49, porém, agora, com inquestionável consistência jurídica constitucional. Afinal, seria 

razoável compreender o equilíbrio federativo descartando a interferência regional na sua 

arquitetura normativa constitucional? A moldura jurídica constitucional do pacto federativo 

estaria perfeitamente delineada sem a presença de aspectos regionais? Sem a influência do 

espaço regional, o equilíbrio imaginado à federação alcançaria um nível satisfatório de harmonia 

e funcionalidade jurídicas?  

As intuitivas respostas recebem contornos mais seguros quando a perspectiva de 

análise concentra-se no próprio plano normativo constitucional positivado, isto é, nos próprios 

parâmetros jurídicos constitucionais relativos à região, na sua condição de fator determinante do 

equilíbrio federativo. Neste rigoroso ângulo de análise, a alta margem da atuação regional no 

painel do equilíbrio político-jurídico constitucional é logo mensurada, já a partir da identificação 

dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, vale dizer, dos fins públicos norteadores da 

federação. Por princípio jurídico fundamental, textualmente posto na Constituição, a região 

constitui alvo privilegiado das atenções do Estado, de sorte que a sua estrutura federal pode 

negar a ela o status de entidade autônoma interna, mas jamais poderá desprezá-la para alcançar 

suas reais finalidades federativas. A autêntica escala federativa regional não está compreendida 

na estrutura formal do Estado, está contemplada nos seus próprios fins, para onde, em última 

análise, deve apontar a funcionalidade da dinâmica estrutural da federação.  

É uma questão de perspectiva: a região importa mais à funcionalidade jurídica do 

pacto federativo e menos ao seu formato estrutural. Em qualquer ângulo de análise, todavia, o 

espaço regional assume papel ativo na equação do equilíbrio federativo constitucional, seja 

corporificando parcela substantiva de suas finalidades jurídicas, seja conferindo funcionalidade à 

sua dinâmica estrutural. A opção por enfatizar a sua funcionalidade regional prioriza a dimensão 

teleológica-normativa do pacto federativo, a sua finalidade jurídica. Nessa ótica, a presença de 

uma norma constitucional programática voltada à redução das desigualdades regionais, no 

seleto rol dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil50, ajuda tanto a 

                                         
49A “Segunda Parte” deste estudo foi desenvolvida sob clara inspiração desse propósito: caracterizar a presença de 
fatores regionais no processamento do federalismo brasileiro, desde as suas embrionárias manifestações, pinçadas da 
experiência constitucional do Estado centralizado, passando pela gradual afirmação pelo constitucionalismo, até a 
consistência atingida no texto constitucional de 1988. O atual pacto federativo constitucional, ao absorver explícitos 
aspectos característicos regionais, reflete o amadurecimento da dinâmica concreta do processo federativo brasileiro, 
sempre desenvolvida sob a influência de fatores regionais extraídos da realidade político-jurídica. De alguma 
maneira, a Constituição de 1988 opera o encontro da norma constitucional com a realidade político-jurídica, esta 
última impregnada pela sensível influência de fatores regionais. 
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desnudar o grau de importância da região para a edificação do equilíbrio federativo, quanto a 

revelar um sentido jurídico possível para a expressão pacto federativo regional. O que não 

equivale, propriamente, à formal organização estatal estruturada entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, contudo, sob a ênfase de uma perspectiva mais funcional, 

corresponde ao efetivo vínculo federativo integrado e determinado pela região.  

Quer dizer: apesar de desprovida de autonomia política e alheia à estrutura nuclear 

de organização da federação, a região participa do vínculo federativo na condição de espaço 

destinatário do princípio programático de superação das disparidades econômicas regionais, sem 

o qual, acentue-se, o pacto constitucional não alcançaria equilíbrio. De alguma maneira 

substancial, o espaço intermediário regional compõe o vínculo federativo, não na condição de 

ente político autônomo integrante da estrutura federal, mas na de destinatário direto de uma 

norma constitucional programática federativa, explicitamente dirigida à redução das 

desigualdades regionais. Ele se encaixa entre os objetivos jurídicos fundamentais do pacto 

federativo constitucional, no compromisso imperativo de redução das disparidades econômicas 

na federação, a ser alcançado mediante sua atuação direta e determinante. Sem a participação da 

região, a norma constitucional programática jamais atingiria efetividade jurídica e, 

conseqüentemente, o equilíbrio federativo estaria comprometido; em uma palavra, faltaria razão 

de ser ao pacto federativo constitucional.    

Posta assim, na situação de vetor fundamental do pacto federativo constitucional, 

a região atrai alguns efeitos jurídicos imediatos51. Ela não poderá ser objeto de disciplina 

normativa incompatível com a sua carga de valores programáticos, sob pena de 

inconstitucionalidade. Ela também poderá receber guarida nas prestações jurisdicionais 

provocadas sob o fundamento de interesses federativos regionalmente afetados. Aproveita-se 

aqui a sintética lição de Pontes de Miranda52: a “legislação, a execução e a justiça ficam 

sujeitas à linha diretora constitucional” da proteção federativa regional. Em contrapartida, dada a 

                                                                                                                                 
50 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 3º, III: “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: (...); III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; (...)”.  A seu turno, o Art. 170, VII, confirma a força normativa constitucional programada aos objetivos 
do Estado: “Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.observados os princípios: (...) VII – 
redução das desigualdades regionais e sociais.”  (grifos apostos) 
51 Para uma síntese dos efeitos jurídicos derivados das normas constitucionais programáticas, vide Luís Roberto 
Barroso. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas: limites e possibilidades da Constituição 
Brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 120. 
52 Cf. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda nº 1 de1969, 
tomo I. 3. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 127. 
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sua importância para o equilíbrio, a região ainda compõe o núcleo intangível do pacto federativo 

constitucional53: não apenas as investidas contra o núcleo jurídico estrutural da federação estão 

vedadas, mas também aquelas contra o núcleo jurídico teleológico da federação.  

Nessa ordem de idéias, se as disparidades econômicas intrafederativas, tão 

evitadas a bem do equilíbrio constitucional, estão situadas pelo critério jurídico regional – e não 

pelos critérios jurídico federal, estadual, distrital ou municipal -, a própria Constituição parece 

atribuir à região um sui generis status de espaço federativo. Na agenda dos objetivos 

fundamentais do Estado federal brasileiro, nas prioridades da federação, nas finalidades do pacto 

constitucional, consta uma norma programática que incide sobre um sui generis espaço 

federativo regional. A menos que a eventual lacuna desse espaço federativo regional não 

repercutisse negativamente no equilíbrio constitucional projetado, ou pudesse ser substituída por 

espaços centrífugos autônomos, ou, ainda, pudesse estar absorvida indistintamente no espectro 

de interesses do espaço centrípeto federal. Ele faz determinar uma especial dimensão finalística 

para o pacto federativo, porque, de fato, constitui um espaço federativo próprio, com interesses 

jurídicos inconfundíveis, sobre o qual incide uma norma programática particularmente 

direcionada à acomodação do equilíbrio.  

