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 RESUMO 
  

A difusão e a transferência vêm ganhando destaque nas discussões acadêmicas como um modo de               
explicar a formulação de políticas públicas com base em experiências de outras jurisdições. Neste contexto, uma                
possível razão para engajamento neste tipo de processo é a adesão a tratados/compromissos internacionais, o               
que geraria obrigações e condições aos países. Investiga-se, neste artigo, a relação entre a adesão a tratados,                 
acordos e compromissos internacionais e transferência de políticas. O objetivo principal é entender se há uma                
relação de causa e consequência. Para realização deste estudo, a metodologia adotada é revisão de literatura e                 
análise documental. A partir do estudo de casos como i) ARCUSUL/Mercosul e ii) Declarações do Sistema                
ONU e Relatórios do Banco Mundial - Políticas Públicas de Combate à Pobreza, que geram obrigações a                 
países, concluímos que a transferência ocorre apenas quando o compromisso assumido internacionalmente            
resulta em criação ou alteração da política pública. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As teorias de transferência de políticas públicas, aquelas voltadas o estudo sobre o             

processo em que uma jurisdição incorpora uma política desenvolvida previamente por outra,            

quer por aprendizado, por adesão a compromissos, quer por imposição. Os termos para             

entendimento dos processos variam e evoluíram ao longo do tempo - difusão, lesson drawing,              

transferência, tradução - porém todos dizem respeito ao mesmo arcabouço teórico (Dolowitz,            

2017). 

Este arcabouço vem ganhando destaque nas discussões acadêmicas sobre relações          

internacionais. Acredita-se que uma possível razão para engajamento neste tipo de processo é             
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a adesão a tratados/compromissos internacionais, o que geraria obrigações e condições aos            

países, alterando, consequentemente suas políticas públicas.  

O tema deste artigo é esta relação entre a adesão de tratados e transferência de               

políticas públicas. Objetiva-se entender se há uma relação de causa e consequência. Para             

realização deste estudo, a metodologia adotada é revisão de literatura sobre transferência de             

políticas públicas e análise documental sobre dois casos: i) ARCUSUL/Mercosul e ii)            

Declarações do Sistema ONU e Relatórios do Banco Mundial - Políticas Públicas de Combate              

à Pobreza. A partir da observação destes casos, verifica-se que pode-se classificar como             

transferência apenas quando o compromisso assumido internacionalmente é efetivado através          

de políticas públicas. 

Para realização desta discussão, o artigo foi dividido em cinco partes: i) discussão             

sobre como as teorias de transferência observam os compromissos internacionais assumidos           

como desencadeantes do processo; ii) apresentação de algumas visões sobre incorporação de            

normas; iii) análise de casos específicos de compromissos internacionais que alteraram a            

política pública , como ARCUSUL e Declarações do Sistema ONU e Relatórios do Banco              

Mundial - Políticas Públicas de Combate à Pobreza; iv) considerações finais. 

 

 

 

2. TRANSFERÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

A transferência de política pública diz respeito ao processo por meio do qual política,              

medidas administrativas e/ou princípios de determinado contexto/sistema são usados no          

desenvolvimento desse campo em outro contexto/sistema (DOLOWITZ; MARSH, 1996,         

2000). Embora a terminologia tenha variado ao longo do tempo - difusão, lesson drawing,              

transferência, tradução - dizem respeito ao mesmo arcabouço.  

Esses processos se intensificaram com o desenvolvimento das tecnologias voltadas à           

comunicação no período pós-Guerra Fria. Dolowitz e Marsh (2000) apontam que à medida             

que a economia mundial é transformada por novos modos de produção e comércio — e as                

empresas e instituições transnacionais passam a exercer maior influência —, a capacidade de             

elaboração de políticas nacionais de acordo com sua realidade é diminuída. Várias são as              
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dimensões para análise no processo de transferência de políticas: motivações, atores,           

componentes, origem, grau, restrições (DOLOWITZ; MARSH, 1996, 2000). Contudo, neste          

artigo, o enfoque está nas motivações. 

Conforme Simmons, Dobbin e Garrett (2006, p. 787), a difusão de políticas ocorre             

quando a tomada de decisão em uma determinada jurisdição é sistematicamente condicionada            

por escolhas políticas anteriores feitas em outras jurisdições. Uma das consequências que se             

extrai desse conceito é que a difusão não é apenas sinônimo de espraiamento de políticas, mas                

ela é também resultado de interdependência (Gilardi, 2015, p. 9). Essa abordagem é bastante              

útil quando se pretende analisar a formulação de políticas públicas como resposta à adesão a               

tratados e compromissos internacionais. Nestes casos há uma decisão anterior pelo           

engajamento a determinada norma já adotada por outros Estados, que irá condicionar as             

escolhas sobre políticas públicas em nível doméstico, tanto pelo governo central, como pelas             

unidades subnacionais. 

