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RESUMO  
Como as políticas públicas estão relacionadas à paradiplomacia no 
Brasil, mais especificamente no campo de Relações Internacionais? Com 
a finalidade de sumarizar a bibliografia concernente esta revisão 
integrativa foi elaborada. Constata-se a marginalidade dos estudos de 
paradiplomacia nas Relações Internacionais do Brasil, especialmente a 
partir de métodos quantitativos, focados nos governos estaduais e 
tematizados pelo apoio às políticas públicas. O que pode ser 
considerado um esboço de agenda de pesquisa. 
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ABSTRACT 
How are public policies related to paradiplomacy in Brazil, more 
specifically in the field of International Relations? In order to summarize 
the relevant bibliography this integrative paper was elaborated. The 
marginality of studies of paradiplomacy in the Brazilian field of 
International Relations is clear, especially by quantitative methods, 
focused on state governments or treating public policies. What can be 
considered as a sketch of a research agenda. 
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O crescente processo de globalização a partir da segunda metade do século passado 

tornou-se determinante para a explicação da realidade contemporânea, marcada pela 

interdependência complexa. Substitui-se, assim, o protagonismo explicativo dos Estados 

nacionais pelo poder da multiplicidade de canais de comunicação e de agendas temáticas entre 

atores e arranjos subnacionais e supranacionais (KEOHANE; NYE, 1977). Como evidencia 

Salomón (2012), somada à globalização, a descentralização da administração pública brasileira 

experimentada com a Constituição Federal de 1988, também é um fator que instiga os estados 

e municípios a articularem a elaboração e implementação de suas políticas públicas ao 

desenvolvimento de uma política externa. Sinonimamente, este fenômeno, que se prolifera 

pelo globo, enquanto agenda de pesquisa, é melhor conhecido, no campo de Relações 

Internacionais, pelo conceito de “paradiplomacia”, cunhado por Panayotis Soldatos em 1990, e 

diz respeito ao desenvolvimento de ações externas institucionalizadas por parte de governos 

subnacionais em prol de satisfazer seus objetivos de desenvolvimento.  

Ante o exposto, emerge o problema desta pesquisa: “como as políticas públicas estão 

relacionadas à paradiplomacia no Brasil, mais especificamente no campo de Relações 

Internacionais do país?” A revisão integrativa da literatura justifica-se, então, à medida que 

permite aproximar-se do problema de pesquisa, traçando um panorama sobre a produção 

científica concernente, de forma que se possa conhecer sua evolução ao longo do tempo e, com 

isso, visualizar inferências e possíveis oportunidades de pesquisa, fornecendo, igualmente, 

informações para dar suporte às intervenções na organização (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 

2011). Parte de uma agenda de pesquisa para elaboração de dissertação de mestrado ainda em 

desenvolvimento, este artigo guarda seu potencial inovativo ao trazer contribuições das 

Relações Internacionais para as políticas públicas brasileiras, a partir de métodos quantitativos, 

escolhas inusuais, porém não irrelevantes, nesta área do conhecimento.  

Para tanto, este artigo divide-se em quatro seções. Na primeira seção, a fundamentação 

bibliográfica na qual o problema se insere é brevemente apresentada. Na segunda seção, 

abordamos a metodologia e os procedimentos bibliométricos aplicados. Na terceira seção, 

temos o foco do artigo, onde apresentamos os resultados do levantamento e das análises. Na 

quarta e última seção, apresentamos ao leitor considerações acerca de uma agenda de pesquisa 

da paradiplomacia nas Relações Internacionais e suas relações com a elaboração e 

implementação de políticas públicas no Brasil. 
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2 PARADIPLOMACIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Ao se debruçar sobre o processo de implementação do orçamento participativo em 

1989, em Porto Alegre, Porto de Oliveira (2017) identifica o papel que redes transnacionais, 

como a Démocratiser Radicalement la Démocratie e o Fórum das Autoridades Locais pela 

