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Apresentação 
e agradecimentos

Em um mundo de profundas e rápidas transformações, as ciências sociais 
se veem desafiadas a compreender o novo, explicar, dar respostas, 
formular questões, problematizar. Não se trata apenas de responder 

a demandas, mas lançar-se a distintos pensamentos; ultrapassar fronteiras 
epistemológicas. Sobre essa ação do pensamento, vale a pena lembrar o que 
dizia o grande filósofo francês, Gaston Bachelard (2008: 71): “Só a ciência está 
habilitada a traçar suas próprias fronteiras. Ora, para o espírito científico, traçar 
nitidamente uma fronteira já equivale a ultrapassá-la. A fronteira científica não 
é só limite: é uma zona de ideias particularmente ativas [...]”.  

O campo das relações internacionais tem sido especialmente afetado 
pelas maravilhas e assombros de um admirável novo mundo. Paradigmas 
centralizadores e estatocêntricos da modernidade sucumbem ao dinamismo 
das relações transcendentes do Estado-nação. Atores subnacionais, regiões, 
governos não-centrais tomam posição e reivindicam espaço, voz, participação. 
Separatismo? Na ampla maioria dos casos não é disto que se trata. Mas uma 
nova autonomia surge, criando novas interfaces com a soberania. Sim, parece 
que entramos numa zona de ideias particularmente ativas...  

É neste sentido que vem à luz a presente obra. A ideia parte de uma ini-
ciativa de docentes-pesquisadores e estudantes-pesquisadores da Faculdade 
Santa Marcelina (Fasm), baseados em seu Laboratório de Análise Internacional 
(lai), onde, desde agosto de 2006, desenvolve-se a Linha de Pesquisa “Mu-
nicípios e estados e seu papel ativo nas relações internacionais”. De caráter 
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multidisciplinar – como é salutar que ocorra em pesquisas no campo de estudo 
das Relações Internacionais –, os pesquisadores da Linha têm se reunido quin-
zenalmente, com o objetivo de desvendar as causas e consequências da ação 
internacional dos chamados entes subnacionais – os municípios e os estados, 
no caso brasileiro. Este fenômeno se aprofundou em nível mundial nos anos 
1990, a partir do relaxamento das tensões internacionais no pós-Guerra Fria 
e do aparecimento dos blocos regionais – tais como a União Europeia e o 
Mercosul e da reformulação do Estado e da economia em escala mundial.

As atividades da Linha de Pesquisa têm se concentrado sobre alguns as-
pectos da questão. Considerando que a partilha do poder no âmbito interno 
dos Estados constitui a base com a qual os entes subnacionais contam em 
suas diferentes formas de se projetar internacionalmente, a Linha se dedi-
cou ao estudo histórico da formação do federalismo em países europeus 
e latino-americanos. Do mesmo modo, foi imprescindível compreender a 
dinâmica de funcionamento das redes internacionais de cidades. Por essas 
redes abrem-se inúmeras possibilidades de integração em que os cidadãos, 
empresas, organizações não-governamentais e movimentos sociais buscam 
atuar em conjunto no meio internacional, com a finalidade de cooperar para a 
conquista de interesses comuns. Assim, estruturam-se verdadeiros movimentos 
transnacionais, que agregam uma ampla diversidade de atores.

Tendo em vista que o tema vem ganhando interesse em algumas áreas de 
produção acadêmico-científica no Brasil, somou-se à ideia original deste livro 
a contribuição do trabalho desenvolvido pelo projeto “Direito Internacional, 
federalismo e poder local: paradiplomacia em processos de cooperação inter-
nacional e integração econômica”, coordenado pelo professor doutor Gilberto 
Marcos Antonio Rodrigues, no âmbito do Programa de Mestrado em Direito 
da Universidade Católica de Santos (UniSantos). Desde 2005, esse projeto 
vem propiciando defesas de mestrado, de trabalho de conclusão de curso e 
de pesquisas de iniciação científica na área do Direito, além da publicação 
de suas reflexões em periódicos do Brasil e do exterior. 