Devemos considerar que, embora, em primeira análise, transferência e difusão de           

políticas públicas pareçam ser processos horizontais, em que unidades se relacionam sem que             

haja hierarquia entre elas, podem ocorrer modalidades coercitivas, impostas e induzidas. As            

hipóteses para a coerção na transferência de políticas são bastante controversas, pois seriam             

improváveis devido à soberania estatal. Ainda assim, a literatura indica que ela ocorre em              

casos de imposição unilateral de um país sobre outro, em casos de guerra, ou quando               

organizações internacionais prescrevem condicionalidades econômicas ou relacionadas a        

direitos humanos (Holzinger & Knill 2005, p. 781). 

Outros casos de transferência coercitiva direta indicados pela literatura seriam a           

influência norte-americana na legislação anti-cartel europeia e na redação da constituição           

japonesa e alemã após a II Guerra Mundial (Majone, 1991; Dolowitz, 1998), a interferência              

europeia na legislação de suas colônias na Ásia, África e América Latina no século XIX               

(Stone, 1999); ou quando um governo é “forçado” a promover mudanças sociais, políticas ou              

constitucionais contra o seu interesse ou o de seu povo (Evans, 2006). Por sua vez a coerção                 

indireta, ou negociada, ocorreria quando pressões internacionais para adoção de determinados           

padrões impulsionassem não adotantes a incorporarem modelos (Dolowitz & Marsh 1996, p.            

348); quando o governo faz uma transferência de política em troca de determinada vantagem,              
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como no caso dos ajustes estruturais na América Latina nos anos 1980 e 1990 em troca de                 

empréstimos do FMI (Evans 2006, p. 480). 

Entre voluntariedade e coerção há mesclas entre a vontade dos governantes e os             

interesses internacionais, produzindo resultados diferentes daqueles que existiriam caso não          

ocorresse aquele intercâmbio. Acordos internacionais não vinculantes, propostas, metas ou          

padrões, difusão de “melhores práticas” ou rankings de performance de políticas são            

mecanismos que impulsionam ou induzem a tomada de decisão, ainda que não o façam              

coercitivamente (Holzinger & Knill 2005 p. 785, Stone 2000, p. 20). 

 
 
3. INCORPORAÇÃO DE ACORDOS E NORMAS INTERNACIONAIS 
 

Ainda que o objetivo deste artigo seja analisar como a adesão a tratados e acordos               

internacionais repercute na formulação de políticas públicas, podendo provocar um efeito de            

transferência, difusão e até mesmo convergência em torno de modelos de políticas, é             

importante elaborar algumas considerações acerca dos documentos internacionais que podem          

gerar repercussões internas aos estados signatários. 

Os tratados internacionais são a principal fonte de obrigações do Direito Internacional.            

Além do termo tratado, outras denominações são usadas para se referir aos acordos             

internacionais: convenção, pacto, protocolo, carta, convênio, acordo, troca de instrumentos,          

etc (Piovesan, p. 2013; Henkin, 1990; Rezek, 1996). Tratado, especificamente, seriam os            

acordos celebrados entre Estados, criando obrigações somente para os Estados que a ele             

aderem. Estes documentos devem ser celebrados por entes que possuam competência para            

celebrar tratados (treaty-making power), de modo geral são vinculantes , ou seja, decorrem da             4

liberalidade das partes de assumir os direitos e obrigações pactuados naquele documento (a             

obrigatoriedade decorre do processo de internalização, peculiar a cada país ). 5

4 Disponível em https://treaties.un.org/pages/Overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml#treaties    
acesso em 15 de maio de 2014. 
5 No Brasil, a competência para celebrar tratados é do Presidente da República (art. 84, VIII da CF/88). Por sua                    
vez, em consonância com sua prerrogativa de fiscalizar os atos do Poder Executivo, cabe ao Legislativo, através                 
do Congresso Nacional, referendar os tratados, acordos ou atos internacionais celebrados pelo Executivo (art. 49,               
I da CF/88). Procedimento semelhante é adotado na Argentina, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Uruguai,              
Chile, Colômbia, Paraguai, enquanto nos Estados Unidos a aprovação pelo Legislativo é feita pelo Senado               
(MAZZUOLI, 2013). 
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A sistemática que envolve o processo de celebração de tratados varia para cada estado,              

geralmente iniciando com atos de negociação, que envolvem atores do Poder Executivo; após             

a assinatura, o documento segue para apreciação e aprovação pelo Poder Legislativo e             

subsequente ratificação pelo Poder Executivo, etapa que confirma que o Estado está obrigado             

a cumprir os termos daquele compromisso; é a ratificação que gera os efeitos de              

obrigatoriedade no plano internacional (Piovesan, 2013, p. 109). 

