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Resumo 
 

A presente pesquisa busca ampliar o conceito de paradiplomacia identitária diante dos 

investimentos culturais das cidades como por Milwaukee, Bilbao e Rio de Janeiro em busca 

de maior visibilidade e ganhos financeiros internacionais. Limita-se aos estudos de caso do 

Museu Guggenheim em Bilbao, Museu de Arte de Milwaukee e do Museu do Amanhã no Rio 

de Janeiro como ações comuns à visibilidade do local no cenário internacional. Os resultados 

obtidos confirmam a ampliação de visibilidade internacional por meio da arrecadação e fluxos 

internacionais de visitantes.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

A atuação das cidades nas relações internacionais exige investimento em visibilidade, 

sobretudo quando os governos locais em questão buscam ampliar parcerias e atrair capital 

estrangeiro, como por meio do turismo e da concepção de uma marca municipal – branding 

city (KAVARATZIS, 2004). Dessa forma não seria apenas por meio das políticas externas 

que uma cidade garantiria seus ganhos no cenário internacional, mas também pelas políticas 

locais, como na construção de novos aparelhos urbanos cuja visibilidade almeja dialogar com 

dinâmicas ou agendas internacionais contemporâneas. A criação de museus como 

monumentos de espetáculo internacional (KELLNER, 2004, p. 7) e o consumo do 

entretenimento entre as cidades (SASSEN; ROOST, 2001) gera uma corrida por modernizar 

imagens que mantenham ou atraiam os olhares do externo ao local.  

As cidades no século XXI buscariam a construção de aparelhos ao espetáculo e ao 

consumo do entretenimento para garantir renda e reconhecimento. Assim como ocorrera no 

início do século XX nas principais cidades econômicas daquele período, como Paris, muito se 

inovou e se compreendeu que o espaço urbano é um caminho para revitalizar os sentimentos 

de pertencimento a uma comunidade maior do que as fronteiras físicas. ‘Por a cidade no 

mapa’ pode soar como uma expressão precipitada, visto que toda cidade é um agente 
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governamental que goza de população, território e, quase sempre, de uma identidade 

historicamente construída. Contudo, essa expressão traduz uma necessidade de visibilidade 

constante, em certa medida, pelas inovações constantes advindas da tecnologia e do 

entretenimento que garantem que a cidade seja consumida (SASSEN; ROOST, 2001). 

Mas para ser consumida e garantir arrecadação de investimentos e recursos 

financeiros, uma cidade necessita de planejamento, sobretudo quando se trata de uma busca 

no cenário internacional em competição com tantas outras. O diferencial torna-se necessário 

para despertar o interesse externo. Nessa organização e planejamento a paradiplomacia ganha 

lugar nas gestões municipais, como é mostrada na Coordenadoria da Cidade do Rio de Janeiro 

(CRI) em sua apresentação institucional (2015): 

 

Em janeiro de 2013, o Ministro de Segunda Classe Laudemar Aguiar foi 

oficialmente nomeado como Coordenador, iniciando seus trabalhos num 

momento-chave para a Cidade do Rio de Janeiro, de grande visibilidade 

internacional, com a realização da Copa das Confederações e da Jornada 

Mundial da Juventude em 2013, da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de Verão em 2016, além da celebração do 

aniversário de 450 anos da Cidade em 2015. Como parte da estratégia de 

adensamento da estrutura da Coordenadoria, o Prefeito Eduardo Paes, em 

seu segundo mandato, reforçou o quadro de funcionários da CRI, de forma 

que ela pudesse se adequar aos novos desafios, como a maior visibilidade 

global do Rio de Janeiro. 

 

 

Essa busca por maior visibilidade relaciona-se à paradiplomacia na medida em que 

investimentos locais são associados com ganhos externos, como no caso da construção de 

museus como monumentos de consumo da cultura de espetáculos e entretenimento. As 

iniciativas locais de prefeituras em construir novos aparelhos nesse sentido, voltados para o 

externo, que dialogam com dinâmicas e agendas contemporâneas das relações internacionais, 

como o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro e sua preocupação com o desenvolvimento 

sustentável no planeta, reforçam de modo empírico essas novas preocupações da gestão 

pública que enxergam no espetáculo um novo caminho para o desenvolvimento. 

Entretanto, ao olhar para a literatura sobre paradiplomacia essa se mostra limitada. Ao 

observar os três conceitos de Stéphane Paquin (2004) de paradiplomacia clássica ou 

tradicional, de integração e identitária percebe-se que ao tratar da visibilidade como 

paradiplomacia clássica acaba limitando sua explicação. Nesse sentido, o terceiro conceito – 

paradiplomacia identitária – é que deve ser repensado e ampliado. Não se deve compreender o 

conceito de paradiplomacia identitária vinculado apenas aos processos de secessão em relação 
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à imagem, política ou soberania de um governo central (Estado). Mas ao compreender que a 

busca por visibilidade e por construir uma imagem externa também é objetivo desses 

governos subnacionais, que utilizam-se do espetáculo e entretenimento para serem 

consumidos, acaba-se perpassando nas questões de identidade. 

