
PREFÁCIO

Os pais undadores do pensamento moderno sobre o direito público em 
eral  e especialmente sobre direito constitucional  tin am plena consciência 

das conexões políticas de seu objeto. Por isso, eles procuraram dialogar com 
a filosofia política de sua poca. ara arantir ue essa troca se manti esse ao 
longo do tempo, a teoria Geral do estado (a famosa tGe) foi incluída como 
conteúdo obri at rio no currículo das aculdades de Direito no rasil. n e-
lizmente, com os anos essa disciplina acabou se enrijecendo e foi deixando de 
acompanhar a evolução posterior das pesquisas sobre política. isso teve efeito 
ne ati o na ormação de profissionais do Direito e no pensamento brasileiro 
sobre direito público.   

m 1 3  sur ia a ociedade rasileira de Direito úblico  D . ua 
ambição era ustamente li rar o direito público das armaduras acadêmicas ue 
impediam seu ade uado desen ol imento entre n s. Com um amplo pro rama 
de iniciação científica a scola de ormação  uncionando ininterruptamente 
desde 1998), a sBDP investiu na criação de uma elite de pesquisadores jurí-
dicos de cabeça aberta  ue alori assem os m todos das ciências sociais e 
intera issem com a produção contempor nea da ciência política. m paralelo  
a sBDP criava cursos e seminários interdisciplinares, especialmente sobre 
a experiência constitucional  untando constitucionalistas e outros uristas  
cientistas políticos  economistas  autoridades públicas  fil so os  te ricos em 
geral. a aposta foi na capacidade transformadora do encontro sincero entre as 
muitas áreas do conhecimento.

este livro mostra que ambas as iniciativas deram frutos. Daniel Wang, 
aluno brilhante em 2006 da escola de Formação da sBDP, rapidamente se 
trans ormou em um pes uisador ati o e in uente. or isso  em 2 11 oi esco-
l ido para coordenar o curso Constituição e olítica  ue sua competência e 
dedicação transformaram neste projeto mais amplo: o de produzir também um 
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livro capaz de espelhar a rica conexão, que já ocorre, do conhecimento jurídico 
com a ciência política  e ainda de apontar camin os para seu apro undamento. 

É muito importante destacar a generosidade com que o coordenador e 
os autores deste li ro têm colaborado com o desen ol imento das ideias no 
Brasil, e também com a sBDP. a eles se somam muitos outros professores, 
pes uisadores e estudantes  indos de muitas instituições  ue têm acreditado 
na força renovadora do diálogo, e a excelente equipe executiva da sBDP, 
dirigida por roberta alexandr sundfeld. a prestigiosa editora espanhola 
marcial Pons, agora no Brasil, tendo acolhido o projeto, garante sua qualidade 
editorial. 
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