Quanto à posição dos tratados internacionais em face do direito interno, o debate             

divide-se entre a perspectiva monista, que compreende apenas a existência do direito            

nacional, a perspectiva dualista tradicional, que entende haver duas esferas distintas e            

autônomas de normas jurídicas – nacional e internacional, e o pluralismo (ou monismo             

moderado), que surge influenciado por Kelsen e que vê como fonte máxima do direito, o               

direito internacional (Alves 2017, p.20). Esta última corrente, que se destaca atualmente, não             

prevê que o direito interno precise se conformar por completo ao direito internacional, mas              

que as opções políticas assumidas domesticamente estão sujeitas à responsabilização          

internacional, quando contrariam aquela esfera de prescrição de direitos. 

Crawford (2014) ressalta classificar a forma como obrigações de direito internacional           

são executadas no âmbito nacional em apenas monismo e dualismo seria enganoso, na             

realidade estes termos estariam nas pontas de um continuum – com muitas variações – sobre a                

estrutura doméstica legal. É preciso ir além dessa classificação binária. 

Para Dominicé (2013) a discussão não se restringe ao debate entre as correntes             

monista e dualista; há que se considerar que internacional e interno são ordens distintas, cada               

uma com funcionamento independente. A ordem internacional impõe obrigações aos Estados,           

estes, por sua vez, são livres para escolher como será a incorporação das normas. 

Ao tratar da incorporação de tratado à ordem jurídica interna, Iwasama (2015) elenca             

três sistemas: i) incorporação automática, em que os tratados entram em vigor quando             

ratificados e publicados; ii) incorporação por aprovação da lei, em que o legislativo aprova              

um decreto que dá ao tratado força de lei; e, iii) incorporação individual, em que cada Estado                 

implanta o tratado individualmente por legislação. 

Peters (2009) destaca que muitas constituições federais referem-se à lei internacional           

como uma força cogente que se sobressai à legislação doméstica em caso de conflitos, cita               

também o caso de membros da União Europeia (UE) que preveem em suas constituições a               

transferência de poder à órgãos da UE e também à Corte Penal Internacional. Outro aspecto               
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destacado pela autora, decorrente da absorção de standards internacionais pelas constituições           

nacionais, é um processo de convergência vertical do direito constitucional interno em direção             

ao direito internacional, e uma consequente “horizontalização” entre os Estados, a fim de             

atenderem a padrões, alcançarem legitimidade internacional e até mesmo como          

condicionalidade para acesso a determinadas organizações internacionais  (Peters 2009:175). 6

A convergência vertical e posterior horizontalização, ou seja, a padronização          

constitucional em torno de cânones difundidos por membros hegemônicos do sistema           

internacional ou por atores internacionais levanta questionamentos. Existiria um         

cosmopolitismo moral, propagado pelas organizações internacionais e por agentes         

transnacionais, isto é, um conjunto de valores que são considerados “prescrições           

internacionais” e que colocam em segundo plano o significado de valores regionais, nacionais             

e locais, criando uma dicotomia entre o que é bom - e global, e o que é mau - e local                     

(Acharya, 2004: 242), e que levaria à estandardização de modelos prescritos e propagados por              

agentes externos. 

Mas a influência de atores internacionais frequentemente é mais matizada, e não se             

materializa apenas em tratados e acordos internacionais. Por isso nosso objeto aqui é mais              

amplo, e abrange outros instrumentos pelos quais os Estados se comprometem com outros             

Estados e também com organizações internacionais, e que geram direitos e deveres que             

repercutirão em políticas públicas. Um exemplo a ser citado é a atuação das instituições              

financeiras internacionais que, através das condicionalidades impostas em seus contratos de           

empréstimos ou financiamentos, determinam condutas a serem tomadas pelos decisores          

locais, ou seja, aqueles agentes internacionais interferem no rumo das políticas locais. Outro             

exemplo é o poder simbólico que rankings, metas, diretrizes e boas práticas divulgadas pelas              

organizações internacionais exercem sobre estados, especialmente os periféricos, e que          

terminam por interferir na tomada de decisão sobre políticas em nível doméstico. 

Compreendemos, com Held (1991) que vivemos uma realidade de interação entre           

Estados soberanos e outros atores, que interfere na capacidade dos estados de formular e              

implementar políticas autonomamente, e os deixa sujeitos à influências de agentes externos e             

também ao conteúdo de políticas já implementadas por outras unidades. 

6 O Tratado de Maastricht (1992) orientou revisões constitucionais em mais de doze membros da UE incluindo                 
França e Alemanha, que incluíram, por força do tratado, os artigos 23 e o título XV, respectivamente. (Peters                  
2009:176). 
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É nesse sentido que tratados, acordos e normas internacionais incorporadas pelos           

Estados orientam o rumo das políticas públicas que serão formuladas e implementadas            

domesticamente, tanto pelo governo central como pelas unidades subnacionais, podendo          

provocar o espraiamento de modelos de políticas. Assim, as teorias de transferência e difusão              

de políticas públicas podem oferecer recursos teóricos e metodológicos para analisar           

empiricamente a padronização de políticas a partir da adesão a compromissos internacionais,            

seja entre Estados, seja entre estes e organizações internacionais.    