Na presente pesquisa buscou-se ampliar o conceito de paradiplomacia identitária 

elaborado por Paquin para além dos processos de secessão, como ocorrem nos casos de 

Flandres ou de Quebeque, visto que já existe o conceito de protodiplomacia que se mostra 

mais funcional e elucidativo sobre essas práticas de desvinculação de identidade política de 

seus respectivos Estados. Em virtude de alterar as classificações de Paquin, por compreender 

que o conceito de paradiplomacia clássica ou tradicional torna-se vago e que as políticas de 

visibilidade encaixariam-se melhor no conceito de paradiplomacia identitária (busca pelo 

reconhecimento do outro), o presente texto inicia-se com uma breve explanação teórico-

conceitual e, posteriormente, traz algumas ações empíricas municipais como por Barcelona, 

Bilbao, Milwaukee e Rio de Janeiro em suas políticas de visibilidade internacional. 

 

Paradiplomacia e visibilidade 

 

 

Ainda que exista uma ampla literatura sobre a atuação das cidades nas relações 

internacionais, bem como definições sobre suas políticas externas ou diplomacias paralelas – 

paradiplomacias – não existiria uma teoria geral que unisse todas as explicações sobre essa 

dinâmica nas relações internacionais (LECOURS, 2002, p. 92). Questionamentos como do 

por quê cidades e regiões atuam nas relações internacionais (KEATING, 2002) ainda que já 

tenham sido respondidos por áreas de interesses – econômica, política e cultural (KEATING, 

2002) – e nas suas formas de ação – paradiplomacia clássica, de integração e identitária 

(PAQUIN, 2004) torna-se um exercício de análise que não deve se limitar aos estudos de um 

único nível de dinâmicas – nacional ou internacional – e nem à existência de instituições 

destinadas à paradiplomacia – como secretarias e coordenadorias, visto que toda prática local 

pode alcançar os níveis internacionais sem a obrigatoriedade de institucionalização da gestão.  

Compreender a atuação das cidades nas relações internacionais exigem exercícios de 

análise de múltiplos níveis, desde o local, passando pelo nacional e alcançando o 

internacional. Dada a diversidade de natureza dos governos subnacionais, que alteram-se em 

cada constituição nacional, não se pode tratar dos mesmos como unidades homogêneas. 

Dentre as cidades, por mais que exista uma definição simples de sua natureza, as mesmas 
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diferenciam-se em número populacional, densinade demográfica, recursos humanos e 

econômicos e valores sociais. Além disso, algumas cidades atuam nas relações internacionais 

em dinâmicas por vezes locais (como as cidades gêmeas em fronteiras), regionais (redes de 

integração, por exemplo) até o nível glogal, participando com seus posicionamentos e 

iniciativas sobre agendas de caráter mundial. 

Nesse sentido, por perpassar diversas ciências, a compreensão sobre atuação das 

cidades nas relações internacionais é complexa. Na presente pesquisa opta-se por analisar os 

dados e suas interpretações em perspectivas tidas como construtivistas, observando esses 

governos subnacionais como agentes ativos nas dinâmicas da globalização entendida como 

aproximação dos povos e ampliação das trocas e demandas ao redor do mundo. Os desafios 

comuns das cidades, como a própria definição de suas atuações – seriam intergovernamentais, 

transnacionais, mistas ou descentralizadas – bem como sua participação em temas antes 

tratados pelos Estados, como a integração regional, exigem uma leitura como agentes e não 

apenas palcos físicos das relações internacionais. 

As perspectivas construtivistas se colocam como a teoria queer das Relações 

Internacionais, visto que foge de classificações determinadas por estruturas ou antologias de 

um sistema internacional. As possibilidades advindas dessas perspectivas colocam os agentes 

no centro das ações internacionais, como construtores de novas agendas e dinâmicas. As 

críticas que muitos teóricos construtivistas tecem sobre estrutura internacional, anarquia, 

protagonismo dos Estados e as preocupações primárias com segurança ou sobrevivência que 

dominaram por muito tempo o cenário acadêmico das Relações Internacionais é devido ao 

fato de que novas dinâmicas e desafios surgiram ou se fortaleceram nos últimos anos, como a 

atuação das cidades, em parte relações governamentais, mas também assumindo, em certa 

medida, características de transnacionalidade.   