O espaço federativo regional não se diferencia juridicamente dos demais espaços 

federativos pela sua forma estrutural, que sequer possui autonomia constitucional, mas pela 

lógica particular dos seus interesses jurídicos. Interesses demarcados constitucionalmente de 

forma explícita, em uma escala federativa apartada das demais. A Constituição afirma a 

coexistência de interesses jurídicos nacionais, estaduais, distritais, municipais e regionais54, cada 

um deles contemplados por espaços federativos distintos, representados distintamente e, também, 

aptos a produzirem efeitos jurídicos distintos. A região não é um espaço de poder autônomo, 

personalizado constitucionalmente, com órgãos constitutivos próprios e componente do núcleo 

estrutural do Estado, a exemplo da União federal, dos Estados, Distrito Federal e Municípios; 

mas, noutro giro, revela-se como um espaço federativo, como uma comunidade de interesses 

constitucionalmente reconhecidos, em escala intermediária, que, se não age com autonomia 

estrutural, afigura-se como destinatária direta do influxo normativo programático da federação, 

                                         
53 Vide a Constituição Federal de 1988, Art. 60, § 4º, I. 
54 Em sentido contrário, negando existência à região e aos interesses regionais, vide Carlos B. Vainer.  
“Regionalismos Contemporâneos”. Rui de Britto Álvares Affonso e Pedro Luiz Barros Silva (orgs.). A Federação 
em Perspectiva: ensaios selecionados. São Paulo: Fundap, 1995, p. 450.    
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acionando efeitos jurídicos e determinando a harmonia ou desarmonia do equilíbrio 

constitucional55.  

Portanto, a face regional do pacto federativo constitucional se sobressai quando 

enxergada a partir de uma perspectiva jurídica funcional, que privilegia a razão de ser do seu 

equilíbrio, não a sua estrutura. A expressão pacto federativo regional encontra sentido nessa 

visão direcionada à dimensão teleológica do equilíbrio federativo, no caso brasileiro, 

indubitavelmente influenciada por fatores jurídicos regionais. Quanto maior a efetividade 

jurídica no atendimento aos objetivos fundamentais do pacto federativo, impregnados por fatores 

regionais, mais harmônico será o seu equilíbrio. Em uma palavra, a face regional do pacto 

federativo constitucional é fator determinante do seu equilíbrio.  

Essa mesma perspectiva funcional possibilita caracterizar um espaço federativo, 

inconfundível com os demais espaços autônomos componentes da estrutura estatal federal: a 

região. Mesmo desprovido de autonomia constitucional, o espaço federativo regional caracteriza-

se pela existência de interesses federativos regionais constitucionalmente afirmados, 

inconfundíveis com os interesses nacionais, estaduais, distritais ou municipais. 

Fundamentalmente, o seu status jurídico não pressupõe sua inserção na estrutura formal da 

federação, como uma entidade política autônoma, mas sim sua identificação com as finalidades 

jurídicas programadas para o pacto federativo. Ainda que apartado da estrutura nuclear da 

federação, o espaço regional determina a direção e a funcionalidade da sua dinâmica estrutural, 

integrando o núcleo federativo intangível. Sem a região, o pacto federativo constitucional 

ressente-se de finalidade jurídica, afinal, a sua estrutura federativa formal não configura um fim 

em si mesma.    

 

5. Região, Assimetria e Cooperação Constitucionalizadas 

                                         
 
55 A visão do espaço federativo regional como fator determinante do equilíbrio constitucional pode ser reforçada por 
um dado da experiência político-jurídica pós-1988. Por razões diversas, o Estado brasileiro distanciou-se da direção 
jurídica conferida pela norma constitucional programática voltada à redução das desigualdades econômicas 
regionais, o que provocou o agravamento dos conflitos federativos. A “guerra fiscal”, disputa generalizada por 
investimentos econômicos entre as entidades federativas, mediante concessão incondicional de incentivos fiscais, 
constitui um dos sinais mais visíveis do distanciamento entre a federação as suas finalidades jurídicas programáticas. 
Em última análise, um distanciamento que fragilizou o espaço federativo regional, em sentido refratário à direção 
constitucional, determinando o desequilíbrio federativo no período; para uma análise sobre a horizontalização e 
generalização dos conflitos federativos no período, vide Vicente Rodriguez. “Federalismo e Interesses Regionais”. 
Rui de Britto Álvares Affonso e Pedro Luiz Barros Silva (orgs.). A Federação em Perspectiva: ensaios 
selecionados. São Paulo: Fundap, 1995, p. 431-444.        
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Ao ser destinatária direta da norma constitucional programática determinante para 

o equilíbrio federativo, a região afigura-se como espaço de atuação jurídica, irradiador de 

interesses federativos intermediários inconfundíveis com os interesses jurídicos centrípetos e 

centrífugos. À luz da Constituição, há interesses jurídicos federativos regionais, ao lado dos 

interesses nacionais, estaduais, distritais e municipais. E, a pretexto de possibilitar o seu 

exercício, o próprio texto constitucional se encarrega de introduzir um recorte estrutural mínimo, 

sobre o qual convergem aspectos jurídicos assimétricos e cooperativos estabelecidos em uma 

escala federativa regional: a região administrativa. Constitucionalmente, o espaço federativo 

regional não contempla autonomia político-jurídica, em distinção aos demais espaços 

componentes da organização constitucional da federação. A região integra a organização do 

Estado56 como espaço de atuação jurídica administrativa, permitindo a articulação da ação 

executiva centrípeta da União federal em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a 

seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais57. Paulo Bonavides sintetiza o 

alcance da fórmula constitucional na expressão “constitucionalização administrativa” das 

regiões58. 

A opção constitucional, por atribuir à região um recorte estrutural administrativo, 

prejudicando um status de self government, não desvirtua a sua condição de espaço federativo. É 

importante fixar essa idéia: a condição de espaço federativo regional não se explica por seu 

status estrutural na organização constitucional da federação, sequer dotado de autonomia 

político-jurídica, mas sim por sua importância jurídica instrumental para a funcionalidade do 

equilíbrio federativo. A região recebe diretamente o influxo de uma norma constitucional 

programática definidora dos objetivos fundamentais do Estado federal e, nessa situação jurídica 

teleológica, a sua atuação é determinante para o equilíbrio federativo brasileiro. O recorte 

estrutural administrativo da região lhe confere uma nota atípica ante os demais espaços 

federativos autônomos centrípetos e centrífugos. Entretanto, sua relevância jurídica instrumental 

para o equilíbrio federativo confere-lhe a nota típica de espaço federativo regional. 