 
 
 
4. CASOS MERCOSUL E  ONU/BANCO MUNDIAL 
 

A fim de demonstrar a diferença entre aderir um tratado, incorporar uma norma e              

executá-la serão analisados dois casos nesta seção: ARCUSUL e Declarações do Sistema            

ONU e Relatórios do Banco Mundial - Políticas Públicas de Combate à Pobreza. É apenas               

quando se observa a implantação que se consegue classificar que tipo de transferência foi              

realizado.  

 
 
4.1 ARCUSUL/Mercosul Educacional  
 

O Sistema ARCUSUL através da assinatura do Acordo Sobre a Criação e a             

Implementação de um Sistema de Credenciamento de Cursos de Graduação para o            

Reconhecimento Regional da Qualidade Acadêmica nos Respectivos Diplomas no Mercosul e           

Estados Associados em 2008 entre Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile.            

Inicialmente firmado entre os Ministros da Educação dos referidos países, foi homologado            

pelo Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL (MERCOSUL EDUCACIONAL,         

2017a) 

Bernardo (2015) fez um levantamento das atas de reuniões da Comissão Regional            

Coordenadora de Educação Superior e observou que a construção da proposta foi feita com              

base na experiência de propostas anteriores (Mecanismo de Acreditação de Cursos de            

Graduação do Mercosul, 1998), de membros do bloco e de outras organizações (União             

Europeia). O Sistema ARCUSUL é resultado de uma síntese de políticas públicas.  
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A partir deste sistema de acreditação, pretende-se promover a qualidade educacional, a            

comparabilidade entre processos de formação e consequentemente a mobilidade acadêmica.          

Ao Sistema ARCUSUL está atrelado Programa de Mobilidade Acadêmica Regional /           

MARCA, voltado tanto a mobilidade docente quanto discente. (MERCOSUL         

EDUCACIONAL, 2017b). 

A avaliação e acreditação dos cursos é gerenciada pela Rede de Agências Nacionais de              

Acreditação - RANA, vinculada à Comissão Regional Coordenadora de Educação Superior           

do Mercosul Educacional. A RANA possui suas próprias regras de funcionamento e a tomada              

de decisão é por consenso, é composta pelas seguintes agências: CONEAU (Argentina),            

CONAES / INEP / SERES (Brasil), ANEAES (Paraguai), Comissão Ad Hoc (Uruguai),            

CNACU (Bolívia), CNA (Chile), CNA (Colômbia). (MERCOSUL EDUCACIONAL,        

2017c). 

Para ilustrar a estrutura de funcionamento do sistema ARCUSUL, foi elaborada a            

FIGURA 1:  

 
 

Figura 1 –  Estrutura do Sistema Arcusul 

 
Fonte: MERCOSUL EDUCACIONAL (2017c) 

8 



 
 
 
 

As agências que compõem a RANA são as responsáveis pela implantação da política             

pública, com vistas a assegurar a qualidade acadêmica de cursos universitários, dentro do seu              

país. Nesse sentido, cumpre mencionar que o Sistema ARCUSUL respeita a legislação de             

cada país e reconhece a autonomia das instituições universitárias. Atualmente, as áreas            

acadêmicas envolvidas são de: veterinária, engenharia, agronômica, medicina, odontologia,         

enfermagem e arquitetura. (MERCOSUL EDUCACIONAL, 2017d).  

No QUADRO 1 estão elencadas as agências por país e as instituições participantes: 

 
 

Quadro 1 – Estrutura do Sistema ARCUSUL 
 

PAÍS AGÊNCIA 
NACIONAL DE 
ACREDITAÇÃO 

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 
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Argentina Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) 
  

1.Universidad de Buenos Aires 
2. Universidad Nacional de Cuyo 
3. Universidad Nacional de La Plata 
4. Universidad Nacional de Tucumán 
5. Universidad Nacional de Rosario 
6. Universidad Nacional de Río Cuarto 
7. Universidad Nacional de Santa Fe 
8. Universidad Nacional del Sur 
9. Universidad Nacional de La Pampa 
10. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
11. Universidad Católica de Córdoba 
12. Universidad Nacional del Litoral 
13. Instituto Universitário CEMIC 
14. Universidad Nacional de San Juan 
15. Universidad Nacional del Nordeste 
16. Universidad Nacional de Misiones 
17. Universidad Nacional de Lanús 
18. Universidad Nacional de Córdoba 
19. Universidad Nacional de Mar del Plata 
20. Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
21. Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Córdoba) 
22. Universidad Nacional de Salta 
23. Universidad Tecnológica Nacional (Santa Fe) 
24. Universidad Nacional de San Luis 
25. Universidad de Concepción de Uruguay 
26. Universidad Nacional de Luján 
27. Universidad Nacional de Entre Rios 
28. Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
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Brasil Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação 
Superior (CONAES)  
  