Esta obra agrega artigos inéditos de pesquisadores e gestores públicos, 
que prospectam a ainda recente, mas instigante e desafiadora, experiência 
da ação internacional das cidades brasileiras. Nosso objetivo foi o de apro-
ximar o ambiente de pesquisa acadêmica em Relações Internacionais com 
as reflexões de gestores-ativistas da causa do internacionalismo a partir das 
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cidades. Somos todos, no fundo, entusiastas da ideia de que os governos locais 
podem contribuir decisivamente para tornar o mundo em que vivemos mais 
democrático, plural e solidário.  

Este livro inicia com o prefácio luminar do professor Thiago Rodrigues, cujo 
trabalho ousado em sua trajetória acadêmica se reflete na condução do Curso 
de Relações Internacionais da Fasm, um exemplo de ultrapassagem das fronteiras 
do pensamento e da ação acadêmica do internacionalismo no Brasil.

O primeiro artigo, “Poder local e relações internacionais”, de Kjeld Jakob-
sen, condiz com sua permanente solicitude em compartilhar sua experiência 
na Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, no pe-
ríodo entre 2003 e 2004, com os pesquisadores da Fasm. Além de ter uma 
atividade internacional bastante intensa – também foi secretário de Relações 
Internacionais da Central Única dos Trabalhadores (cut) –, Jakobsen é um dos 
principais estudiosos sobre o tema no Brasil. 

O segundo artigo é de autoria do professor doutor Gilberto Marcos 
Antonio Rodrigues. Um dos pioneiros no estudo da ação internacional de 
cidades no Brasil, em seu artigo “Internacionalismo municipal”, Rodrigues 
destaca como os municípios se relacionam, hoje, em redes que transcendem 
sistematicamente o espaço nacional, criando outros níveis de compromisso 
e de ação municipal. 

Wagner de Melo Romão, doutorando em Sociologia pela usp e docente do 
Curso de Relações Internacionais da Fasm, assina o terceiro artigo, intitulado 
“O novo contexto das relações internacionais e a ação externa das cidades 
brasileiras“. Romão é um dos coordenadores da Linha de Pesquisa do lai, 
acima referida. Em seu texto, após análise do contexto internacional neste 
início de século, convida gestores públicos a impulsionarem a inserção de 
suas cidades no meio internacional, preparando-se para o intenso intercâmbio 
de pessoas, ideias e riquezas que cada vez mais se avizinha. 

Marcos Xavier é doutorando em Geografia Humana pela Unicamp e profes-
sor do Curso de Relações Internacionais da Fasm e, também, um dos coordena-
dores da Linha de Pesquisa. Seu artigo, “A internacionalização competitiva das 
cidades e seus resultados socioterritoriais”, aborda a reestruturação do território 
no âmbito local com o objetivo de criar uma produtividade do espaço voltada 
para a inserção econômica competitiva na economia internacional. Ao tratar 
as consequências socioterritoriais nas escalas local, regional e nacional desta 
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forma de integração, alerta para a pertinência de se buscar formas mais hori-
zontais e cooperativas de inserção internacional das cidades, sem, no entanto, 
desconsiderar a necessidade de articulação com as demais escalas. 

A pesquisadora Ana Amélia Serra, mestre pela Universidade Compluten-
se de Madri, agregou-se à Linha de Pesquisa da Fasm em 2007. Seu artigo, 
“Cooperação descentralizada: o caso europeu”, aborda o processo de inte-
gração regional da Europa a partir das relações estabelecidas entre os entes 
subnacionais. A cooperação descentralizada possibilita aos cidadãos europeus 
a ampliação da vivência democrática no âmbito da União Europeia e, neste 
sentido, constitui-se como elemento fundamental das relações entre as distintas 
esferas governamentais naquele continente.

O sexto artigo é de autoria de Alberto Kleiman, que tem em sua baga-
gem importantes experiências de governo no tema específico da cooperação 
internacional descentralizada nas prefeituras de Santo André e de São Paulo 
e, no governo Lula, como chefe da Assessoria Internacional da Subchefia de 
Assuntos Federativos do Ministério de Relações Institucionais da Presidência 
da República. Com seu texto, “A cooperação internacional federativa como 
política de Estado”, Kleiman nos indica como o governo federal tem atuado 
de modo a estimular a ação internacional de cidades em consonância com os 
interesses nacionais brasileiros e no âmbito da integração mercosulina.