                                         
 
56 Seção IV, Capítulo VII, do Título III – Da Organização do Estado.    
57 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 43, caput. “Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua 
ação em um mesmo complexo geoeconômico e social,visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades 
regionais.”.    
58 Cf. Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 323.  
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Apesar do recorte estrutural da região limitar-se à natureza jurídica administrativa, 

nem por isso seu reconhecimento em nível constitucional é irrelevante para efeito de sua 

caracterização jurídica como espaço federativo. Não estar institucionalizada como entidade 

autônoma integrante da federação não significa desqualificar a sua institucionalização como 

espaço federativo típico. A “constitucionalização administrativa59” da região é sinal bastante 

indicativo da sua institucionalização constitucional - por meio de um recorte estrutural 

administrativo. Outro sinal, mais expressivo, identifica-se na relevância constitucionalmente 

atribuída à sua instrumentalidade para o equilíbrio federativo. Seja qual for o enfoque - estrutural 

ou funcional -, a região administrativa institucionaliza-se como um espaço federativo 

intermediário de atuação jurídica, recortado constitucionalmente e destinado à convergência de 

aspectos jurídicos assimétricos e cooperativos determinantes para o equilíbrio político-jurídico60.  

 Por outro lado, convém assinalar que o recorte estrutural administrativo da região 

não contraria, a priori, sua afirmação política num plano distinto dos demais espaços federativos 

autônomos centrípetos e centrífugos. A afirmação política do espaço federativo regional 

relaciona-se com sua capacidade de se projetar politicamente como uma comunidade, 

aglutinadora de interesses federativos típicos, regionais, intermediários entre os interesses 

centrípetos e centrífugos. Se o recorte estrutural administrativo estreita os horizontes da atuação 

política direta da região, impossibilitando a sua participação autônoma nas instâncias políticas da 

federação, não há obstáculo constitucional para que o exercício da sua atuação política seja 

instrumentalizado indiretamente, via fóruns políticos regionais integrados à dinâmica decisória 

da ação administrativa61. A Constituição não proíbe o exercício político indireto do recorte 

administrativo regional, permitindo integrar o seu funcionamento à cooperação e colaboração de 

instâncias de poder afetadas por interesses federativos regionais; pelo contrário, o texto 

constitucional até direciona a projeção política indireta da região, introduzindo explícitos fatores 

de interesses federativos regionais não apenas no campo da ação administrativa do Poder 

Executivo Federal62, mas também nos campos de ação do Poder Legislativo63 e do Poder 

Judiciário64.  

                                         
59 Paulo Bonavides, idem, ibidem. 
60 Vide Capítulo III, p. 70, infra. 
61 Por exemplo, a dinâmica administrativa de elaboração e execução de planejamentos regionais poderia agregar a 
participação de fóruns políticos decisórios de caráter regional, evitando-se a concentração da atividade técnico-
burocrática. Seria uma forma de instrumentalizar a atuação política regional indireta no recorte administrativo 
regional.   
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Portanto, a opção constitucional por negar à região a condição de entidade 

federativa autônoma, contrariando a direção de propostas surgidas durante a Assembléia 

Constituinte65, não desqualifica seu reconhecimento jurídico como espaço federativo típico. O 

ponto é que a região determina o equilíbrio federativo, atuando juridicamente para 

instrumentalizar os objetivos fundamentais da federação, além de se projetar, 

constitucionalmente, como uma comunidade de interesses federativos regionais, exercitáveis 

numa dimensão política indireta. Assim, mesmo estruturado num limitado recorte administrativo, 

o espaço federativo regional tipifica uma expressão político-jurídica particular. Por força de 

critério jurídico constitucional, existe uma escala federativa regional apartada da escala 

federativa nacional ou federal, como também das escalas estadual e municipal. A União federal 

apenas empresta sua estrutura formal autônoma à região, mas ambas não se confundem como 

espaços federativos típicos, materializando escalas de interesses político-jurídicos distintos.  

Note-se que, diferentemente de Estados como a Espanha, onde o espaço 

intermediário regional está institucionalizado politicamente na figura jurídica da Comunidade 

Autônoma, ostentando autonomia constitucional e movimentando, assim, a balança de equilíbrio 

político-jurídico na direção centrífuga da descentralização regional66, o Estado brasileiro 

apresenta outra fórmula de composição entre unidade e diversidade, onde a região também 

constitui espaço determinante para o equilíbrio. Aqui, subjacente à opção constitucional de 

vincular a região à estrutura administrativa da União federal, negando-lhe o status de entidade 

federativa autônoma, revela-se uma decisão política fundamental no sentido de descentralizar a 

balança do equilíbrio político-jurídico em favor dos Estados federados e dos Municípios, entes 

historicamente comprometidos com a pressão centrífuga no processo federativo brasileiro.  

                                                                                                                                 
62 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 20, IX: “Art. 20. Compete à União: (...) IX – elaborar e executar planos 
nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;”. (grifos apostos) 
63 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 48, IV e art. 58, §2º, VI. “Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as 
matérias de competência da União, especialmente sobre: (...) IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento;”. “Art. 58. (...) §2º - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
(...) VI – apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir 
parecer.”. (grifos apostos) 
64 Vide a Constituição Federal de 1988, arts. 106, I e 107, caput: “Art. 106. São órgãos da Justiça Federal: I – os 
Tribunais Regionais Federais;”. “Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete 
juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre os 
brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: (...)”. (grifos apostos) 
65 Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 324-325.  
66 Vide p. 73 e 74, infra. 
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No Brasil, o espaço intermediário regional não determina o equilíbrio político-

jurídico mediante o exercício de pressões centrífugas, que são conduzidas pelos Estados e 

Municípios. A participação do espaço intermediário regional no processo federativo brasileiro 

tem se prestado a contrabalançar a dispersão naturalmente imposta pela desconexão das pressões 

centrífugas, originárias do alto nível de disparidades existente entre os espaços federativos 

periféricos. A região determina o equilíbrio na medida em que, juridicamente, atua para 

preservar o eixo centrípeto estatal, a partir de fatores de integração fixados em bases federativas 

intermediárias e regionais. Paradoxalmente à função exercida nos contextos político-jurídicos 

dotados de descentralização regional – como o espanhol e o italiano - a região brasileira serve 

mais ao sentido de unidade do que à diversidade; entretanto, em ambas hipóteses, ela constitui o 

autêntico fiel da balança do equilíbrio, conferindo uma típica nota regional aos respectivos 

processos federativos. 

No contexto político-jurídico brasileiro, a região estabiliza a tendência dispersiva 

centrífuga resultante dos fortes elementos de assimetria presentes na federação que, fatalmente, 

atingiriam acentuados níveis de tensão federativa, se não fosse o contrapeso dos fatores jurídicos 

regionais de equilíbrio, assentados no próprio pacto federativo constitucional. A região brasileira 

não alimenta a inclinação centrífuga, já tendente à desconexão, eis que pretende equilibrá-la. Isso 

explica a razão de, na fórmula político-jurídica constitucional, o espaço federativo regional atuar 

ao lado da União federal, integrando a sua estrutura administrativa centrípeta na condição de elo 

intermediário estabilizador das pulverizadas pressões centrífugas. Não é desnecessário sublinhar 

que a própria Constituição faz convergir à região fatores jurídicos de assimetria e cooperação67, a 

pretexto de reforçar a sua condição de espaço federativo determinante para o equilíbrio 

federativo; assimetria e cooperação constitucionalizadas em escala regional, apartadas das 

escalas nacional, estadual e municipal. 