  
Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) 
  
  
Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação 
Superior (SERES)  
  
  

1. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
2. Universidade de Brasília 
3. Universidade Federal de Uberlândia 
4. Universidade de Passo Fundo 
5. Universidade Estadual de Maringá 
6. Universidade Estadual de Montes Claros 
7. Universidade Estadual de Ponta Grossa 
8. Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
9. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
10. Universidade Federal da Grandes Dourados 
11. Universidade Federal de Goiás 
12. Universidade Federal de Lavras 
13. Universidade Federal de Santa Maria 
14. Universidade Federal de Viçosa 
15. Universidade Federal do Paraná 
16. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
17. Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
18. Centro Universitário Ritter dos Reis 
19. Universidade FUMEC 
20. Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
21. Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
22. Universidade de Minas Gerais 
23. Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte 
24. Faculdade de Medicina de Marília 
25. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
26. Universidade Federal Fluminense 
27. Universidade Federal do Rio de Janeiro 
28. Universidade Federal do Mato Grosso 
30. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
31. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
32. Centro Universitário Instituto Mauá de Tecnologia 
33. Universidade Federal de São Paulo 
34. Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 
35. Universidade Estadual de Londrina 
36. Universidade Estadual de Campinas 
37. Universidade Federal de Campina Grande 
38. Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana Pe Sabóia de 
Medeiros 
39. Universidade Federal de Pernambuco 
40. Universidade Federal de Santa Catarina 
41. Universidade Federal do Espírito Santo 
42. Universidade Federal de Goiás 
43. Universidade Positivo 
  

Paraguai Agência Nacional de 
Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior (ANEAES) 
  

1. Universidad Nacional de Asunción 
2. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción 
3. Universidad de Itapúa 
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Uruguai Comissão Ad Hoc de 
Acreditação para 
administrar o Sistema 
ARCU-SUL 
  

1. Universidad de la República 
2. Universidad ORT 
3. Universidad Católica del Uruguay 
  

Bolívia Comisión Nacional de 
Acreditación de Carreras 
Universitarias – CNACU 
  

1. Universidad Mayor de San Andres 
2. Universidad Mayor de San Simón 
3. Universidad Privada de Santa Cruz 
4. Universidad Amazónica de Pando 
5. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
6. Universidad Católica Boliviana 
7. Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz 
8. Universidad Técnica de Oruro 
9. Universidad Evangélica Boliviana 
10. Universidad Crisitana de Bolívia 
11. Universidad Técnica Privada de Cosmos 
12. Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca 
13. Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 
14. Universidad Aquino de Bolivia 
15. Universidad Privada del Valle 
16. Universidad Privada Boliviana 
17. Universidad de Santa Cruz 
18. Universidad Aquino de Bolivia 
  

Chile Comisión Nacional de 
Acreditación 
  

1. Universidad de Chile 
2. Universidad Austral de Chile 
3. Universidad de Concepcíon 
4. Universidad Católica de Temuco 
5. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
6. Pontificia Universidad Católica de Chile 
7. Universidad Católica de la Santíssima Concepción 
8. Universidad Mayor 
  

Colômbia Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA)  
  

1. Escuela Colombiana de Ingineria "Julio Garavito” 
2. Universidad del Valle 
3. Universidad del Norte 
4. Universidad Nacional de Colombia 
5. Universidad CES 
6. Universidad del Tolima 
7. Universidad de Santander 
  

Fonte: MERCOSUL EDUCACIONAL (2017e) 
 

Com este caso, observa-se que não basta apenas a adesão ao acordo para que seja               

caracterizado como uma transferência de políticas públicas. A participação no Sistema           

ARCUSUL prevê as agências nacionais de acreditação, que funcionam de uma maneira            

diferente em cada país (comissão ad hoc, conselho, institutos, secretarias). Além disso, é             
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necessário verificar a alteração da política em si, especialmente quando se há a possibilidade              

de não implantação devido ao respeito à legislação local. Com o QUADRO 1 demonstra, há               

instituições em todos países com cursos acreditados pelo sistema. 

 
 
 
4.1  Declarações do Sistema ONU e Relatórios do Banco Mundial - Políticas Públicas de 
Combate à Pobreza  
 

Em etapa anterior à adesão a tratados e acordos internacionais têm atuação relevante as              

organizações internacionais, organizações não governamentais, e organizações da sociedade         

civil como grupos de pressão e de advocacy, comunidades epistêmicas, comunidades de            

práticas, etc. Estes atores agem compelindo os governos a aderirem aos instrumentos            

internacionais que posteriormente se consolidarão domesticamente mediante políticas        

públicas. 

Especificamente com relação às organizações internacionais, Mazzuoli (2013) destaca         

que algumas delas, como as pertencentes ao Sistema Nações Unidas, ou as instituições             

financeiras multilaterais possuem um “poder quase legislativo” emitindo sugestões,         

recomendações, diretrizes e em alguns casos, determinando obrigações a serem cumpridas.           