As reflexões de Eduardo Mancuso sobre “O futuro das redes de cidades” 
encerram, com o sétimo artigo, a primeira parte desta publicação. Mancuso foi 
coordenador de relações internacionais da Prefeitura de Porto Alegre e lidera 
a Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura de Guarulhos (sp),  
desde 2005. Em seu texto, ele considera a importância das redes de cidades 
para a contraposição ao capitalismo globalizado, reforçando a ética da soli-
dariedade e uma cultura internacionalista, estabelecida a partir dos governos 
locais, em sua estreita relação com a cidadania.

A segunda parte do livro é composta por estudos de caso de cidades do 
estado de São Paulo que se propuseram a criar e manter estruturas de relações 
internacionais. O caso de Santo André, primeira cidade da Região Metropo-
litana de São Paulo a alçar-se ao meio internacional, foi objeto de estudo de 
Ivan de Pádua Rodrigues e Marcelo Haydu, internacionalistas formados pela 
Fasm. Marcela Abreu e Poema Querubin, estudantes do curso de Relações 
Internacionais da Fasm, analisaram a constituição da Secretaria de Relações 
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Internacionais da cidade de São Paulo. Denis Henrique Folli e Diogo Bueno 
de Lima, também internacionalistas formados pela Fasm, trataram do estudo 
de Guarulhos. Simone Lavelle Godoy de Oliveira, mestranda em Direito 
Internacional pela UniSantos, com seu artigo sobre a internacionalização do 
município de Santos, conclui esta segunda parte do livro. Trata-se de jovens 
que, dessa forma, se inserem no ainda restrito rol de pesquisadores sobre a 
ação internacional de cidades no Brasil.

Agradecemos todo o apoio e confiança que, ano após ano, a Diretoria da 
Faculdade Santa Marcelina, na pessoa da ir. Ângela Rivero, depositou sobre 
o Curso de Relações Internacionais da Fasm e seus projetos. Agradecemos 
também o apoio da UniSantos para os fins de publicação do livro. Com esta 
obra coletiva, reafirma-se a frutífera parceria acadêmica que tem unido esta 
instituição à Fasm, sobretudo no âmbito do estudo e da pesquisa em Relações 
Internacionais.

Por fim, trata-se de dizer que esta obra pretende divulgar o resultado 
de reflexões e pesquisas sobre um tema novo, mas que, temos certeza, será 
cada vez mais pauta dos estudiosos em Relações Internacionais e disciplinas 
afins. Sobretudo daqueles que, com espírito acadêmico aberto e certa dose de 
imaginação científica, podem libertar-se dos cânones consagrados e singrar 
mares ainda pouco navegados. 

É nossa contribuição também para que os agentes dominantes do meio 
internacional – para uns os Estados nacionais, para outros o capital sempre 
voraz – acolham estes novos atores internacionais preservando suas identi-
dades locais e suas experiências democráticas de participação. No pior dos 
mundos, juntam-se o uso indiscriminado da força e o apetite insaciável pelo 
lucro fácil. Fiquemos com o melhor.   

Os Organizadores

Referência bibliográfica

Bachelard, Gaston. Estudos. Tradução Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Con-
traponto, 2008.



A ordem global busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade. E os 
lugares respondem ao Mundo

segundo os diversos modos de sua própria racionalidade.

Milton Santos, A natureza do espaço

Stadtluft macht frei

Ditado medieval
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Prefácio 

Governos subnacionais e as relações internacionais: 
o desafio da análise

Thiago Rodrigues*

Os mapas-múndi políticos continuam representando, com suas figu-
ras multicores, os territórios dos Estados-nação. No entanto, não 
há novidade alguma em constatar que, além dos Estados, outras 

organizações despontaram no cenário internacional a partir da segunda me-
tade do século xx, reconfigurando arranjos políticos e econômicos. O que 
esses mapas registram graficamente ainda é um desdobramento do sistema 
de Estados modernos cuja formação remonta ao processo de centralização 
político-administrativa pelo qual passou a Europa ocidental no fim da Idade 
Média. Segundo Michel Foucault (2006), o Estado moderno é uma maquina-
ria administrativa que ativou instrumentos de governo voltados à gestão de 
populações ampliadas em territórios estendidos. Essa estrutura institucional 
foi desenvolvida em meio à luta que opôs grupos políticos e econômicos reu-
nidos em torno das monarquias – com seu projeto de governar efetivamente 
seus domínios – e a diversidade de poderes locais oriundos da fragmentação 
política medieval. 

