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Introdução

Na dinâmica das relações internacionais, cenas de 

chefes de Estado e de governo que firmam um tratado 

ou de embaixadores que negociam em uma organi-

zação multilateral são parte do imaginário comparti-

lhado não apenas por pessoas leigas nesses assuntos, 

mas por muitos estudantes, docentes, pesquisadores, 

técnicos e agentes que se dedicam ao campo. O que 

sustenta tal impressão forte e arraigada que se conecta 

a esse âmbito é a centralidade do Estado-nação como 

principal ator das relações internacionais. 

Entretanto, se Estados-nação desde o período 

da História Moderna exercem majoritariamente a 

diplomacia e por meio dela desenvolvem relações 

bilaterais e multilaterais, uma nova realidade se impôs 

nas últimas décadas por meio de iniciativas externas 

de governos subnacionais. 



10

Gilberto M. A. Rodrigues | Paradiplomacia: cidades e estados na cena global 

Poderes locais, que incluem desde as unidades 

político-territoriais menores, como as cidades, até 

regiões, estados e províncias, unidades constituintes 

de Estados soberanos atuam de maneira assertiva no 

campo internacional, fenômeno que se convencio-

nou chamar como paradiplomacia. Desde os anos 

1980 a literatura do campo das RIs tem identificado, 

analisado e teorizado sobre esse fenômeno e suas 

diversas facetas e variações. Porém, nos últimos 

tempos, devido a um conjunto de fatores tanto de 

natureza doméstica quanto externa, a paradiplomacia, 

também conhecida como cooperação internacional 

descentralizada ou diplomacia das cidades (para o 

caso destas), intensifica-se atraindo a atenção geral 

por ações de cidades e governos locais cada vez mais 

visíveis na esfera internacional. 

No Brasil, o fenômeno teve início com a redemo-

cratização do país, com o pioneiro caso do estado do 

Rio de Janeiro, em que o governador Leonel Brizola 

(1983-1986), ao retornar de um exílio de mais de 

dez anos, articulou-se a uma rede de contatos com 

líderes políticos da Internacional Socialista (organi-

zação internacional de partidos socialistas e social-

-democratas da Europa, América Latina e de outros 

continentes), em paralelo ao governo do presidente 

João Figueiredo (1979-1985), o último do regime 

militar durante o período da transição democrática. 

Outros governos estaduais, como os de São Paulo, Rio 

Grande do Sul e Amapá, criaram estratégias e ações 
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que fizeram o fenômeno avançar e se diversificar em 

aspectos econômicos e fronteiriços (Rodrigues, 2004). 

Mas foram as cidades que amplificaram e multiplica-

ram a paradiplomacia no país, especialmente após a 

Constituição de 1988, que reconheceu sua autonomia 

federativa e ampliou suas competências. 

Amparados em sua autonomia, motivados por 

razões políticas, econômicas, culturais e de outra 

natureza, prefeitos e governadores atuam na cena in-

ternacional por via da cooperação recíproca e com os 

Estados nacionais para fazer avançar agendas globais, 

como a de desenvolvimento (a exemplo dos Obje-

tivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS), mas  

também disputam com estes posições e narrativas em 

temas controversos, como o combate ao aquecimento 

global e o enfretamento da pandemia da Covid-19.

São exatamente as agendas globais recentes das 

mudanças climáticas e da pandemia que fizeram a 

paradiplomacia ganhar destaque no noticiário com a 

ebulição desses temas na política internacional. No 

Brasil, dadas as circunstâncias adversas do país em 

relação a essas duas pautas, em especial desde 2019, 

essa urgência ocorre de forma mais contundente e, 

em alguns casos, dramática. 

Para oferecer um panorama amplo, atual e crítico 

sobre a paradiplomacia, para mostrar que além da su-

perfície visível do tema existem elementos históricos 

e estruturais que explicam o seu desenvolvimento e 

justificam a sua afirmação contemporânea, o presen-
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te livro reúne e articula conhecimentos, reflexões e 

achados de pesquisa que se traduzem em síntese de 

mais de vinte anos de trabalho acadêmico e científico 

desenvolvidos pelo autor no campo.  

No primeiro capítulo, é explicada a diferença en-

tre diplomacia e paradiplomacia, seguida de análise 

abrangente sobre o desenvolvimento do conceito 

e das variantes e implicações da prática paradiplo-

mática. A relação intrínseca da descentralização no 

âmbito estatal com as ações subnacionais externas, 

e a existência de marcos governamentais que autori-

zam as RIs de governos subnacionais, inclusive com 

previsão em algumas Constituições de países federais, 

são elementos importantes de igual maneira exem-

plificados. O separatismo como fenômeno nutrido 

por ações externas subnacionais é ponto que merece 

compreensão, apesar de serem escassos os casos 

de sua incidência, como o Québec, no Canadá, e a 

Catalunha, na Espanha. Para encerrar essa parte, o 

componente-chave da ação cooperativa entre Estados 

nacionais e governos locais nas ações externas ganha 

fôlego com o fim da Guerra Fria e o adensamento das 

fronteiras de cooperação, em que a paradiplomacia 

encontra uma de suas manifestações, mas cujo desen-

volvimento vai além e trilha os caminhos mais amplos 

da bilateralidade e do multilateralismo subnacional.