No mesmo sentido destaca Bull (2002, p. 72), afirmando que tais atores podem modelar leis e                

políticas públicas, e que, diferente do que ocorreu nos anos 1980, quando agiam com base em                

condicionalidades de caráter econômico, as organizações internacionais agem atualmente         

norteadas por objetivos múltiplos como governança, direitos humanos e ambientais. 

Estudo anterior de Silva (2015) e de Silva e Kauchakje (2014) demonstrou um             

processo de incorporação do conteúdo de compromissos internacionais de direitos humanos e            

sua posterior repercussão em políticas públicas de combate à pobreza na América Latina a              

partir dos anos 1990. Ainda que as declarações, ao contrário dos tratados, não tenham efeito               

vinculante, ou seja, embora elas não demonstrem a vontade das partes de contraírem             

obrigações, estes documentos trazem a manifestação de posicionamentos, de valores,          

denotando a adesão de seus signatários à defesa do conteúdo que nela se declara. Assim,               

quando falamos de documentos emblemáticos como a Declaração Universal dos Direitos           

Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC, ou a              
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Declaração do Milênio, o Estado que assina estes instrumentos assume um compromisso            

perante a comunidade internacional de agir em conformidade com o conteúdo ali protegido. 

Kauchakje e Silva (2014) analisaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos          7

(1948), o PIDESC (1966), a Declaração sobre Progresso Social e Desenvolvimento (1969), a             

Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento (1986) e a Declaração do Milênio (2000)            

produzidos pela Assembleia Geral da ONU; e os Relatórios de Desenvolvimento Mundial            

(RDMs) de 1990 e 2000 do Banco Mundial, e sua relação com o desenvolvimento de               

Conditional Cash Transfer policies , na América Latina, no mesmo período. O conteúdo dos             8

documentos e das políticas possibilitou examinar o modo como a comunidade internacional            

abordou o tema pobreza, como se desenvolveu o debate, como a temática entrou nas agendas               

governamentais e passou a ser matéria de políticas públicas (Silva 2015; Kauchakje e Silva              

2014). 

Os resultados obtidos da análise dos documentos relacionados se encontram no           

QUADRO 2. 

 

Quadro 2 – Análise dos documentos das OIs e IFIs referentes ao tema “pobreza” 

Documento Concepção de pobreza Forma de 
enfrentamento 

Responsáveis 

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, 

AG/ONU, 1948 

Insegurança social 
(art. 22) 

Nível de vida 
insuficiente para garantir 

saúde, bem-estar, 
alimentação, vestuário, 
alojamento, assistência 

médica e serviços sociais 
(art. 25) 

Progresso social 
(preâmbulo) 

Melhores condições de 
vida (preâmbulo) 

Estados-Membros e 
Nações Unidas, 

(preâmbulo), Cooperação 
internacional, (art. 22) 

7 Mesmo que a declaração constitua soft law, Piovesan (2013) explica que sua força cogente decorre da                 
vinculação à Carta da ONU de 1945 (que contém o compromisso expresso dos Estados de respeitar os direitos                  
humanos) e porque, após décadas de utilização, passou a integrar o direito costumeiro internacional. 
8 Em tradução livre – políticas de transferência monetária condicionada, políticas que efetuam transferências de               
quantias de dinheiro ao público alvo, sob a exigência de serem cumpridas algumas condicionalidades              
(contraprestações) geralmente relacionadas à matrícula e frequência escolar e vacinação infantil. Estas políticas             
se propagaram na América Latina e Caribe a partir da década de 1990, como um dos principais instrumentos de                   
combate à pobreza. 
 

14 



Pacto Internacional de 
Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais – 
PIDESC, AG/ONU, 

1966 

Privação dos meios de 
subsistência 
(art. 1º, 2) 

Insegurança social 
(art. 9º) 

Ausência de um nível de 
vida adequado, inclusive 
alimentação, vestimenta 

e moradia 
(art. 11, caput) 

Seguros sociais (art. 9º) 
Métodos de produção, 
de conservação e de 

distribuição dos 
produtos alimentares 

(art. 11, 3) 
  
  

Estados-parte 
(preâmbulo), assistência e 
cooperação internacional 

(art. 2º), agências 
especializadas 

(art. 18) 

Declaração sobre 
Progresso Social e 
Desenvolvimento, 
AG/ONU, 1969 

Ausência de progresso 
social (art. 1º) 

Desigualdade (art. 2º) 
  
  

Estratégia de 
desenvolvimento 

integrado (preâmbulo) 
Políticas de 

desenvolvimento social 
(preâmbulo) 
Expansão do 

rendimento e riqueza e 
distribuição equitativa 

(art. 7º) 
Ação internacional 

(art. 9º) 
Eliminação da fome e 

da pobreza 
(art. 10, b e c) 