 Os atos governamentais de uma cidade, bem como suas fronteiras territoriais e 

institucionais não limitariam as ações de outros agentes (empresas, mídias e sociedade civil 

local) que, em visibilidade, poderiam se associariar com sua imagem. Ao atuar nas relações 

internacionais, muitas vezes sem a participação do governo central, as medidas tomadas entre 

a cidade e outros agentes internacionais também comprometeriam o controle ou agenda 

nacional, transpassando interesses centrais. Nesse cenário de diversas possibilidades, as 

cidades sempre mantiveram uma relação espacial com as dinâmicas internacionais, mas foi no 

século XX que a maioria criou instituições próprias para lidar com temas e assuntos 
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internacionais, possivelmente com o fortalecimento da visão institucionalista no cenário 

político. 

Os estudos sobre a atuação das cidades nas Relações Internacionais centram-se por 

demasiado na existência e atuação de órgãos específicos de política externa, como secretarias 

e coordenadorias, ignorando outros meios de se fazer presente no mapa das dinâmicas 

internacionais. A existência institucional de um órgão gestor de assuntos internacionais pode 

colaborar com a preocupação de prefeituras diante de dinâmicas e oportunidades 

internacionais. Contudo, esse apoio não confirma a existência de uma atuação e nem é 

necessário para sua existência, visto que a cidade possui diversos órgãos, instituições públicas 

e privadas, empresas e diversas organizações sociais que representam formal e informalmente 

o local no âmbito internacional. 

Ainda que a atuação de uma cidade não possa ser reduzida a uma agenda de governo ou 

existência de instituições especializadas, o poder público pode atuar de forma a alinhar-se às 

demandas e atuações desses diversos agentes sociais. Assim como a política externa de um 

Estado é construída pela interação de diversos agentes infranacionais (SALOMÓN; 

PINHEIRO, 2013), a atuação de muitas cidades também pode ser percebida dessa forma. 

Independente da classificação de natureza nesse momento – paradiplomacia, política externa 

federalista, diplomacia municipal, cooperação descentralizada, relações intergovernamentais e 

tantas outras – a orientação política da atuação de uma cidade nas relações internacionais deve 

ser vista como resultado de dinâmicas locais, nacionais e internacionais. 

Essa falha pode comprometer análises ao buscar uma compreensão ampla sobre a atuação 

paradiplomática, visto que os governos municipais também praticam outras políticas públicas 

que visam o cenário internacional, como no caso da cultura. Nesse sentido uma das práticas 

reconhecidas pela literatura especializada hoje seria a marca municipal, ou seja, a branding 

city tratada por Michalis Kavaratzis (2004). Segundo autor, o sentido de uma cidade construir 

sua marca na visibilidade internacional estaria nas vantagens de captar recursos e expandir o 

mercado: 

 

O conceito de marca municipal [ou cidade marca] seria a melhor forma para traçar e 

instrumentalizar o marketing de uma cidade. Os investimentos comerciais em um 

município são, em grande parte, dependentes da construção, comunicação e gestão 

de imagens feitas pela cidade [...] Portanto, o objeto do marketing da cidade seria a 

sua imagem como cidade que, por sua vez, seria o ponto de partida para o 

desenvolvimento da marca municipal. [...] Marca municipal suscita, por um lado, a 

base para o desenvolvimento de políticas que busquem o desenvolvimento 

econômico e, ao mesmo tempo, sirva como um canal para os moradores da cidade se 

identificar com a sua cidade. Neste sentido, a importância e a necessidade de uma 
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descrição dos processos envolvidos na identidade urbana são igualmente fortes para 

enfrentar a crescente concorrência municipal por recursos, investimento e turismo, 

bem como para tratar de questões sociais urgentes, como a exclusão social e a 

diversidade cultural. (KAVARATZIS, 2004, p. 58.).
2
 

 

Em relação ao conceito de marca municipal, fica claro que as cidades que disputam 

recursos externos, ou seja, no cenário inetrnacional, precisam investir em sua imagem e 

visibilidade. Ao buscar ampliar os recursos financeiros na esfera local, muitas cidades 

investem na visibilidade de forma coordenada, reproduzindo em sua imagem os interesses e 

ações da gestão pública. Não necessariamente ao alterar uma gestão municipal alterar-se-ia a 

marca municipal, mas possibilitaria iniciativas que ampliassem ou confirmassem 

determinadas características de reconhecimento externo. A alteração da imagem por meio da 

paradiplomacia cultural, por sua vez, exige um investimento muito maior e de médio a longo 

prazo. Dessa forma, cidades como Barcelona, Milwaukee, Bilbao e Rio de Janeiro farão o 

mesmo, optando pela cena cultural e o engajamento como cidades espetáculos e do 

entretenimento para ampliar suas chances de êxito no mercado internacional. 

 

Novos museus e a visibilidade internacional 

 

Em 1989 a cidade de Paris, na França, inaugurou o conjunto de pirâmides do Louvre a 

pedido inicial do presidente francês François Mitterrand (1984) ao arquiteto chinês I. M. Pei. 

