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RESUMO

O crescente protagonismo dos governos subnacionais (municípios, departamentos, províncias, cantões, regiões, estados-federados, etc), atuando 
em diversas arenas político-institucionais das relações internacionais (locais, regionais e globais) e interagindo com diversos atores das RI como os 
Estados, as organizações internacionais, as empresas e instituições da sociedade civil como as ONGS, representa um fenômeno que ganha 
relevância no cenário internacional contemporâneo. A pesar do fenômeno da paradiplomacia já se manifestar nos anos de 1960 na Europa, é 
somente a partir dos anos 80 que o conceito é cunhado na literatura especializada anglo-saxã (Michelman e Soldatos, 1990; Ribeiro, 2009; Maira, 
2010; Aldecoa e Keating, 2013; Aprigio, 2016). Desde então, o fenômeno tem sido estudado em diversas partes do mundo contribuindo para o 
enriquecimento conceitual das ciências sociais e das Relações Internacionais. No âmbito da América Latina e, em particular do Mercosul, este 
fenômeno também se evidencia-se nas numerosas parcerias, alianças e redes de governos subnacionais. Enquanto fenômeno político-
institucional relativamente novo, a paradiplomacia desafia as ciências sociais e as teoria das relações internacionais a repensar  os tradicionais 
conceitos e teorias interpretativas das relações sociais contemporâneas (Yahn, 2013; Wanderley e Vigevani, 2005; Vigevani, 2004). O presente 
trabalho visa analisar a cooperação entre os governos subnacionais do Brasil e o Uruguai em torno do projeto de integração regional “A Rota 
Internacional Jesuítica Sul-americana”.  O projeto foi lançado em 2016 e dele também fazem parte Argentina Paraguai e Bolivia. Esta iniciativa 
envolve os governos federais, estaduais e municipais e integra setores empresariais e organizações da sociedade civil dos respeitivos países 
membros. A iniciativa conta com o poio financeiro do Programa Global de Crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a 
Integração Regional dos Países da Bacia do Prata que tem como objetivo de incrementar o turismo regional e abrir a Rota das Missões Jesuíticas 
aos turistas de todo o Mundo. A iniciativa prevê investimentos de US$ 100 milhões para os cinco países. O ministro do turismo do Brasil do atual 
governo já assinou a carta de ingresso neste programa. Do ponto de vista metodológico, questiona-se a efetividade da cooperação entre órgãos 
municipais em torno de um tema de interesse comum como é o setor do turismo religioso. Em termos de delimitação a pesquisa foca nos 
esforços da secretaria de turismo do governo de Maldonado no Uruguai e no setor de Turismo e na Coordenadoria de Relações Internacionais da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Visando o levantamento das informações desta partes, já foram feitos os contatos com estas instituições para a 
realização de entrevistas com gestores de Maldonado e Rio de Janeiro. Considera-se como hipótese, em consonância com a literatura sobre 
paradiplomacia internacional e a relativa à integração regional da América do Sul, que os governos subnacionais desenvolvem um fluxo de 
cooperação efetivo em sintonia com a política externa dos governos centrais visando a cooperação, a transferência de tecnologia e a troca de 
conhecimentos técnicos objetivando a melhoria na gestão pública municipal. O trabalho realiza-se no ambito do Programa de Pesquisa de 
Produtividade patrocinada pela Universidade Estácio de Sá e no momento encontra-se em fase de desenvolvimento. O trabalho estrutura-se em 
três partes. Na primeira apresenta-se um arcabouço teórico e conceitual do fenômeno da paradiplomacia no mundo e na América do Sul.  Na 
segunda parte analisam-se os antecedentes da cooperação em termos de paradiplomacia entre o Uruguai e o Brasil. Na terceira parte analisam-se 
os esforços de promoção do projeto Rota Internacional Jesuítica sul-Americana por parte dos governos subnacionais do Brasil e o Uruguai. Na 
presente data a pesquisa encontra-se na fase de início da escrita do capitulo I.
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