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RESUMO: 

Este trabalho objetiva analisar a temática da inserção internacional dos 

atores subnacionais, sendo eles os estados, municípios, regiões e cidades 

brasileiras no cenário externo. A paradiplomacia é um fenômeno crescente no 

mundo atual da globalização, analisaremos a postura do governo federal brasileiro 

frente a esta atividade. 

A postura do governo será analisada, devido a sua dupla postura frente ao 

tema. Segundo, a Constituição de 1988 é de competência da União, na figura de 

seu Presidente, manter relações com Estados e Organizações estrangeiras, não 

tendo os entes federados brasileiro permissão legal para exercer tal atividade, mas 

na prática a paradiplomacia é uma realidade crescente, que o governo não impede 

de acontecer mas também não a torna institucionalizada, com leis de 

regulamentação. 

Os atores subnacionais buscam nessa inserção mais autônoma uma 

resposta mais rápida e eficaz aos desafios do sistema globalizado. Procuram 

através da paradiplomacia amenizar as desigualdades do cenário global, 

conduzindo seus interesses na esfera externa por conta própria, não ficando de 

todo dependente da diplomacia estatal, que pode ser lenta e burocrática. 

 

INTRODUÇÃO: 

A participação de novas vozes no cenário internacional é presenciada 

somente na década de 1990, com o fim da ordem bipolar da Guerra Fria, sendo 

que teorias como a da Interdependência Complexa introduzem a importância de 

novos atores no sistema internacional, dessa maneira os Estados passam a não 

serem os únicos atores de relevância no cenário internacional. 

É nesse cenário que a paradiplomacia e a inserção dos entes 

subnacionais, que são considerados novos atores, ganha espaço de discussão no 

meio acadêmico no Brasil e em Estados de sistema federativo como Argentina, 

Canadá, Estados Unidos etc.  

 

OBJETIVOS: 

Pesquisar o fenômeno da inserção internacional dos atores subnacionais 

brasileiros (estados e municípios) tendo em vista averiguar a diferença de postura 

quanto à sua institucionalização no país, a qual, de certa forma, opõe tais atores e 



 

 

o governo federal. Também para deixar a compreensão sobre o tema mais 

completo iremos contextualizar o conceito de paradiplomacia e seu surgimento no 

pós Guerra Fria.    

 

METODOLOGIA: 

 O método de pesquisa aplicado será o bibliográfico e descritivo, quanto à 

abordagem utilizaremos à qualitativa. 

Empregaremos livros, artigos científicos, publicações e documentos que 

abordem o tema em questão, sendo a base teórica para aprofundamento do 

trabalho para descrever e analisar o fenômeno da paradiplomacia no Brasil. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Segundo Barreto (2005, p.1), paradiplomacia é “[...] o conjunto das ações 

internacionais desenvolvidas por governos não soberanos [...]” no cenário 

internacional, essas ações podem ser acordos firmados, cooperação técnica, 

contato direto com empresas multinacionais, governos e/ou entidades financeiras. 

A busca pela inserção mais autônoma do governo central, no caso 

brasileiro, é em sua maioria de ordem econômica os entes federativos buscam 

investimentos, cooperação e acordos com empresas, organizações financeiras, 

Estados entre outros que tragam capitais e desenvolvimento (social, estrutural e 

financeiro) para sua região.  

Segundo Abreu (2013), o governo federal adota uma postura dupla com 

relação ao reconhecimento da paradiplomacia, por um lado resiste à 

institucionalização da atividade por ser de competência do Presidente da República 

assinar qualquer acordo internacional, mas na prática seria um ato tolerado pela 

União, pois segundo o autor, o Estado não cumpriria sua missão de fornecer o 

bem-estar social de sua sociedade, em sua maioria devida à grande diversidade de 

interesses regionais e locais, e pelo próprio fato de sua centralização de poder 

burocratizada e hierarquizada. 

 

RESULTADOS: 

Esperamos ao final desta pesquisa compreender quais são os interesses 

do governo central brasileiros na institucionalização da inserção internacional dos 

entes federativos, vislumbrando se o argumento de perda de soberania realmente 



 

 

é verídico.  E por outro lado verificar os interesses dos atores subnacionais em 

estimular essa inserção mais autônoma. 

 

FONTES: 

ABREU, Gustavo de Souza. Efeitos político-jurídicos da não institucionalizada 

paradiplomacia no Brasil. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 3, n. 

2, 2013 p. 65-78. 

 

BARRETO, M. I. A inserção internacional das cidades enquanto estratégia de 

fortalecimento da capacidade de gestão dos governos locais. X Congreso 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. 

Santiago. 18 – 21 Out. 2005. 

 

SOLDATOS, P. An Explanatory Framework for the Study of Federated States as 

Foreign-policy Actors. In SOLDATOS, Panayotis; MICHELMANN, Hans (Eds). 

Federalism and international relations: the role of subnational units. Oxford: 

Clarendon Press, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 