Os fatores jurídicos assimétricos e cooperativos de escala regional estão 

constitucionalizados em diversas passagens constitucionais, contemplando não somente a 

pretensão de corrigir desníveis federativos regionais, mas também o objetivo de valorizar 

diferenças regionais positivas para a “mistura” federativa brasileira. Em outras palavras, em 

nome do equilíbrio, o texto constitucional determina o nivelamento de algumas assimetrias 

regionais, mediante fatores jurídicos de cooperação, ao passo que, relativamente a outras 

                                         
 
67 Dircêu Torrecillas Ramos. O Federalismo Assimétrico. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 198-199; 211-213.  
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assimetrias, trata de preservá-las, valorizando uma positiva diferenciação federativa regional. 

Esse último aspecto revela-se principalmente na proteção constitucional à educação e à cultura68, 

à ciência, à tecnologia69 e à comunicação social70, assuntos submetidos ao influxo de normas 

constitucionais destinadas à valorização de assimetrias regionais. Também há assimetrias 

regionais positivas e o seu reconhecimento constitucional, de alguma maneira, contraria a carga 

regionalista negativa vez por outra associada ao pretendido tratamento privilegiado atribuído às 

chamadas “regiões de desenvolvimento”. À luz constitucional, as regiões são fatores 

determinantes para o equilíbrio federativo, seja quando instrumentalizam a correção de 

assimetrias causadoras de tensões, seja quando valorizam positivamente a diferenciação 

federativa. Portanto, constitucionalmente, não apenas se projetam “regiões em 

desenvolvimento”; projetam-se “regiões”, espaços federativos a serviço do equilíbrio na 

federação, nas suas mais diversas vertentes de atuação jurídica, não somente na vertente do 

desenvolvimento econômico.       

Assim, não se quer flexibilizar a conclusão categórica de que a vertente do 

desenvolvimento sócio-econômico regional tenha recebido especial atenção do texto 

constitucional. O equilíbrio no desenvolvimento sócio-econômico entre as regiões inscreve-se 

como princípio jurídico fundamental, sendo certo que a redução das disparidades regionais 

constitui a principal norma constitucional programática da federação. Ela determina a razão de 

ser do equilíbrio político-jurídico, direcionando a atuação do espaço federativo regional 

recortado na região, mediante a convergência de uma expressiva parcela dos fatores jurídicos de 

assimetria e cooperação estabelecidos em escala regional.  

O perfil federativo constitucional brasileiro assegura um lugar de destaque à 

região, não se limitando às abstrações generalizantes. Investe no detalhamento objetivo de 

fatores jurídicos de assimetria e cooperação responsáveis por efetivar a principal norma 

constitucional programática determinante para o equilíbrio na federação, a saber: no veículo 

                                         
68 Vide Constituição Federal de 1988, art. 210, caput: “Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 
regionais”. (grifos apostos) 
69 Vide Constituição Federal de 1988, art. 218, §2º: “A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a 
solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional”. (grifos 
apostos) 
70 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 211, II e III: “Art. 221. A produção e a programação das emissoras de 
rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: (...) II – promoção da cultura nacional e regional e estímulo à 
produção independente que objetive a sua divulgação; III – regionalização da produção cultural, artística, 
jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei.”. (grifos apostos)  
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normativo destinado à disciplina da integração regional e à composição dos organismos 

responsáveis pela execução dos planos regionais de desenvolvimento71; nos instrumentos 

jurídicos de incentivos regionais72; na responsabilidade do Congresso Nacional73; no privilegiado 

tratamento tributário74 e financeiro75 conferido às regiões menos desenvolvidas, previamente 

tipificadas76; nos critérios de orientação do planejamento orçamentário regional77; na vinculação 

dos princípios gerais da atividade econômica78 e financeira79 ao desenvolvimento regional; no 

papel destinado à política de saúde pública no combate às disparidades econômicas regionais80. 

                                         
71 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 43, §1º: “Lei complementar disporá sobre: I – as condições para 
integração de regiões em desenvolvimento; II – a composição de organismos regionais que executarão,na forma 
da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados 
juntamente com estes.”  . (grifos apostos) 
72 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 43, §2º: “Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na 
forma da lei: I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder 
Público; II – juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias; III – isenções, reduções ou diferimento 
temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; IV – prioridade para o aproveitamento 
econômico e social de rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a 
secas periódicas.”. (grifos apostos)  
73 Vide nota 63, infra. 
74 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 151, I: “Art. 151. É vedado à União: I – instituir tributo que não seja 
uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito 
Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a 
promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País.”. (grifos 
apostos)   
75 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 158, I, “c”: “Art. 158. A União entregará: I – do produto da arrecadação 
dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por 
cento da seguinte forma: (...) c) três por cento, para a aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de 
acordo com planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos 
recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer”.  (grifos apostos) 
76 Para uma abordagem mais detalhada sobre a incidência dos chamados Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, vide José Maurício Conti. Federalismo Fiscal e Fundos de Participação. São 
Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, p. 70-71.   
77 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 165, §§ 4º, 6º e 7º: “§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados  pelo 
Congresso Nacional.”; “§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do 
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.”; “§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com 
o plano plurianual, terão entre as suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério 
populacional”. (grifos apostos) 
78 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 170, VII: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: (...) VII – redução das desigualdades regionais e sociais”. (grifos 
apostos) 
79 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 192, VII: “Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma 
a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei 
complementar, que disporá, inclusive, sobre: (...) VII – os critérios restritivos à transferência de poupança de regiões 
com renda inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento;”. (grifos apostos) 
 
80 Vide a Constituição Federal de 1988, art. 198, §3º, II: “§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a 
cada cinco anos, estabelecerá: (...) II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos 
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Definitivamente, a lista não se esgota nesses pontos sensíveis, sendo facilmente aumentada numa 

filtragem mais rigorosa, entretanto, serve como amostragem do detalhamento reservado pelo 

texto constitucional aos fatores jurídicos de assimetria e cooperação identificados em escala 

federativa regional.        

A conclusão mostra-se incensurável: a disciplina constitucional da federação é 

explícita, exaustiva e contundente no tocante afirmação da importância do espaço federativo 

intermediário representado pela região e da sua funcionalidade para a determinação do equilíbrio 

federativo. A Constituição Federal de 1988, ao introduzir a arquitetura normativa do pacto 

federativo brasileiro, estabeleceu típicas notas jurídicas regionais, assimétricas, cooperativas, 

diretamente espelhadas na dinâmica político-jurídica do processo federativo; em uma palavra, a 

federação e o federalismo brasileiros acusam um padrão jurídico comum, caracteristicamente 

regional.     