* Thiago Rodrigues é doutor em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (puc-sp), com estágio de pesquisa doutoral no Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine 

(iheal) da Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris iii). É coordenador do Curso de Relações Interna-

cionais da Faculdade Santa Marcelina e pesquisador no Núcleo de Sociabilidade Libertária (Nu-Sol) 

do pepg-Ciências Sociais da puc-sp e no Grupo de Análise de Prevenção de Conflitos Internacionais 

(gapcon) da Universidade Cândido Mendes (Ucam).
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Ademais do enfrentamento interno, as monarquias sustentaram um combate 
simultâneo no plano externo, desafiando os poderes de pretensão universal 
herdeiros da noção romana de império e encarnados na Igreja católica e no 
Sacro Império Romano Germânico. Desse modo, a afirmação de uma au-
toridade incontestável no plano estatal implicou uma vitória concomitante 
sobre poderes infraestatais e forças supraestatais. As fórmulas consagradas 
na Paz de Westfália, em 1648 – como a cujus regio, ejus religio (na região 
dele a religião dele) ou imperator in regno suo (imperador em seu próprio 
reino) –, deram corpo jurídico a uma nova prática política fundada na razão 
de Estado e no exercício do poder político como capacidade de governo a 
partir do Estado centralizado (Gantet, 2003). A Europa moderna surgiu, assim, 
com a consolidação de espaços políticos autônomos, sem uma unidade de 
tipo universal, e que procurou estabelecer regras – um emergente direito 
das gentes operacionalizado pela novidade das representações diplomáticas 
permanentes (Soares, 2004) –, a fim de equilibrar poderes de cada unidade, 
criando uma balança que preservasse a estabilidade do sistema e a indepen-
dência de cada Estado (Foucault, 2006).

Os Estados dessa Europa moderna expandiram-se, atravessaram oceanos e 
submeteram violentamente outros povos. Tal modelo de organização política 
foi tão poderoso que americanos, desde o final do século xviii e ao longo do 
xix, e depois africanos e asiáticos – após conquistarem suas independências – 
adotaram a mesma forma-Estado de seus colonizadores, tentando emular as 
características de unidade nacional que na própria Europa haviam sido forjadas 
a ferro e fogo. O sistema de Estados, já redimensionados como Estados-nação, 
recobriu o globo na segunda metade do século xx. E é essa situação que vemos 
impressa nos mapas-múndi. 

No entanto, ao mesmo tempo em que se universalizava o modelo estatal, 
novas organizações e regras surgiam no panorama mundial, gerando diferentes 
níveis de tensão com o modelo clássico westfaliano. O direito internacional e 
as organizações interestatais foram impulsionados na primeira metade do sécu-
lo xx, marcando novas maneiras de os Estados lidarem com sua preservação e 
a do próprio sistema. A nova realidade política e econômica do pós-Segunda 
Guerra Mundial intensificou a necessidade de modular os princípios clássicos 
da autonomia estatal a fim de encontrar maneiras de conservar o Estado e a 
chamada ordem mundial. 
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A Carta de São Francisco, de um lado, estabeleceu obrigações que em 
tese condicionariam o comportamento dos Estados no sentido de preservar 
a segurança e a paz internacionais. De outro lado, despontava um novo 
capitalismo que promoveria a industrialização de partes do então Terceiro 
Mundo aliada à concentração da capacidade de inovação e pesquisa na Europa 
ocidental e nos Estados Unidos. Esse capitalismo, segundo Gilles Deleuze, 
“não compra mais matéria-prima e já não vende produtos acabados: compra 
produtos acabados, ou monta peças destacadas” (1998: 223). Um capitalismo 
dessa era que ganhou o nome de globalização, que descentraliza a produção, 
amplia mercados e continua concentrando riqueza (ainda que seja em escala 
planetária). A urgência em fazer com que as peças e produtos pudessem ser 
elaborados e circulassem levou ao estabelecimento de regras mundiais de 
comércio. A necessidade de ampliar mercados e responder à insuficiência do 
modelo do mercado nacional impulsionou os processos de integração, com 
destaque para o pioneirismo europeu, ainda nos anos 1950. 