Inclusão Social e Democracia Participativa, tiveram na formação de embaixadores da 

participação, na difusão da política e no crescimento da atuação paradiplomática da cidade, 

alcançando a assinatura de um protocolo de cooperação internacional com a cidade de Paris 

para sua incorporação. No mesmo sentido, Bezerra Oliveira (2018), nota como a UNICEF 

fazendo uso do programa Selo UNICEF – Município Aprovado atuou como difusor de políticas 

para a infância no nordeste do país. Oliveira e Gonçalves (2017) percebem, no caso das 

Parcerias para o Desenvolvimento entre Minas Gerais e o Banco Mundial, uma substituição das 

condicionalidades para empréstimos pela seleção de pleitos que “previamente” compartilham 

dos seus objetivos de desenvolvimento.  

Simini e Sala (2020), a partir dos pedidos de acesso à informação feitos à Secretaria 

Municipal de Relações Internacionais, avaliam uma importância crescente do órgão aos olhos 

da população, especialmente diante da pandemia. Em consonância, Maia e Chabbouh (2021) 

identificam um compromisso crescente da Prefeitura de São Paulo com o Programa de 

Segurança Alimentar e Nutricional a partir da implementação da Agenda 2030 e à medida que 

existem grupos engajados e que o legitimam. Lima (2017) reconhece os limites dos movimentos 

sociais em implementar a Política Estadual Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná na 

ausência do poder público. Nascimento e Prado (2020) reconhecem o papel de grupos 

epistêmicos no crescimento da atuação internacional do estado do Mato Grosso.  

Enquanto Seyfried (2020) observa a relação e o potencial que a implementação dos ODS 

apresenta para a internacionalização de Uberlândia, Freitas de Oliveira (2020) olha para as 

políticas comerciais que conformaram na cidade o maior pólo atacadista distribuidor da 

América Latine e seus limites. Em consonância, para Yahn Filho (2019), arranjos multissetoriais 

vem pressionando a atuação paradiplomática de Uberlândia para avançar nos seus dilemas de 

desenvolvimento econômico/urbano. Já, a atuação internacional realizada pelo governo do 

estado do Ceará serve de modelo para o crescimento do seu comércio exterior (SARAIVA, 2004).  
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Medeiros (2006), Prado (2009), Almeida (2013), Junqueira (2014), Banzatto (2016) e 

Mattioli e Gallo (2020) destacam o papel e as debilidades da atuação internacional subnacional 

nos processos de integração regional do Mercosul, em espaços como, as redes de Mercocidades 

e do Programa URB-AL Rede 10 e no Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, 

Províncias e Departamentos do Mercosul. Prado, Junqueira e Mauad (2021) observam que 

arranjos regionais, como o Consórcio Nordeste e da Amazônia Legal podem destoar ou mesmo 

se opor ao Governo Federal na implementação dos ODS e na sua atuação internacional.  

Inoue (2012) nota um bem-sucedido processo bottom-up na formação de arranjos entre 

municípios amazonenses, estado e Governo Federal para atender as demandas da captação de 

recursos do Fundo Amazônia e do programa REDD++. Para Montebugnoli (2016), a 

incorporação da sociedade civil e dos movimentos ambientais na mesa de negociação com 

bancos multilaterais de desenvolvimento foram fundamentais para a implementação de planos 

de desenvolvimento regionais do estado de Rondônia. Rodrigues e Garcia (2020) observam no 

lançamento do Plano de Ação para Prevenção e Controle de Desmatamento e Queimadas 2016-

2020 do estado do Mato Grosso, na sua inserção internacional a partir da Under2Coalition e da 

COP-21, uma estratégia de captar financiamento climático para promoção do seu 

desenvolvimento rural sustentável. Mauad e Bestill (2019) observam que apesar do pioneirismo 

climático da cidade de São Paulo, apoiado por redes transnacionais como a C40 e o ICLEI, seus 

compromissos recorrentemente esbarram na falta de recursos e de vontade política à alturas 

dos seus desafios.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Com a finalidade de sumarizar a bibliografia a partir da inclusão de estudos de diferentes 

metodologias, formatos e fontes, optou-se pela revisão integrativa. O levantamento 

bibliográfico sobre o assunto foi desenvolvido com base em dados secundários, onde os estudos 

foram identificados usando os seguintes procedimentos: 