 

 

                                                                                                                                 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, 
objetivando a redução das disparidades regionais;”. (grifos apostos) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO DE ENCERRAMENTO 
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CONCLUSÃO 

A PANORÂMICA FEDERATIVA REGIONAL 

 
 
 

“(...).When that occurs, the situation is similar to that of 

constitutionally protected regionalism. How are both to be 

distinguished from federalism? The question does not permitted, as 

already indicated, a clear and unequivocal answer.It is 

possible,however, to approximate a meaningful distinction, if one 

recalls that a federal order typically preserves the institutional and 

behavioral features of a foedus , a compact between equals to act 

jointly on specif  issues of general policy”.1 

 
 

∗ ∗ ∗ 
 

 

De alguma maneira, o discurso alinhou-se às reflexões sugeridas por Carl 

Friedrich na passagem acima, ao se deparar com a problemática da relação entre 

descentralização, regionalismo e federalismo. Haveria identidade entre descentralização 

constitucionalmente protegida e federalismo? A proteção constitucional ao regionalismo diferiria 

do federalismo? No mesmo foco, mas com o raciocínio invertido: o federalismo contemplaria 

características determinantes regionais? São questões relativas e, como ele antecipa, inexiste uma 

resposta clara e inequívoca. Se um sistema federal tende a preservar fatores institucionais e 

culturais de um autêntico foedus, a proteção constitucional à descentralização e/ou ao 

regionalismo poderá ou não se identificar com o federalismo; a identificação dependerá do nível 

efetivo das suas contribuições para o equilíbrio do foedus; em última análise, para o equilíbrio do 

pacto federativo constitucional. 

                                         
 
1 Carl . Friedrich. Trends of Federalism in Theory and Practice. London: Frederick A. Praeger, Publishers, 1968, p. 
06. 
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Durante o desenvolvimento do discurso, tais reflexões foram aprofundadas com o 

propósito de diminuir a relatividade das respostas. Primeiramente, a análise partiu de uma escala 

federativa geral e abstrata, para, num segundo momento, estreitar a problemática na dimensão 

particular e concreta da escala federativa brasileira. Uma questão especial margeou o eixo 

principal das atenções: seria possível o federalismo - e, especialmente, o federalismo brasileiro - 

absorver típicos padrões político-jurídicos regionais? Nesta etapa de encerramento, imagina-se 

que uma panorâmica dos principais pontos assinalados seja suficiente para uma aproximação das 

conclusões. Apenas aproximação.   

As preocupações iniciais estiveram apontadas à dissociação entre o federalismo e 

a idéia estática e exclusivista da federação2. Definitivamente, federalismo não é federação. As 

federações constituem uma das formas possíveis de estruturação jurídica do federalismo, a mais 

celebrada, mas, nem por isso, passível de uma categorização segura, precisa e universal. A 

dissociação autoriza compreender o federalismo numa perspectiva mais plástica do que a 

tradicionalmente emprestada pela federação. Uma perspectiva dita dinâmica: o federalismo visto 

como um processo político-jurídico voltado à contínua construção de equilíbrios; equilíbrios 

estruturados em fórmulas de composição entre unidade e diversidade, centralização e 

descentralização, autoridade e liberdade; equilíbrios estruturados em pactos federativos 

constitucionais.  

O federalismo visto como processo não se confunde com a federação vista como 

forma de Estado. Processo e estrutura não se identificam, embora se relacionem e se conciliem: a 

moldura estável da federação, assim como qualquer outra forma federativa constitucional, 

interage com a dinâmica do processo federativo, assegurando a constante adaptação das suas 

estruturas ao pragmatismo do federalismo. O equilíbrio do foedus depende de uma forma 

estrutural, mas, fundamentalmente, de uma dinâmica funcional que a adapte à práxis político-

jurídica. O processo federativo reflete tal dinâmica operada em função de renovados equilíbrios 

político-jurídicos, potencializando a plasticidade do federalismo e dificultando a sua redução em 

termos teóricos estanques e estáticos.  

Vale dizer, a compreensão da idéia do federalismo acompanha a relatividade da 

idéia do processo federativo, inserida num dinâmico e dialético sentido de historicidade. Não há 

uma definição absolutamente ideal, apenas modelos e tendências contextualizados 

                                         
2 Vide o Capítulo I. 
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historicamente3. Modelos e tendências tradutores de expressões teóricas paradigmáticas do 

federalismo, consentâneas aos transitórios padrões de equilíbrio federativo predominantes em 

escalas espaciais e temporais de observação. A cada ruptura de tais padrões, provoca-se a ruptura 

dos paradigmas associados ao federalismo, perpetuando o seu relativo, dinâmico e dialético 

sentido de historicidade.  

Até 1787, vigorava o paradigma do federalismo originário pré-estatal, 

identificado com as ligas e confederações. O seu padrão de equilíbrio, sustentado em modelos e 

tendências centrífugos, foi rompido por ocasião do surgimento da federação norte-americana. O 

paradigma substituto do federalismo estatal passou a se refletir numa inclinação centrípeta, 

dialeticamente temperada pela pressão centrífuga transportada ao interior dos “modernos” 

Estados federais. A idéia-força da dupla soberania ajudou a consolidar o standard do 

federalismo estatal centrífugo dual, inspirando a disseminação das federações no rastro do 

constitucionalismo liberal e sedimentando um influente caldo de cultura teórica. O fim da 

Guerra da Secessão norte-americana (1865) desencadeou um novo processo de ruptura, 

intensificando a inclinação centrípeta da balança de equilíbrio. Ele se completou num ritmo lento 

até a transição para o paradigma do federalismo estatal centrípeto, na crise do Lasseiz-Faire e 

sob o anteparo da doutrina do New Deal (1933).  

O emblemático padrão de equilíbrio centrípeto influenciou a multiplicação dos 

arranjos constitucionais no período pós-guerra. Entretanto, atualmente, após uma sucessão de 

crises incidentes sobre o paradigma do federalismo estatal, a desfiguração de seus padrões 

predominantes e o aparecimento de atípicos ensaios federativos supranacionais, prevalece 

alguma dificuldade na visualização de uma nova redução paradigmática em bases ideais “puras”, 

sejam elas centrífugas ou centrípetas. O federalismo contemporâneo ressente-se de um único 

padrão redutor, assimilando variações predominantemente híbridas espelhadas em expressões do 

tipo “federalismo assimétrico”, “federalismo de colaboração”, “federalismo de equilíbrio”, entre 

outras.   