Feita de vidro e metal, tornou-se uma solução para diminuir a carga humana na entrada 

principal do Palácio do Louvre. A escolha do arquiteto deu-se por suas intervenções em 

outros aparelhos urbanos de grande reconhecimento internacional, como na construção, em 

1978, da ala leste da Galeria Nacional de Arte dos Estados Unidos da América em 

Washington (National Gallery of Art). Ambas as iniciativas, além das questões técnicas, 

também buscava ampliar a visibilidade dos aparelhos culturais em questão e agregar uma 

                                                 
2
 Tradução livre do original: “City branding is suggested as the appropriate way to describe and implement city 

marketing. City marketing application is largely dependent on the construction, communication and management 

of the city’s image, as it is accepted that encounters with the city take place through perceptions and images. 

Therefore the object of city marketing is the city’s image, which in turn is the starting point for developing the 

city’s brand. The most appropriate concept to understand marketing applicability within cities is the recently 

developed concept of corporate branding, which with the necessary modifications is applied to cities. [...] City 

branding provides, on the one hand, the basis for developing policy to pursue economic development and, at the 

same time, it serves as a conduit for city residents to identify with their city. In this sense the relevance of and 

need for a framework describing and clarifying the processes involved in city branding are equally strong for 

facing increasing competition for resources, investment and tourism on the one hand and for addressing urgent 
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nova imagem, mais contemporânea ao seu público – um aparelho que não se perdeu no tempo 

ou que tenha ficado defasado ao longo da história.  

Essas iniciativas pontuais, por parte de governos nacionais (Estado), também foi vista nas 

intervenções que a cidade de Barcelona sofreu em 1992 com a Olimpíada de Verão. A cidade 

de Barcelona, com apoio do governo nacional fez uso de um evento esportivo para construir 

novos aparelhos e ampliar sua visibilidade internaiconal. Para Barcelona, o que teria motivado 

nos anos 1990 a sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 1992 foi a degradação urbana que a 

crise da década de 1980 causou (BRUNET, 1995, p. 3). Como políticas públicas 

desvinculadas institucionalmente de secretarias ou órgãos internacionais próprios, Barcelona 

criou mais de três quilômetros de litoral e um porto ao demolir construções industriais na 

beira do mar antes dos jogos (GOLD, 2008, p. 307). 

Essa iniciativa possibilitou com que a cidade torna-se um balneário turístico e aportasse 

cruzeiros e outras embarcações turísticas. Como resultado, Barcelona alcançou ganhos com 

"Novas estradas que representaram um aumento de 15% sobre as existentes em 1986, um 

novo sistema de esgoto e aumento de 78% em novas áreas verdes e de praias.” (BRUNET, 

2002, p. 7). É estimado que só a infra-estrutura olímpica para os jogos criou mais de 20 mil 

empregos permanentes em Barcelona. Segundo Brunet, o posicionamento da gestão municipal 

ao aceitar o evento e a ajuda nacional era de mudar a maneira com que as pessoas viam 

Barcelona. Entre 1990 e 2001, a cidade subiu de 11° para 6° entre as melhores cidades da 

Europa (BRUNET, 2002, p. 7). A IOC (International Olympic Committee, 2013, p. 6) diz que 

mesmo após 20 anos desde os Jogos de Barcelona, a cidade agora é a 12° cidade turística mais 

popular do mundo e a 5° na Europa. 

Os grandes eventos internacionais, como fóruns e esportivos alcançaram bons índices de 

visibilidade em seu momento de realização que podem financiar mudanças de visibilidade e 

imagem internacional. Barcelona tornou-se um bom exemplo contemporâneo de uma cidade 

que busca, por meio do espetáculo, alterar sua imagem e alcançar novas fontes de recursos, 

sobretudo ligadas ao turismo e ao consumo do entretenimento. Para Kellner (2004, p.7): 

 

Há tempos o esporte é uma das áreas que fazem parte do espetáculo com eventos 

como as Olimpíadas, o Super Bowl, a Copa do Mundo e os campeonatos da NBA, 

atraindo grande público e ao mesmo tempo gerando verbas publicitárias altíssimas. 

Esses rituais culturais celebram os mais profundos valores da sociedade (por 

exemplo, a competição, a vitória, o sucesso e o dinheiro), e as empresas estão 

dispostas a investir grandes verbas para terem seus produtos associados a esses 

eventos. Na verdade, parece que a lógica do espetáculo da mercadoria está 

inexoravelmente penetrando nos esportes profissionais, que não podem mais se 

realizar sem o acompanhamento dos líderes de torcidas, mascotes gigantes que 
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brincam com os jogadores e com o público, sorteios, promoções e competições que 

exibem os produtos de vários patrocinadores. 

 

 No caso de Barcelona, o circuito de museus local também recebeu investimentos. 