(1) Coleta de dissertações relacionadas ao tema nos repositórios institucionais de 

universidades brasileiras com Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais 

e de artigos científicos em periódicos tradicionais de Relações Internacionais no Brasil; 
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(2) Classificação do caráter e conteúdo desses estudos, apresentando suas características e 

informações;  

(3) Uma análise quantitativa dos artigos e de seus conteúdos, identificando as principais 

contribuições dos estudos. 

Os estudos somente foram incluídos na seleção, quando a relação entre a dimensão 

internacional e subnacional por intermédio da gestão/política pública no Brasil (pós-CF 88) 

estava clara no título, palavras-chave, resumo e especialmente ao longo do texto. Após esta 

etapa, os 39 trabalhos foram selecionados para a próxima etapa. Na sequência, elaborou-se 

uma Matriz de Análise, como sugere Jabbour (2013), para estudos organizacionais. A 

classificação se estrutura na divisão de quatro principais temáticas, enumeradas de 1 a 4, 

seguidas por uma codificação a partir da combinação com letras do alfabeto; em que alguns 

artigos podem receber mais de um código. O Quadro 1 descreve a classificação e os códigos 

atribuídos aos estudos. 

 

Quadro 1 - Matriz de Análise para Revisão Integrativa 

Classificação Categoria Alternativas 

1 Método  
A - Quantitativo  
B - Qualitativo  

2 Procedimento de Pesquisa 

A - Survey 
B - Estudo de Caso  
C - Análise Comparativa  
D - Entrevistas 
E - Avaliação de Política Pública 
F - Estatística 
G - Documental primário/secundário 
H - Prospecção 

3 Foco 

A - Município 
B - Estado 
C - Governo Federal/Federalismo 
D - Instituição/Cooperação Internacional/Rede/Bloco 
E - Secretaria e outras institucionalizações 
F - Consórcios/Regiões 
G - Estudos 
H - Partidos no poder 
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4 Tema 

A - Participação social/Transparência 
B - Infância 
C - Segurança Alimentar e Nutricional 
D - Migração/Refugiados 
E - Comércio Exterior 
F - Clima/Meio ambiente 
G - ODS 
H - Integração regional 
I - Desenvolvimento/Atração de 
Investimentos/Promoção Internacional 
J - Educação/Ensino 
K - Segurança Pública 
L - Paradiplomacia 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

Das 39 publicações selecionadas, 25 são artigos científicos e 14 são dissertações de 

mestrado, ambos em uma tendência de crescimento nos últimos dez anos (Gráfico 1). Estes, se 

dividem entre publicações da Brazilian Journal of International Relations (Qualis B2), Carta 

Internacional (Qualis B1) e Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais (Qualis B4) 

com seis unidades cada. Seguidos da Revista Brasileira de Política Internacional (Qualis A1) com 

cinco textos e a Estudos Internacionais (Qualis B2) com dois, acompanhados todos da sua 

classificação Qualis de periódicos do quadriênio 2013-2016, disponível na plataforma Sucupira.  

 

Gráfico 1 - Distribuição das publicações por ano e categoria
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Já as dissertações dizem respeito estritamente aos Programas de Pós-graduação em 

Relações Internacionais e se dividem entre Universidade Federal de Uberlândia (Capes 3) com 

duas, Universidade de Brasília (Capes 6) com seis, Universidade Federal de Santa Catarina 

(Capes 4) com duas, a Universidade Federal da Bahia (Capes 4) e San Tiago Dantas (Capes 4) 

com duas, também acompanhadas das suas avaliações do quadriênio 2017 da mesma 

plataforma. Na pesquisa verificou-se que não existem muitos estudos sobre o assunto em 

relação ao conjunto total de publicações, o que é válido para artigos e dissertações.  