Nesse contemporâneo contexto de hibridez nos padrões de equilíbrio resultantes 

da composição da unidade com a diversidade, a práxis político-jurídica encarregou-se de abrir 

uma vertente federativa sintomaticamente processada num “meio-termo” entre as variações 

centrífugas e centrípetas. Uma vertente intermediária aberta por um “desvio de rota” no processo 

                                         
3 Vide o Capítulo II. 
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federativo, que, no curso de sua dialética trajetória de inclinações entre o centro de poder e a sua 

periferia, vem encontrando alternativas de equilíbrio regionalmente assentadas4. Em outras 

palavras, os equilíbrios contemporâneos não se estruturam apenas em fórmulas constitucionais 

clássicas, espelhadas em paradigmas circunstancialmente centrífugos ou centrípetos de 

federalismos; a sua hibridez atual tem possibilitado a visualização teórica de fórmulas 

constitucionais estruturadas sob o influxo de um processo federativo regional, desenvolvido sob 

bases regionalmente situadas entre o centro e a periferia.  

Alguns desses híbridos padrões de equilíbrio contemporâneos foram edificados na 

esteira de uma viva consciência comunitária regional, ramificada em experiências processadas 

no espaço geopolítico europeu, tanto nas suas escalas nacionais quanto na supranacional. O atual 

grau de amadurecimento atingido por essas expressões de regionalismo mostra-se, 

principalmente, na importância assumida pela proteção constitucional à descentralização de 

base regional, que foi elevada à condição de sustentáculo do equilíbrio político-jurídico de 

certos Estados europeus, a exemplo do Estado Regional italiano e, mais acentuadamente, do 

Estado Autonômico espanhol. Apesar de os tradicionais nomes jurídicos atribuídos a tais 

estruturas estatais associarem-se às expressões indicativas de um tertius tipo estatal existente 

entre o Estado federal e o Estado centralizado – Estado Regional, Estado Descentralizado, 

Estado Autonômico –, equivalem, na sua essência, à hibridez das atípicas federações 

contemporâneas, ressentidas da “pureza” originária dos seus clássicos e superados padrões. 

Atualmente, as federações expressamente nomeadas ou o Estado Autonômico espanhol não 

deixam de constitucionalizar híbridas acomodações político-jurídicas processadas entre unidade 

e diversidade, centralização e descentralização; a distinção opera-se acidentalmente, na base de 

sustentação dos respectivos equilíbrios processados, não no seu princípio ativo comum; umas são 

bases mais centrípetas, outras mais centrífugas, outras regionalmente intermediárias.     

Portanto, a despeito do nomen juris, a essência comum desses híbridos arranjos 

constitucionais é federal, eis que todos eles projetam o princípio ativo fundamental do 

federalismo: o equilíbrio político-jurídico entre unidade e diversidade; diversidade não apenas 

periférica, estadual, provincial e municipal, mas também, e por que não, intermediária, 

regional. O fato de ostentarem estruturas jurídico-formais diferentes – a rigor, diferenciação 

também assimilada pelos paradigmas federativos clássicos – constitui fator circunstancial, 

                                         
4 Vide o Capítulo III. 
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acidental, explicável pela relatividade dos padrões de equilíbrio pragmaticamente 

contextualizados. O ponto fundamental é que a dinâmica federativa pode construir múltiplas 

fórmulas estruturais, sem que deixem de se projetar sobre a direção do equilíbrio político-

jurídico. 

A afirmação de um novo padrão predominante de equilíbrio constitucionalizado 

sob bases regionais sinaliza para uma possível síntese entre regionalismo e federalismo: o 

processo federativo regional. Trata-se da dinâmica do federalismo renovando os seus padrões 

contemporâneos, abrindo os seus horizontes, exercitando a sua plasticidade natural. Ao se 

libertar da rigidez dos padrões clássicos associados às estruturas formais das federações, o 

processo federativo possibilita adaptá-las ou colocá-las ao lado de outras fórmulas capazes de 

equacionar a problemática do equilíbrio entre unidade e diversidade. Vale dizer, o processo 

federativo tanto pode construir a tipificação de novas fórmulas constitucionais de equilíbrio, sob 

bases regionais, como também influenciar, com padrões jurídicos regionais, a assimilação de 

fórmulas constitucionais já celebradas, como as federações.  

Para tanto, a dinâmica do federalismo atua sob o comando de uma lógica 

caracterizada por um mínimo de fatores gerais determinantes do processo federativo regional, 

quais sejam: (i) a região, espaço intermediário de atuação jurídica e eixo fundamental do 

equilíbrio federativo; (ii) a assimetria jurídica, instrumento de atuação da região em favor do 

equilíbrio federativo, a partir do reconhecimento de diferenciações regionais; (iii) a cooperação 

jurídica, também instrumento de atuação jurídica da região, entretanto, a partir do nivelamento 

de assimetrias prejudiciais à preservação do equilíbrio federativo. Quando constitucionalizadas, 

região, assimetria e cooperação constituem a moldura teórica mínima do processo federativo 

regional, interferindo diretamente na definição da fórmula do equilíbrio constitucional e lhe 

conferindo uma típica nota determinante regional.  

Há algum tempo, a escala particular do federalismo brasileiro tem acusado a 

incidência de uma lógica federativa regional. Atualmente, ela recebe explícito reconhecimento 

no texto constitucional de 1988, sendo certa a participação dos seus fatores de equação do 

equilíbrio federativo. Mas até atingirem esse elevado estágio de estabilidade institucional, os 

fatores determinantes regionais foram, antes, sedimentados na experiência do 

constitucionalismo. Eles se incorporam gradualmente ao padrão federativo brasileiro, 

interferindo no seu processo político-jurídico, interagindo com a sua dialética movimentação 
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centrípeta e centrífuga. A práxis constitucional brasileira revela uma relativa perenidade na 

influência exercida por tais fatores, antes mesmo da constitucionalização da federação.  

Na vigência do regime constitucional de 1824 – enquanto a raiz federal brasileira 

ainda era germinada – o outorgado Estado imperial centralizado deparou-se com um forte 

antagonismo centrífugo exercido por fatores regionais5. O processo político-jurídico projetou 

um contraponto centrífugo regional à centralização sustentada por feixe antagônico de 

interesses regionalmente beneficiários. À incipiente unidade nacional garantida por uma 

originária aliança regional diretamente beneficiária, a dinâmica político-jurídica contrapôs uma 

pressão centrífuga articulada pelos demais fatores regionais alijados do núcleo central 

hegemônico, refletida em conflitos e iniciativas legislativas frustrados entre o Primeiro Império e 

a Regência. O Segundo Império alcançou um relativo equilíbrio institucional, mediante o 

fortalecimento do aparelho centrípeto, a cooptação e a conciliação de quadros regionais ao 

esquema estamental fechado, montado sob um instável pacto regional oligárquico. O 

recrudescimento dos focos de tensão, a partir da década de 70, foi intensificado na esteira da 

decadência do sistema imperial centralizado, cujos alicerces desmoronavam em ritmo 

compassado com o agravamento das assimetrias econômicas regionais. O credenciamento da 

idéia republicana como alternativa ao envelhecido regime monárquico, encontrou no fermento 

federalista, há muito tempo preparado por uma articulação de núcleos de interesses centrífugos 

regionais refratários à centralização estatal, a consistência político-jurídica necessária à ruptura 

de 1889.  