Na mesma época em que a teoria realista das relações internacionais, em 
seu auge, pregava que os Estados chocavam-se inevitavelmente na perseguição 
de seus interesses nacionais, como bolas de bilhar em uma mesa anárquica, 
esses mesmos Estados passavam a investir em novos arranjos de poder, insti-
tuições e normas internacionais. Não para enfraquecer a si próprios, logica-
mente. Mas como resposta a uma época de planetarização da economia e da 
política, das informações e das práticas culturais, dos concertos diplomáticos 
e dos conflitos. O modelo do Estado fechado e uniforme passou por uma 
transformação que anunciava não o seu fim – ou o fim da soberania –, mas 
a emergência de outros modos de organização e exercício do poder político, 
como aquele hoje em curso na União Europeia. 

No atual momento das relações internacionais, convivem tendências 
importantes como os projetos de federalização, os processos integração 
econômica e as associações continentais ou mundiais para gerenciamento 
de regimes internacionais que apontam para um além do Estado que não o 
nega, mas o redimensiona. Em sincronia, presencia-se a abertura de espaço 
para que unidades subnacionais ganhem expressão internacional. As unidades 
infraestatais foram obstáculos à formação dos Estados modernos no contexto 
do final da Idade Média. Hoje, os poderes locais – cidades e estados – estão 
articulados às unidades nacionais em vias de federalização. Os planos local, 
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regional, nacional e inter-regional se comunicam a partir de interfaces e 
complementaridades que não mais evocam a contestação do monopólio da 
violência e do poder centralizado, como séculos atrás. Nesse contexto de novos 
arranjos políticos e econômicos, as unidades subnacionais encontram brechas 
para manter ações externas, apresentando-se como atores internacionais. 

A história recente desse processo, retomada nos artigos aqui reunidos, 
mostra que a ação externa de cidades e estados não tem uma forma padroni-
zada que se possa encontrar entre americanos e europeus, mas respondem a 
dinâmicas e problemas colocados pelas próprias regiões e pela experiência 
política e econômica dos Estados ou blocos político-comerciais em que estão 
diretamente inseridas. A entrada em cena de entes subnacionais não acontece 
sem tensões com as estruturas tradicionais da diplomacia estatal, como atesta o 
histórico de precauções do Itamaraty com as iniciativas municipais e estaduais 
de ação externa no Brasil. No entanto, o reconhecimento pelas chancelarias 
da pertinência da atividade externa subnacional – principalmente em países 
de modelo federativo – abre pistas para a compreensão de como na atual con-
juntura internacional há mais adequação do que dissonância entre a política 
externa dos Estados e as ações externas de cidades e estados. 

A própria distinção entre termos política externa e ação externa pode ser 
corroborada ou contestada dependendo do ângulo de análise, do mesmo modo 
que parte da literatura adota a nomenclatura subnacional, enquanto outra uti-
liza subestatal (Vigevani, Wanderley et al., 2004), para não mencionar o debate 
sobre a pertinência ou não do conceito paradiplomacia que coloca a questão: 
a ação externa de estados e municípios trata-se de uma diplomacia paralela 
à do Estado, de uma iniciativa de novo tipo que não poderia ser enquadrada 
nas noções tradicionais de diplomacia, ou ainda, uma forma complementar à 
diplomacia estatal na nova configuração das relações internacionais? 

Trata-se de um processo em andamento cuja análise tem o potencial de 
servir como um laboratório para a compreensão de aspectos fundamentais 
das relações internacionais contemporâneas. Pelo estudo da ação externa de 
entes subnacionais é possível estudar como se transforma, a partir da segunda 
metade do século xx, a noção de soberania; como se alteram a prática di-
plomática e a formulação de política externa dos Estados; como crescem de 
importância as iniciativas de integração regional; como se reforça a relação 
entre democracia formal e federalismo; como se conciliam práticas de governo 
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e a dinâmica econômico-comercial no capitalismo globalizado; como se ma-
nifesta esse despontar dos entes subnacionais na América Latina entre outros 
temas. O presente livro é um exercício nesse sentido e contribui para pensar 
não apenas a questão das cidades e estados como agentes internacionais, mas 
também os câmbios em curso nas relações internacionais que são de difícil 
compreensão e que evidenciam cada vez como são parciais e quase obsoletas 
as representações políticas que os mapas-múndi ainda nos apresentam.
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