O Quadro 2 apresenta a classificação e codificação de estudos revisados neste trabalho. 

Em seguida há sua análise. 

 

Quadro 2 - Classificação e codificação dos estudos analisados integrativamente 

Autores e data Método Procedimento  Foco Política 
Pública 

Porto de Oliveira, 2017 1B 2B, 2G 3A, 3D 4A 

Bezerra Oliveira, 2018 1B 2B, 2G 3A, 3D 4B 

Simini; Sala, 2010 1A 2B, 2G 3A, 3E 4A 

Maia; Chabbouh, 2021 1A, 1B 2A, 2B 3A 4C, 4G 

Miklos, 2010 1B 2B, 2G 3C 4H 

Seyfried, 2020 1B 2B, 2D 3A 4G 

Freitas de Oliveira, 2017 1B 2B, 2H 3A 4I 

Matsumoto, 2012 1A 2F, 2G 3A 4L 

Cezário, 2012 1B 2G 3A 4L 

Almeida, 2013 1B 2G 3A, 3D 4H 

Junqueira, 2014 1B 2B, 2C 3A, 3B 4H 

Montebugnoli, 2016 1B 2B, 2G 3B, 3D 4I 

Banzatto, 2016 1B 2B, 2C 3A, 3B 4H 

Borba, 2017 1B 2B, 2D 3B, 3E 4L 

Lima, 2017 1B 2B, 2C 3B 4D 

Amorim, 2020 1B 2B, 2C 3A, 3B 4L 
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Prado, 2009 1B 2B, 2D 3A, 3D 4C, 4I 

Yahn Filho, 2019 1B 2B, 2H 3A 4I 

Junqueira, 2014 1B 2B, 2G 3A, 3D 4H 

Nascimento; Almeida Prado, 2014 1B 2B, 2G 3B, 3G 4J 

Banzatto, 2017 1B 2B, 2C 3B, 3E 4H 

Mattioli, 2021 1B 2B, 2G 3A, 3D 4K 

Junqueira; Araujo, 2021 1B 2B, 2C 3A, 3H 4L 

Saraiva, 2004 1B 2B, 2G 3B, 3C 4E 

Medeiros, 2006 1B 2B, 2C 3B, 3D 4E 

Inoue, 2012 1B 2B, 2G 3A, 3D 4F 

Mendes; Figueira, 2017. 1B 2B, 2D 3A, 3E 4I 

Mauad; Betsill, 2019 1B 2B, 2G 3A 4F 

Banzatto, 2016 1B 2G 3A, 3B 4L 

Prado; Junqueira; Mauad, 2021 1B 2B, 2C 3B, 3F 4G 

Perpétuo, 2008 1B 2G 3A 4I 

Miklos, 2011 1B 2B, 2G 3C 4L 

Bocayuva; Santos Júnior, 2012 1B 2B, 2G 3A, 3D 4I 

Paula Oliveira; Gonçalves, 2017 1B 2B, 2C 3B, 3D 4I 

Mercher; Pereira, 2018 1B 2B, 2G 3A 4L 

Prado, 2018 1B 2B, 2G 3G 4L 

Santos; Leite; Costa, 2019 1A, 1B 2B, 2C 3A, 3D 4I 

Rodrigues; Garcia, 2020 1B 2B, 2G 3B, 3D 4F 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir da análise dos estudos coletados, identifica-se predominâncias, lacunas e 

oportunidades de pesquisa para uma agenda de pesquisa. Na primeira categoria, em relação 

ao método da pesquisa, os resultados demonstram completa predominância das abordagens 

qualitativas (89,5%) em detrimento das quantitativas e quanti-quali (5,3%, cada).  