Segurança social e 
serviços de bem-estar 

social abrangentes 
(art. 11) 

Estados-parte 
(preâmbulo), comunidade 
internacional (preâmbulo, 

art. 9º) 

Declaração sobre o 
Direito ao 

Desenvolvimento, 
AG/ONU, 1986 

Falta de 
desenvolvimento social 

(art. 1º, 1) 
Desigualdade de 
oportunidades 

(art. 8º, 1) 

Políticas nacionais 
(art. 2º, 3, art. 4º, 1) 

Estados 
(art. 2º, 3, art. 3º, 1) 

Comunidade 
internacional 

(art. 4º, 1) 
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RDM, BM, 1990 Incapacidade de atingir 
um padrão de vida 

mínimo 
Diferente de 
desigualdade 

Padrão de vida absoluto, 
medido em consumo 

corrente 
Pobreza: - U$ 1/dia 

Extrema-pobreza: - U$ 
0,75 (dia) 

CCTs 
Redes de segurança 

social 
Políticas focalizadas 
Políticas de workfare 
Subsídios alimentares 

Governos centrais e 
subnacionais 

Assistência internacional 
IFIs, ONGs 

Iniciativa privada 
Sociedade civil 

Declaração do 
Milênio, AG/ONU, 

2000 

Condição abjeta e 
desumana 
(III, 11) 
Carência 
(III, 11) 

  

Boa governança 
financeira 
(III, 13) 

Reduzir a pobreza e a 
fome à metade até 2015 

(III, 19) 

Países-membros 
(preâmbulo) 

Países industrializados 
(III, 15) 

Responsabilidade comum 
(I) 

Nações Unidas (VIII) 

RDM, BM, 2000 Multidimensional, não 
apenas ausência de renda 

Conditional cash 
transfers 

Redes de segurança 
social 

Fundos sociais 
Bolsas de estudo 

Microcrédito 

Governos centrais 
Unidades subnacionais 

Assistência internacional 
IFIs 

ONGs 
Iniciativa privada 
Sociedade civil 

Fonte: Kauchakje e Silva (2014) 
  

Conforme as autoras destacam, a preocupação com a pobreza se intensifica, de uma             

visão mais abrangente na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) a uma tratativa             

mais específica nos Relatórios do Banco Mundial, que chegam até mesmo a indicar o tipo de                

política pública a ser adotada. Percebe-se nestes documentos o tipo de atuação comum das              

organizações internacionais nos mais variados temas, qual seja, determinar prescrições,          

difundir boas práticas, oferecer auxílio técnico e suporte a Estados e outros membros da              
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comunidade internacional (Kauchakje e Silva, 2014), o que os coloca em uma posição de              

facilitadores da transferência e da difusão (Walker, 1969; Rogers, 2003; Dolowitz, 1998;            

Stone, 2000), ou de “empreendedores de transferências” (Dolowitz e Marsh, 1996, p. 345). 

 Especificamente com relação às CCTs, o estudo de Silva (2015), Kauchakje e Silva             

(2014) e Kauchakje, Silva e Pessali (2014) denota que instrumentos como a Declaração do              

Milênio (ONU, 2000), os ODM - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ONU, 2000), e              

os Relatórios de Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial, influenciaram         

significativamente o conteúdo de tais políticas. Ao determinarem metas e prazos para            

consecução, os ODM, que já vinham sendo discutidos por toda a década de 1990, podem ter                

acelerado o processo de implantação e propagação de CCTs na América Latina. 

 

Quadro 3 - CCTs em países da América Latina a partir dos anos 1990 
  
 

Programas (início - término) País 

Bolsa Escola (2001-2003), Bolsa alimentação (2001-2003), Bolsa Família 
(2003 - ) 

Brasil 

Progresa – Oportunidades - Prospera (1997 - ) México 

Bono Juancito Pinto (2006 - ), Bono Juana Azurduy de Padilla (2009 -)         Bolívia  

Chile Solidário (2002 -) Chile 

Tekopora (2005 -), Abrazo (2005 -) Paraguai 

Familias en Accion (2001 -), Subsídio Condicionado à Assistência Escolar 
(2005 -), Juntos (2007 - ), Ingreso para la Prosperidad Social (2011 - ) 

Colômbia 

Programa Jefes e Jefas de Hogar Desocupados (2002-2005), Plan Familias 
por la Inclusion Social (2005-2010), Asignacion Universal por Hijo para 

Proteccion Social (2009 -) 

Argentina 

Juntos (2005 -) Peru 
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Bono Solidario (1998-2002), Bono de Desarrolo Humano (2003 – ) Equador 

Red   de   Proteción   Social   (2000-2006),   Sistema   de   Resposta   a   la   Crise 
(2005-2006) 