A ruptura federalista e republicana preservou a unidade político-jurídica sob um 

eixo composto por novos protagonistas: os Estados-membros hegemônicos, realinhados numa 

aliança regional estratégica. O Exército assegurou a transição institucional entre o vácuo de 

poder e o rearranjo das forças político-jurídicas. A partir daí, o núcleo regional hegemônico 

ocupou o controle central, articulando a ação da União federal aos interesses regionais 

irradiados do seu espaço de atuação. A Constituição de 1891 formatou o padrão político-

jurídico do esquema - o federalismo centrífugo brasileiro -, que passou a processar o equilíbrio 

federativo durante quase três décadas, nos seguintes moldes: a face da unidade era mantida por 

um núcleo regional hegemônico com interesses atrelados aos interesses nacionais; a face da 

diversidade era refletida em entidades políticas desconexas e autárquicas, comandadas por 

                                         
Vide o Capítulo IV. 
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oligarquias estaduais e locais favorecidas pela perpetuação de vícios eleitorais. A crise 

econômica experimentada pelo Estado e, durante a década de 20, acelerada pela negativa 

conjuntura internacional do liberalismo, inclinou gradualmente a balança de poder para a União 

federal. O agravamento dos desequilíbrios regionais contribuiu para afastar os núcleos regionais 

periféricos da base centrífuga de sustentação do esquema da “República Velha”. 

Definitivamente, o padrão do federalismo centrífugo foi abandonado com a centrípeta Reforma 

Constitucional de 1926, enquanto a ruptura do seu núcleo regional hegemônico veio poucos anos 

depois, antecipada por uma desastrada manobra sucessória. Ela atingiu o conjunto das 

instituições, inclusive o federalismo.  

A diretriz da ruptura de 1930 desmontou o eixo fundamental do esquema de 1891: 

o núcleo regional hegemônico foi substituído por uma nova ordem de forças políticas, 

oportunistamente aglutinada numa liderança afastada do espaço geográfico até então 

predominante; o processo federativo foi impactado por uma expressiva tendência centrípeta, que 

anulou qualquer medida de equilíbrio político-jurídico. Dialeticamente, mais do que atingir as 

viciadas estruturas da “República Velha”, o novo ideário hegemônico planejou um Estado 

nacional forte e intervencionista. O seu determinante sentido de unidade e uniformidade não 

somente projetou a integração das “ilhas” estaduais componentes da federação centrífuga, mas 

também a descrença sobre o valor da diversidade federativa brasileira, inclusive do seu 

importante fator regional. Assim, sem a participação do sentido de diversidade, inexistiu 

equilíbrio no processo político-jurídico e, portanto, inexistiu uma expressão autêntica de 

federalismo. Tal ideário casou-se com um Estado centralizado e com a elevação de uma 

habilidosa liderança personalista capaz de conduzi-lo. O antagonismo presente da Constituição 

de 1934, o seu pretendido federalismo centrípeto, a sua falta de força normativa real, a sua 

efemeridade, sugerem tenha sido ela resultante de um “desvio de rota” no caminho do projeto de 

poder arquitetado pelas forças políticas hegemônicas: o Estado Novo outorgado pela 

Constituição de 1937. O texto constitucional e a práxis político-jurídica autoritária denunciaram 

a institucionalização de um federalismo nominal, um pseudofederalismo, alheio a qualquer 

concessão à diversidade e à descentralização. O seu ciclo durou enquanto durou o ciclo 

ditatorial, esgotado em 1945, mas sua obra centrípeta deixou significativos reflexos, inclusive a 

intensificação das assimetrias econômicas regionais, por conta da intervenção estatal 

regionalmente concentrada. 
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A Constituição de 1946 revigorou o processo federativo com uma nova dinâmica 

institucional, movimentada não apenas por espaços de poder centrípeto e centrífugo, mas 

também por um destacado lugar intermediário: o espaço federativo regional6. O federalismo 

brasileiro passou a contemplar fatores regionais afirmados constitucionalmente. A equação de 

equilíbrio federativo, além de conciliar a atuação político-jurídica entre o centro e a periferia, 

introduziu a participação do espaço intermediário representado pela região. Sobre ele, incidia 

um feixe de normas constitucionais identificadoras de núcleos de interesses jurídicos regionais 

inconfundíveis com os interesses federais, estaduais e municipais. A constitucionalização desses 

núcleos de interesses era instrumentalizada por fatores jurídicos de assimetria e cooperação de 

escala regional. O ponto máximo da inclinação regional do processo federativo foi atingido em 

1959, com o vitorioso movimento de criação da SUDENE, emblemática autarquia federal, plena 

de instrumentos de ação político-jurídica e destinada à concretização de objetivos federativos 

priorizados constitucionalmente: o planejamento e o desenvolvimento econômico dos espaços 

regionais destinatários da assimetria e da cooperação. O equilíbrio federativo projetado pelo 

texto constitucional de 1946 encontrou seu eixo de sustentação no autêntico modelo de 

assimetria e cooperação regional traduzido na SUDENE, mas teve vida curta.           

A ruptura militar de 1964 atravessou o caminho do federalismo brasileiro, 

abreviando o ensaio federativo regional processado a partir de 1946. Ele ficou represado por 

um comando de poder centrípeto e militar, blindado contra qualquer temperamento capaz de 

viabilizar o equilíbrio político-jurídico. Sem a perspectiva do equilíbrio, não se processava o 

federalismo e, sem o federalismo, não se afirmavam espaços federativos, tampouco espaços 

federativos regionais. As autarquias de corte regional inspiradas no modelo pioneiro da 

SUDENE – SUDAM, SUDESUL, SUDEVALE, SUDECO -, não resultaram da dinâmica de 

espaços federativos regionais, mas sim da lógica burocratizada idealizada pelo regime. A 

Constituição de 1967 e a Emenda nº 01 de 1969 prestaram-se a ser caricaturas institucionais do 

aparelho centrípeto militar, anulando, na fonte máxima do direito positivo, o contrapeso político-

jurídico norteador do federalismo. A expressão “federalismo de integração” serviu como artifício 

de linguagem para escamotear a paralisação do processo federativo. A burocratização do 

exercício de poder, em bases tecnocráticas e militares, monopolizou a atividade de planejamento 

econômico regional, impossibilitando a atuação política dos espaços federativos intermediários 

                                         
6 Vide o Capítulo V. 
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e centrífugos. Em sentido dialético, enquanto a emblemática SUDENE transformava-se num 

braço administrativo do poder central, gradualmente abandonando as suas características 

políticas, federativas e reformistas, projetava-se uma tomada de consciência crítica e teórica 

comprometida com o aperfeiçoamento do federalismo, a partir das potencialidades dos espaços 

federativos regionais. A inserção da temática federativa regional na agenda teórica e política 

do federalismo brasileiro, durante as décadas de 70 e 80, conferiu expressiva contribuição à 

dinâmica da transição e da reconstrução institucional, cuja síntese político-jurídica foi espelhada 

no texto constitucional de 1988. 