Na segunda categoria, dos procedimentos da pesquisa, os estudos de um único caso, 

subsidiados de informações primárias ou secundárias se destacam (42,1%). Na sequência, são 
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representativos também os estudos que optam pela análise comparativa de diferentes casos 

(26,3%). Recebe menos atenção os estudos de casos que se utilizam de entrevistas e os 

trabalhos que fazem uma discussão somente com dados primários ou secundários sem a 

seleção de casos (10,5%, cada). Em menor medida, há estudos de casos que geram cenários 

prospectivos (5,3%). Afinal, são marginais os estudos de casos que se utilizam de surveys e os 

estudos que se utilizam de dados para realizar experimentos estatísticos (2,6%, cada).  

Na terceira categoria, que diz respeito ao foco das publicações, os estudos que se 

debruçam sobre os dilemas das cidades e suas relações com corporações, instituições 

internacionais, redes transnacionais ou no interior de blocos regionais são igualmente 

importantes (23,7%, cada). Na sequência estão os estudos que investigam concomitantemente 

paradigmas dos municípios e estados e a relação entre os governos estaduais e essas mesmas 

instituições internacionais (10,5%, cada). 

Tem baixo destaque os estudos que focam no papel do Governo Federal ou na relação 

entre os entes federativos, e, sobre as secretarias de relações internacionais e outras 

institucionalizações semelhantes de estados e de municípios (5,3%, cada). Contudo, marginais 

são aqueles que se dedicam aos estudos dos dilemas dos governos estaduais e suas relações 

com os grupos epistêmicos, com o Governo Federal e com outros entes federativos, 

especialmente marcados pelo regionalismo, também aqueles que se voltam aos grupos 

políticos no poder municipal e aqueles que propõem discussões conceituais/teóricas (2,6%). 

Os resultados da quarta e última categoria, dizem respeito ao tema dos estudos. Neste 

caso, os estudos que se debruçam sobre a política externa em si e a paradiplomacia em termos 

práticos e teóricos lideram o levantamento (23,7%). Despontam, na sequência, os estudos 

tematizados por políticas econômicas, de desenvolvimento, atração de investimentos e 

promoção internacional (18,4%), pela integração regional (15,8%) e pela agenda 

ambiental/climática internacional e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (7,9%, 

cada). 

Os estudos sobre políticas de comércio exterior e de participação social/transparência 

tem baixa representação (5,3%). Identificam-se enquanto marginalizados na agenda de 

pesquisa os estudos que investigam a proteção à infância e adolescência, a segurança alimentar 

nutricional e sua relação com os ODS e com o desenvolvimento social, a questão dos refugiados 

e migrantes e da segurança pública e o ensino de Relações Internacionais (2,6%, cada). 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4208 

5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo aqui foi apresentar os resultados de uma revisão integrativa sobre 

Paradiplomacia e Políticas Públicas nas Relações Internacionais do Brasil. Notamos uma 

preferência por análises qualitativas, a partir de estudos de caso que se utilizam de dados 

primários e secundários e de entrevistas, em menor medida. Identifica-se também uma clara 

predominância dos estudos que se debruçam sobre a gestão pública municipal em detrimento 

daqueles que focam nos governos estaduais e suas relações, especialmente com o Governo 

Federal, com outros entes federativos, em arranjos regionais, e com grupos de pesquisadores 

da área. Por fim, constata-se um maior destaque para as reflexões teóricas e práticas da 

paradiplomacia e da política externa e um menor destaque para os estudos que investigam seu 

papel na elaboração e implementação de políticas públicas. 

No que se refere a este apoio da atuação internacional subnacional às políticas públicas, 

os estudos apontam o papel das instituições internacionais em difundir suas políticas pelo 

Brasil, ao passo que, se observa, também, o papel de estados e municípios em articular 

diferentes setores da sociedade e políticas públicas para uma transformação de uma dada 

realidade econômica e social a partir, dentre outros, da institucionalização de práticas, políticas 

e secretarias de relações internacionais, especialmente para tratar da integração regional, da 

adaptação e mitigação às mudança do clima e da adesão aos objetivos de desenvolvimento 

sustentável.  
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