Diante dos já existentes, como o Museu Picasso (1963), Museu Casa Gaudí (1963), a 

Fundação Joan Miró (1975) e a CosmoCaixa (1981), optou-se por criar o Museu Nacional de 

Arte da Catalunha (1990) nos preparativos para o evento olímpico, bem como desdobrou-se 

na criação do Centro de Cultura Contemporânea (CCCB, 1994) – dedicado ao estudo das 

cidades e de suas culturas urbanas ao redor do mundo – e o Museu de Arte Contemporânea 

(1995) pelo arquiteto Richard Meier. Segundo Mariano Zamorano e Arturo Morató (2014) 

essas iniciativas de Barcelona contribuíram para institucionalizar o que chamam de 

paradiplomacia cultural como uma estratégia para captação de recursos externos e promoção 

do desenvolvimento local. 

O CCCB, em sua apresentação institucional, desde sua fundação se mostrou envolvido 

com a “função de vincular o mundo acadêmico com a criação da cidadania”, bem como 

estabelecer canais de diálogo entre as cidades: “Somos urbanos. Um centro dedicado à 

ciudade e aos fenômenos que dela se deriva, porque esta se converteu no catalizador social, 

urbanístico e cultural de nosso tempo. [...] temos por objetiv gerir um projeto cultural 

pluridisciplinar e de caráter temático sobre as cidades.” (CCCB, 2015). Vinculado a outras 

instituições de arte e universidades, o CCCB é mantido por Barcelona e marca o início da 

relação entre as cidades e os espaços museológicos voltados para as questões de desafios e 

oportunidades comuns aos governos locais, unindo a visibilidade cultural sobre a atuação das 

cidades. 

A relação entre museus e governos locais em um primeiro nível é institucional, onde 

planos de visibilidade quase sempre caminham juntos em seus roteiros, secretarias de turismo, 

financiamento de exposições e materiais de divulgação. Os gestores municipais e dos museus 

noralmente mantém diálogos em suas políticas. Como Saskia Sassen já defendeu, em seu 

artigo em conjunto com Frank Roost (2001), muitas das grandes cidades aprenderam a arte do 

entretenimento e investem nesse segmento utilizando-se, juntamente com as empresas, do 

espaço físico urbano para tornar-se objeto de visibilidade internacional e de consumo. A ideia 

de branding cities (ZAMORANO; MORATÓ, 2014), ou seja, a construção de marcas de 

identidade municipal no cenário internacional, Como mostra Douglas Kellner (2004, p. 9-10): 

 

A arquitetura contemporânea também é regida pela lógica do espetáculo e a crítica 

tem notado como os museus estão traindo as coleções ao tornarem as construções e 
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os ambientes mais espetaculares do que elas. O Frank Gehry Guggenheim Museum, 

em Bilbao, na Espanha, o Richard Meier Getty Center, em Los Angeles, a poderosa 

fábrica que se tornou o Tate Modern de Londres, o edifício da Tadao Ando’s 

Pulitzer Foundation, em Saint Louis, e o novo anexo criado pelo arquiteto espanhol 

Santiago Calatrava para o Milwaukee Museum of Art, todos oferecem ambientes 

superespetaculares para mostrar sua arte e justificar os preços dos ingressos. A 

maioria dos projetos arquitetônicos para corporações e cidades proporciona 

espetáculos pós-modernos em que as estruturas de vidros e aço modernas são 

substituídas por edificações e espaços decorados com símbolos da sociedade de 

consumo e pelas estruturas complexas que atestam o crescente poder do comércio e 

do tecnocapitalismo. 

 

 

O Frank Gehry Guggenheim Museum em Bilbao, na Espanha (GM) torna-se, 

juntamente com o Museu de Arte de Milwaukee (Milwaukee Art Museum - MILAM) 

exemplos a serem explorados para compreender essa busca por visibilidade das cidades em 

um cenário de dinâmicas de espetáculos e monumentos. O Museu de Arte de Milwaukee 

(Milwaukee Art Museum - MILAM), localizado na cidade de Milwaukee (Wisconsin, EUA) 

remete ao século XIX com as criações de galerias de arte e a Associação Artística de 

Milwaukee. Contudo, em 2001, seguindo os moldes da National Art Gallery em Washington e 

do Louvre em Paris, a cidade optou por expandir o conjunto de construções finalizadas em 

1975. A construção do Quadracci Pavilion (2001) pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava 

tornou-se um marco na visibilidade da cidade ganhando em 2004 o prêmio de Estrutura 

Suspensa (Outstanding Structure Award) da Associação Internacional para Pontes e 

Engenharia Estrutural. 