A Constituição de 1988 estampa a arquitetura normativa do pacto constitucional 

federativo, absorvendo a sua típica nota regional. Os novos parâmetros projetados 

constitucionalmente revitalizaram o federalismo brasileiro, que passou a processar os equilíbrios 

sob a ação de fatores determinantes regionais. O significado jurídico da expressão “pacto 

federativo” equivale à norma constitucional federal, estável e positivada, não se identificando 

com o sentido instável de “contrato”. Tal expressão, desvinculada da sua acepção sócio-política 

“contratualista”, facilita a compreensão da norma constitucional federal como um instrumento de 

concretização de equilíbrios pelo processo federativo. Ao instrumentalizar a ação do federalismo, 

a estrutura normativa federal com ele interage, preservando, assim, a estabilidade do “pacto”, por 

conta da constante adaptação do equilíbrio constitucional à plasticidade dos equilíbrios 

experimentados na dinâmica político-jurídica. A constante interação entre pacto federativo e 

processo federativo assegura o encontro entre forma político-jurídica e realidade político-

jurídica.    

A região insere-se no núcleo central da problemática federativa brasileira: é fator 

determinante do equilíbrio constitucional e da sua dinâmica político-jurídica. A sua importância 

sugere a idéia de um autêntico pacto federativo regional interagindo com um processo federativo 

regional. Por ser destinatária de uma norma constitucional programática voltada à redução das 

desigualdades federativas regionais - princípio fundamental do Estado brasileiro - a região 

ostenta o status de espaço federativo representativo de interesses jurídicos regionais. Interesses 

inconfundíveis com os interesses federais, estaduais, distritais e municipais. O espaço federativo 

regional aglutina interesses identificados com a concretização de parcela fundamental dos 

objetivos jurídicos da federação e, conseqüentemente, do próprio equilíbrio federativo. 

Funcionalmente, a região participa do vínculo constitucional federal porque constitui espaço 

federativo intermediário, instrumentalizando a eficácia de uma norma constitucional 
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programática determinante para o equilíbrio federativo: a redução das disparidades econômicas 

regionais. Essa perspectiva jurídica funcional, comprometida com teleologia federativa – e não a 

perspectiva estrutural, comprometida com a estruturação formal dos espaços federativos 

autônomos componentes da organização do Estado federal – desnuda a parcela de participação 

da região no vínculo federal, atraindo para ela os efeitos jurídicos daí decorrentes: a sujeição da 

legislação, da execução e da justiça à linha diretora constitucional da proteção federativa 

regional.  

Entretanto, sob a perspectiva jurídica estrutural, o exercício dos interesses 

jurídicos federativos regionais não opera com autonomia. O texto constitucional atribui um 

recorte estrutural mínimo ao espaço federativo regional: a região administrativa, sobre a qual 

convergem fatores jurídicos assimétricos e cooperativos regionais. A região integra a 

organização do Estado brasileiro como espaço de atuação administrativa da União federal, que 

empresta a sua estrutura jurídica formal em favor da execução das finalidades federativas 

regionais. Tal constitucionalização administrativa não desvirtua sua condição de espaço 

federativo intermediário representativo de interesses jurídicos regionais, tampouco nega sua 

afirmação política como uma comunidade de interesses políticos federativos típicos, 

intermediários entre os interesses centrípetos e centrífugos. Se a atuação política direta da região 

é estreitada por seu recorte administrativo, o texto constitucional projeta a sua atuação política 

indireta, introduzindo feixes de interesses políticos regionais na dinâmica decisória da ação 

administrativa, da legislativa e da judiciária.  

No contexto constitucional brasileiro, a integrada atuação da região com a União 

federal explica-se a partir de uma decisão política fundamental: a preservação do eixo centrípeto 

estatal, por meio de fatores de estabilização fixados regionalmente para contrabalançar a 

dispersão originária dos históricos focos de desequilíbrio federativo. O espaço regional faz 

convergir fatores jurídicos de assimetria e cooperação, estabilizando tensões centrífugas 

acumuladas pela ineficiente ação exclusiva do espaço centrípeto. Historicamente, o equilíbrio 

federativo brasileiro não se processou pela alternância de inclinações centrípetas e centrífugas - 

sempre desarmônica. O fiel do equilíbrio tem sido o intermediário do espaço federativo regional, 

atualmente reconhecido de forma explícita, exaustiva e contundente em diversas passagens 

constitucionais. A importância constitucional atribuída à região e aos fatores assimétricos e 

cooperativos de convergência regional acusa uma nota típica na federação e no federalismo 

brasileiros. Uma nota característica regional.         
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Essa última constatação permite encerrar a vista panorâmica dos principais pontos 

assinalados durante o discurso sugerindo uma conclusão aproximada para a sua questão de 

fundo: seria possível o federalismo - e, especialmente, o federalismo brasileiro - absorver típicos 

padrões político-jurídicos regionais? A resposta será afirmativa se o enfoque da idéia do 

federalismo partir de uma perspectiva dinâmica e plástica. Idéia capaz de admitir a influência do 

regionalismo na institucionalização constitucional e processamento do equilíbrio federativo, 

mediante a contribuição de fatores político-jurídicos determinantes identificados com a região, a 

assimetria e a cooperação regional.  

Nessa perspectiva, o atual federalismo brasileiro está constitucionalmente 

impregnado por tais fatores determinantes. Ele absorve um típico padrão político-jurídico 

regional. A problemática federativa regional ainda não recebeu atenção à altura da sua 

importância na práxis político-jurídica7 e nos estudos temáticos posteriores à Constituição de 

1988. Esse distanciamento ajuda a explicar a inércia no quadro dos gritantes desequilíbrios 

federativos, mas, em contrapartida, talvez possa despertar uma tomada de consciência necessária 

para a sua reversão. O horizonte do presente estudo está iluminado pelas expectativas em torno 

dessa tomada de consciência.    

                                         
7 O exemplo mais emblemático do distanciamento da práxis político-jurídica brasileira da problemática federativa 
regional foi evidenciado com a extinção da SUDENE e da SUDAM, por força da Medida Provisória nº 2.146-1, de 
01 de maio de 2001. A extinção pelo Poder Executivo federal, sem o aprofundamento do debate público, constituiu 
o fim de um ciclo  intensificado durante o período posterior à Constituição de 1988. Atualmente, há iniciativas em 
curso objetivando a reestruturação de políticas públicas destinadas à reversão das disparidades federativas regionais. 
A nota regional do federalismo brasileiro permanece influenciando a dinâmica dos equilíbrios federativos.         
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