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RESUMO: O presente projeto visa analisar a temática do federalismo em geral, buscando 

analisar a formação do federalismo no Brasil. Para tanto, a partir da clássica obra “O Federalista” 

de 1787 e dos comentários e críticas do Professor Dr. Gilberto Bercovici, se fará um retrospecto 

histórico da formação do sistema federalista e suas implicações no Estado brasileiro. 

O federalismo de fato é um tema de extrema relevância, que ainda há muito a ser 

desvelado e pesquisado, a partir dos períodos históricos e de fatos acontecidos no Estado 

americano e no Estado brasileiro, elencaremos as divergências e convergências implantação do 

modelo de Estado federal. 

INTRODUÇÃO: A história do federalismo brasileiro passa pela história e avanço do 

federalismo norte-americano, discutido em 1787, na Filadélfia, com o objetivo de discutir a 

elaboração da Constituição Americana. O conteúdo central sobre o tema está registrado na obra 

“O federalista”, da mesma data, organizada por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay. 

No Brasil, o tema do federalismo e sua crítica tem sido objeto de pesquisa do professor da USP – 

Universidade de São Paulo, Dr. Gilberto Bercovici, autor que se estabelece como referencial 

teórico do presente trabalho. Gilberto Bercovici faz duras críticas ao modelo federado brasileiro, 

valendo-se da economia e da arquitetura de competências dos entes federativos – encartado nos 

artigos 20 a 24 da Constituição Federal – para justificar o desenvolvimento do Estado brasileiro. 

OBJETIVOS: A pesquisa objetiva investigar os aspectos históricos do sistema federado a 

partir da obra “O federalista”, de 1787. Num segundo momento, pretende-se verificar o impacto do 

federalismo americano no Brasil. Para tanto, se faz necessário buscar as raízes do fundamento do 

estado federado brasileiro, consolidado com a Constituição de 1989. A investigação buscará 

identificar as convergências e divergências na relação do federalismo dos Estados Unidos da 

América com o do Brasil. 

A partir disso, com fundamento nas obras de Gilberto Bercovici, pretende-se buscar as 

razões da crise do federalismo brasileiro, sobretudo no que tange aos aspectos das competências 

dos entes federativos, encartado nos artigos 20 a 24 da Constituição Federal.  

METODOLOGIA: A pesquisa será desenvolvida a partir de revisão de literatura. A 

pesquisa será baseada em obras literárias específicas, quais sejam, “O federalista”, uma série de 

85 artigos que descrevem o resultado de reuniões que ocorreram na Filadélfia em 1787, com o 

objetivo de discutir a elaboração da Constituição Americana. A obra foi organizada por Alexander 

Hamilton, James Madison e John Jay. Como bibliografia de crítica literária se adotara os principais 

textos de do Professor da USP – Universidade de São Paulo, Dr. Gilberto Bercovici, autor que se 

estabelece como referencial teórico. 



Para tanto, o procedimento técnico utilizado será o da pesquisa à bibliografia. O 

levantamento bibliográfico será feito em bibliotecas físicas e virtuais, e na Internet. Será utilizado 

basicamente: livros, artigos de revistas científicas, artigos de Internet e periódicos. Por ora, em 

razão da prematuridade da pesquisa, apenas se apresenta aspectos pontuais sobre o assunto, de 

forma a se estabelecer uma diretriz para a pesquisa. Num segundo momento, analisar-se-á toda 

documentação bibliográfica pertinente, bem assim de teses, informativos eletrônicos e periódicos 

de revistas especializadas, procedendo as suas devidas compilações, fichamentos e análises 

interpretativas. Aspectos éticos do projeto: O projeto não aborda temas ou se vale de métodos 

que possam envolver a seara da discussão ética na pesquisa.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES:  

 

Os resultados esperados do projeto sobre a abordagem sistemática do Federalismo no 

Brasil têm por finalidade ressaltar e retratar o período histórico, desde o descobrimento do país 

até implantação do federalismo, elencando as divergências e convergências do Federalismo no 

Brasil e os Estados Unidos da América, que estão intimamente interligadas pela implantação do 

federalismo no Brasileiro.  A partir disso, com fundamento nas obras de Gilberto Bercovici, 

pretende-se buscar as razões da crise do federalismo brasileiro, sobretudo no que tange aos 

aspectos das competências dos entes federativos, encartado nos artigos 20 a 24 da Constituição 

Federal.  

Consequentemente, a partir da releitura das obras literárias de significativo relevo, será 

entregue ao leitor, estudioso e ao cidadão, artigo que contribuirá para a sociedade entender os 

dilemas do Federalismo no Brasil. 
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