Segundo descrição institucional o aparelho cultural recebe mais de 400 mil visitantes 

por ano e, após sua expansão, coloca-se como ícone para a cidade e referencial para todo o 

Estado de Wisconsin (MILAM, 2015). Além da importância do seu acervo e construção 

histórica, é fácil observar a iconografia do MILAM quando se busca informações sobre a 

cidade, tornando-se monumento à imagem do local. Sua representação pode ser vista nas 

logomarcas de organizações oficiais como Visit Milwaukee. 

 

Na medida em que a organização encarregada de comercializar a imagem de 

Milwaukee para uma audiência mundial de planejadores de convenções e visitantes 

potenciais, Visit Milwaukee adotou o novo logotipo para personificar a evolução da 

cidade, disse Doug Neilson, presidente e CEO da Visit Milwaukee. O novo nome em 

sua simplicidade envia uma mensagem direta e o logotipo com a adição de Calatrava 

simboliza o renascimento progressivo da nossa cidade como uma das principais 

convenções e de destino turístico. [...] O turismo é uma contribuição significativa 

para o bem-estar econômico da área de Milwaukee. Em 2003, aproximadamente US 

$ 2,4 bilhões em despesas de viagem foram atribuídas à indústria do turismo na área 

maior de Milwaukee, que inclui os municípios de Milwaukee, Ozaukee, Washington 

e Waukesha. No ano de 2003, a indústria do turismo local sustentou o equivalente a 

62.485 moradores. Aqueles empregados na indústria do turismo de Milwaukee 
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trouxe para casa mais de US $ 1,4 bilhão em receitas anuais. Em 2003, os gastos dos 

viajantes na área da Grande Milwaukee também levou ao recebimento de $ 

267,000,000 em receitas ao governo estadual e US $ 125 milhões em receitas ao 

governo local. (Tradução Livre) 
3
. 

 

O MILAM mostra-se parte desse investimento que trouxe retorno do turismo. O caso 

de Milwaukee relaciona-se com outras cidades que buscam aumentar suas fontes de renda e 

capital estrangeiro por meio do turismo, como Bilbao na Espanha. Após construção do GM a 

cidade amplou seu faturamento com o turismo internacional, como mostra o próprio museu 

em sua apresentação institucional: 

 

Apenas um ano após a abertura, o Museu Guggenheim Bilbao transformou 

completamente a sua cidade anfitriã por superar todas as projeções para visitantes. 

Aclamado pela crítica como uma obra-prima arquitetônica, o museu e seu programa 

dinâmico de exposições tiveram um sucesso sem precedentes. Desde a sua abertura 

ao público, em 19 de outubro de 1997, o Museu Guggenheim Bilbao atraiu 1,36 

milhões de visitantes, triplicando projeções de atendimento feitas antes de sua 

inauguração. O Museu Guggenheim de Bilbao tornou-se o segundo mais popular 

museu na Espanha, perdendo apenas para o Museu do Prado em Madrid em 

visitação anual. O Museu Guggenheim de Bilbao tem servido como um ímã para o 

turismo internacional à cidade de Bilbao e à região basca. De acordo com um 

inquérito aos visitantes, mais de 1 milhão de pessoas (79% de todos os visitantes) 

viajou para Bilbao expressamente para ver o Museu Guggenheim Bilbao. Além 

disso, o Museu Guggenheim Bilbao gerou mais de $ 198.000.000 em receitas de 

turismo. Ao gerar o aumento do turismo, o museu também criou uma economia 

poderosa "efeito multiplicador", com turistas que visitam o Guggenheim e também 

gastam dinheiro em hotéis, alimentação e outros. O Museu Guggenheim de Bilbao 

também conseguiu perceber o modelo de uma parceria público-privada cultural. 

Com mais de 9.000 membros individuais e 100 membros corporativos, o museu 

criou o maior programa de adesão de qualquer museu na Espanha. O Museu 

Guggenheim de Bilbao é um dos principais elementos de um projeto 1500000000 $ 

remodelação global realizada pela administração basca que inclui grandes projetos 

desenhados por alguns dos arquitetos mais renomados do mundo. Já, a paisagem de 

Bilbao foi alterada por um novo sistema de metrô projetado por Sir Norman Foster e 

uma passarela sobre o rio Nervi-n, projetada pelo arquiteto espanhol Santiago 

Calatrava. (Tradução Livre)
4
 

                                                 
3
 “As the organization charged with marketing the image of Milwaukee to a worldwide audience of convention 

planners and potential visitors, VISIT Milwaukee and the new logo personify the evolution of the city," said 

Doug Neilson, president and CEO of VISIT Milwaukee. "The new name in its simplicity sends a direct message 

and the logo with the Calatrava addition symbolizes the progressive 'rebirth' of our city as a major convention 

and visitor destination. [...]Tourism is a significant contributor to the economic well-being of the Milwaukee 

area. In 2003, approximately $2.4 billion in travel expenditures was attributed to the tourism industry in the 

greater Milwaukee area, which includes Milwaukee, Ozaukee, Washington and Waukesha counties. In the year 