A partir do fenômeno das ações coletivas de cida-

des, estados e regiões, o segundo capítulo cuida das 

redes internacionais de poderes locais, ao demonstrar 
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que sua ocorrência remonta a período muito anterior 

à própria existência do Estado-nação, destacando-se 

nessa trajetória a Liga Hanseática surgida na Idade Mé-

dia e que existiu até meados da Idade Moderna. Mas 

é na contemporaneidade que as redes se multiplicam 

e se ampliam, seja no âmbito global, como a Cidades 

e Governos Locais Unidos (CGLU), a Metrópoles e o 

Governos Locais pela Sustentabilidade (Iclei, na sigla 

em inglês), ou, no âmbito regional, como a Mercoci-

dades na América do Sul. Tais redes se colocam ao 

mesmo tempo como precursoras e avalistas de novos 

órgãos no Sistema da ONU e nas estruturas de entes 

regionais como o Mercosul, onde cidades, estados e 

províncias exercem papel consultivo para assuntos 

de seu direto interesse e competência legal interna.

No terceiro capítulo, a relação global-local é o foco 

de análise, demonstrando que essa conexão direta se 

dá por várias formas. Aí entram também as cidades 

globais, expressão cunhada pela socióloga Saskia 

Sassen (1991), cujos meios e conexões as tornam 

verdadeiros minipaíses em sua exuberância multi-

dimensional. Nesse campo, a relação entre poderes 

locais e organizações internacionais adquire mais 

relevância, numa trama que coloca os poderes locais 

nos debates do mundo e este nos debates locais. A 

dimensão global-local aproxima os poderes locais 

das conferências e instâncias internacionais, onde as 

cidades já dispõem de participação e voz em muitos 

foros, mas ainda não têm poder decisório, como 
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demonstra a estrutura do Comitê Assessor de Auto-

ridades Locais das Nações Unidas (Unacla, na sigla 

em inglês), em que cidades e regiões têm assento 

e voz, mas sem dispor de poder para vincular suas 

decisões. Finalizamos essa parte com a análise do 

novo front paradiplomático das cidades gerado pelo 

combate à Covid-19.

O debate a respeito da legitimidade e da legalida-

de, os dois pilares que sustentam a paradiplomacia 

diante de relações internacionais ainda marcadas 

pela força centrípeta do Estado-nação, tem lugar no 

quarto capítulo, com a análise da autonomia política 

e jurídica dos poderes locais, seu espaço dentro do 

marco constitucional e a discussão sobre incluir ou 

não as RIs subnacionais no texto da Carta Magna, 

como condição para permitir sua ocorrência, questão 

que no Brasil foi superada pela atividade prática e 

convergente com os princípios da cooperação inter-

nacional. Aqui são analisados em detalhe como o 

Estado brasileiro se transformou desde os anos 1990 

para acomodar, induzir e realizar o monitoramento da 

dinâmica paradiplomática no país. Além disso, como 

as associações e os fóruns nacionais de cidades e 

de estados contribuem para articular ações coletivas 

cooperativas com a União ou para além dela.

No penúltimo capítulo, discute-se o conceito de 

política externa (PE) e sua aplicação para as cidades. 

É comum que a expressão seja usada como sinônimo 

de diplomacia (a diplomacia brasileira nas questões 
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ambientais, por exemplo). No Brasil, há uma histórica 

centralidade da PE na União por meio do presidente 

da República e de seu corpo de assessoramento (o 

Ministério das Relações Exteriores – Itamaraty – e seus 

servidores, diplomatas de carreira e oficiais de chan-

celaria). Não obstante essa concentração de poderes 

no âmbito central para a formulação e a execução da 

PE, pode-se perfeitamente reconhecer a existência da 

política externa local, exercida pelas cidades (também 

pelos estados, mas no caso destes, em escala muito 

menor no Brasil). A PE das cidades depende do grau 

de densidade da paradiplomacia. Se esta for passiva 

(grau menor), pode haver internacionalização local 

sem PE; se for ativa (grau maior), aí pode-se divisar 

a ocorrência da PE local. Exemplos de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba são mencionados. 

Além disso, discute-se como implementar uma PE 

local, por meio de uma Estratégia Internacional Mo-

delada (EIM), com mínimas condições para efetivar 

essa política pública local-internacional.

A ascendência de governos iliberais (democracias 

parciais, de baixa intensidade) nos EUA, com Donald 

Trump, e em outros países, como o Brasil, abriu 

novas brechas de atuação de estados e cidades na 

política internacional. No último capítulo, é analisada 

a emergência de uma paradiplomacia hard (dura) 

de cidades e estados para fazer frente às decisões 

e omissões do governo federal nesses temas e que 

supera a conhecida paradiplomacia soft (branda), 

mesmo que ativa, de governos subnacionais no país.
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Nas considerações finais, compartilhamos algumas 

reflexões sobre o papel destacado que cidades, esta-

dos e regiões, enquanto atores políticos, exercem na 

construção das agendas globalizadas em que os temas 

do combate ao aquecimento global e à pandemia da 

Covid-19 emergem como desafios superlativos no 

horizonte da humanidade.