2003, the local tourism industry supported 62,485 full-time equivalent residents. Those employed in 

Milwaukee's tourism industry bring home more than $1.4 billion in income annually. During 2003, traveler 

expenditures in the Greater Milwaukee area also led to the receipt of $267 million in state government revenues 

and $125 million in local government revenues. " (In) The Greater Milwaukee Convention Visitors Bureau 

Changes Name, Adopts New Logo, 01/20/2005 Disponível em << http://www.visitmilwaukee.org/news-

releases/view/the-greater-milwaukee-convention-visitors-bureau-changes-name-adopts-new-lo>>. Acesso em 13 

de jul. de 2015. 
4
 “Just one year after opening, the Guggenheim Museum Bilbao has completely transformed its host city by 

surpassing all projections for visitorship. Hailed by critics as an architectural masterpiece, the museum and its 

dynamic program of exhibitions have met with unprecedented success. Since its opening to the public on 

http://www.visitmilwaukee.org/news-releases/view/the-greater-milwaukee-convention-visitors-bureau-changes-name-adopts-new-lo
http://www.visitmilwaukee.org/news-releases/view/the-greater-milwaukee-convention-visitors-bureau-changes-name-adopts-new-lo
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  Assim como feito em outras cidades que buscavam ampliar a visibilidade de seus 

aparelhos, Bilbao optou por formas arrojadas e uma assinatura já reconhecida 

internacionalmente. O retorno foi imediato. Nos anos seguintes à sua inauguração a captação 

de recursos por meio do turismo, como apontam os dados, mostra o grande impacto na região 

que passou a ser percebida como uma cidade a ser consumida. A escolha por arquitetos 

internacionalmente reconhecidos reforçaria a visibilidade dos aparelhos. Nomes como do 

arquiteto espanhol Santiago Calatrava passa por se repetir em diversas cidades e seus 

aparelhos de entretenimento e não seria diferente com a cidade do Rio de Janeiro. 

 Inicialmente em tentativa de construir um museu da Fundação Solomon R. 

Guggenheim, como em Bilbao e Nova York, a prefeitura do Rio, ainda no mandato de César 

Maia em 2003. O contrato entre a prefeitura e a Fundação chegou a ser firmado para 

construção de um museu submerso no Píer Mauá, centro da cidade e limítrofe com o 

desembarque portuário dos transatlânticos. Mas a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, em 11 de novembro de 2015, suspendeu a ação que resultou em um processo e 

multa de 2 milhões de dólares a serem pagos por César Maia e a Fundação em novembro de 

2015 por falta de processo licitatório e tamanha urgência de sua construção. 

Entretanto, a ideia de construção de um museu que auxiliasse na visibilidade 

internacional da cidade manteve-se mesmo após mudanças partidárias. No mandato do 

prefeito Eduardo Paes, foi licenciado e construído o Museo do Amanhã no mesmo local do 

antigo projeto Guggenheim: no Píer Mauá.  Ainda que não seja assinado pela Fundação 

Guggenheim, o seu projeto foi assinado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, o mesmo 

do Museu Milwaukee e da passarela em Bilbao na Espanha. O Museu do Amanhã ainda é 

                                                                                                                                                         
October 19, 1997, the Guggenheim Museum Bilbao has attracted 1.36 million visitors, tripling attendance 

projections made before the museum opened. The Guggenheim Museum Bilbao has become the second-most 

popular museum in Spain, second only to the Prado Museum in Madrid in annual visitorship. The Guggenheim 

Museum Bilbao has served as a magnet for international tourism to Bilbao and the Basque region. According to 

a visitor survey, more than 1 million people (79% of all visitors) travelled to Bilbao expressly to see the 

Guggenheim Museum Bilbao. In addition, the Guggenheim Museum Bilbao generated more than $198 million in 

tourism revenues. By generating increased tourism, the museum has also created a powerful economic 

"multiplier effect," with tourists who visit the Guggenheim also spending money on accommodation, food, and 

other aspects of their trips. The Guggenheim Museum Bilbao has also succeeded in realizing the model of a 

public-private cultural partnership. With more than 9,000 individual members and 100 corporate members, the 

museum has established the largest membership program of any museum in Spain. The Guggenheim Museum 

Bilbao is one of the major elements of a $1.5 billion comprehensive redevelopment project undertaken by the 

Basque administration that includes major projects designed by some of the world's most renowned architects. 

Already, the landscape of Bilbao has been changed by a new subway system designed by Sir Norman Foster and 

a footbridge over the Nervi-n River designed by Spanish architect Santiago Calatrava.” Disponível em << 

http://www.guggenheim.org/guggenheim-foundation/foundation-press/1945-bilbao-one-year-anniversary-

unprecedented-success>>. Acesso em 23 de out. de 2015. 

http://www.guggenheim.org/guggenheim-foundation/foundation-press/1945-bilbao-one-year-anniversary-unprecedented-success
http://www.guggenheim.org/guggenheim-foundation/foundation-press/1945-bilbao-one-year-anniversary-unprecedented-success
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recém inaugurado e não conta com dados de impacto e de arrecadação, mas segue os mesmos 

modelos de visibilidade internacional das cidades aqui mencionadas. 

O Museu do Amanhã volta-se para o engajamento da cidade do Rio com a agenda 

internacional do desenvolvimento sustentável como um reforço à imagem engajada no tema 

que a cidade vem desenvolvendo desde a realização da ECO92, passando pela Rio+20 e e a 

Rio+C40. Em sua descrição institucional o museu é voltado para a consciência do global, 

como nos percursos museográficos: “A área dos Amanhãs foca nas grandes tendências 

globais onde existirão mais pessoas no mundo, vivendo por muito mais tempo. Cidades 

gigantescas e hiperconectividade. [...] Pensar nas questões de sustentabilidade e 

convivência.”
5
. Em sua concepção de que o amanhã começa agora e que o planeta passa por 

profundas transformações dadas intervenções humanas, sua criação reforçaria uma imagem 

verde, ou seja, de uma cidade engajada com as agendas ambientais das relações 

internacionais. 

Além dos museus, como o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio (inaugurado 

em 2013 na Praça Mauá, em frente ao Píer Mauá), a cidade do Rio de Janeiro investe nos 

grandes espetáculos, como a Olimpíada de Verão em 2016 e sua Coordenadoria de Relações 

Internacionais mostra-se responsável pela ação paradiplomática de divulgação internacional e 

de filiação em instituições de visibilidade como a Governos Locais Pela Sustentabilidade 

(filiada em 1991), a União Mundial das Cidades Olímpicas (filiada em 2009) e o Forum 

Mundial de Cultura das Cidades. Seguindo as concepções de Douglas Kellner (2004) sobre 

os grandes espetáculos, bem como de marca municipal (KAVARATZIS, 2004) e consumo do 

entretenimento (SASSEN; ROOST, 2001) a cidade do Rio de Janeiro mostra implementação 

em suas políticas locais a preocupação com a visibilidade internacional e tentativa de 

ampliação na captação de recursos, assim como as cidades já mencionadas – mas apenas o 

afastamento temporal possibilitará uma análise desse caso com o retorno de suas práticas 

políticas. 

 

Considerações Finais 

 

 Diante da diversidade de ações das cidades ao nível internacional, a busca por recursos 

externos por meio da visibilidade trouxe resultados positivos para cidades que souberam 

investir seus recursos. As cidades de Barcelona, Milaukee e Bilbao tornam-se casos que 

                                                 
5
 Apresentação institucional do Museu do Amanhã. Disponível em << http://museudoamanha.org.br/sobre/>>. 

Acesso em 12 de set. de 2015. 

http://museudoamanha.org.br/sobre/
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exigem análises mais produndas. Contudo, a partir dos dados financeiros e de fluxos turísticos 

que essas cidades alcançaram com investimentos em aparelhos urbanos culturais – os museus 

com assinaturas de arquitetos internacionalmente renomados – torna-se evidente os objetivos 

de suas políticas para visibilidade: marca municipal ou branding city. 

 Aproveitando as novas dinâmicas globais do consumo do entretenimento e do 

espetáculo, como os grandes eventos e marcos visuais, as cidades analisadas optaram pela 

construção de seus museus, muito provavelmente para atender interesses de visibilidade 

externa e não necessariamente apenas pelos interesses de entretenimento de suas comunidades 

locais. As construções resultaram em ganhos financeiros, mas não significaram o alcance de 

posições confortáveis frente à concorrência internacional das cidades. A mesma concorrência 

que exige cada vez mais novos investimentos em visibilidade para obter recursos, também 

interfere na criação das identidades, como defende Michali Kavaratzis (2004). Identidade 

também seria reflexo da visibilidade, ainda que essa segunda ocorra por interesses 

econômicos. 

No caso da cidade do Rio de Janeiro, demonstrando envolvimento com experiências 

culturais de natureza semelhante das demais cidades mencionadas, em suas políticas de 

visibilidade internacional apontam para catação de recursos externos em perspectiva. Dessa 

forma, a paradiplomacia identitária proposta por Paquin (2004) pode ser expandida e incluir 

as polítcas de visibilidade que por ela é tratada como uma ação da paradiplomacia clássica. Os 

museus construídos tornam-se, portanto, marcos de políticas municipais de um novo 

momento: cidades consumindo cidades; cidades competindo entre cidades; cidades em 

ressignificação de imagens como consequência das novas dinâmicas internacionais nesse 

início de século XXI. 
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