Nicarágua 

Asignación   Famílias   (1990   -),   Bono   10.000   (2010   -) Honduras 

Superémonos   (2000-2006),   Avancemos   (2006   -) Costa Rica 

Mi Familia Progresa (2008 -), Mi Bono Seguro (2012 -) Guatemala 

Comunidades Solidarias (2005 -) El Salvador 

Red de Oportunidades (2006 -) Panamá 

Solidaridad (2005 - ) República 
Dominicana 

Plan de Atencion Nacional a la Emergencia Social (2005-2007), 
Asignaciones Familiares (2008 -) 

Uruguai 

Ti Manman Cheri (2012) Haiti 

 
Fonte: Kauchakje e Silva (2014) 

  

Kauchakje e Silva (2014) asseveram que relacionar fatos cronologicamente pode levar           

à falácia temporal, mas a opção das autoras não decorre de uma relação causa e efeito entre os                  

documentos e compromissos internacionais assumidos entre os países da América Latina e as             

políticas implementadas, mas como forma de “evidenciar a relativa coincidência temporal           

entre as ondas de adoção de CCTs na América Latina e a produção de documentos referentes                

à erradicação da pobreza pelas OIs e IFIs”, o que, segundo elas pode decorrer de algumas                

possibilidades, não mutuamente excludentes: i) os documentos internacionais que tratavam da           

erradicação da pobreza criaram um consenso sobre a urgência de providências (ênfase na             

atuação da ONU); ii) aderir ao discurso de combate à pobreza e às medidas de enfrentamento                

deu legitimidade aos países periféricos no cenário mundial; iii) as políticas do tipo CCTs              

atendiam às prescrições das instituições financeiras internacionais no sentido da diminuição           

de gastos em políticas sociais (ênfase nas pressões exercidas pelo Banco Mundial em seus              

relatórios). 
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Demonstramos aqui um processo pelo qual a incorporação de conteúdo presente em            

documentos internacionais não vinculantes (visto que as declarações, em tese, não têm essa             

característica, e os Relatórios do Banco Mundial seriam documentos de análise e diagnóstico,             

e não prescritivos), influenciaram na tomada de decisão em nível local, interferindo no             

conteúdo das políticas públicas adotadas pelos países da América Latina. Mais           

especificamente com relação ao arranjo institucional das políticas de transferência monetária a            

que nos referimos, o estudo de Silva (2015) demonstrou que estas absorveram em seu escopo               

características específicas difundidas pelo Banco Mundial como público alvo, tipo de           

condicionalidade e mecanismo de focalização, o que denota o grau de influência que estas              

instituições possuem sobre as políticas públicas, mesmo quando publicam documentos de           

estudo, avaliações e relatórios. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A transferência de políticas públicas vai além de analisar que A doou/recebeu modelo             

B, conforme exposto por Dolowitz (2017). Também envolve estudar de modo mais            

aprofundado as motivações do processo, especificamente neste artigo observou-se a relação           

entre os acordos/compromissos internacionais e transferência e difusão de políticas públicas, a            

partir do caso do Sistema ARCUSUL/Mercosul e Declarações do Sistema ONU e Relatórios             

do Banco Mundial - Políticas Públicas de Combate à Pobreza.  

A breve análise do funcionamento do Sistema ARCUSUL/Mercosul ilustrou como o           

acordo assinado internacionalmente alterou a política pública voltada a acreditação dos cursos            

superior nos países membros. A RANA é composta pelas agências nacionais de acreditação,             

formadas respeitando as estruturas dos países membros e a legislação local. Mesmo com todas              

essas peculiaridades, há instituições com credenciamento ativo em todos os países, ou seja,             

com cursos que atendem os critérios de qualidade estabelecidos pelo sistema. 

Do mesmo modo, no estudo que relacionou a incorporação do conteúdo das            

declarações do Sistema ONU e dos Relatórios do Banco Mundial ao escopo das políticas de               

combate à pobreza na América Latina no período posterior à 1990, pudemos observar             

correspondência de conteúdo entre os documentos e as políticas. Além disso, o espraiamento             

reiterado de um mesmo modelo de política, as CCTs, por países com diferentes contextos              
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históricos, sociais e econômicos, demonstra um processo de transferência ou difusão de            

políticas públicas em que as OIs e IFIs atuaram como propagadoras de modelos, ao              

difundirem padrões, diretrizes, metas e boas práticas. Concluímos também que embora os            

documentos da ONU pareçam estabelecer conteúdos genéricos, meramente declaratórios, e          

como tal, não vinculantes, e que os relatórios do Banco Mundial, por serem documentos              

avaliativos, de análise conjuntural, não tenham caráter prescritivo, ambos (em especial, no            

primeiro caso, a Declaração do Milênio e os Objetivos do Milênio) acabaram por nortear a               

opção por políticas de transferência monetária, por serem respostas imediatas no combate à             

pobreza, o que atendia às prescrições do Sistema ONU, e por serem políticas de baixo custo, o                 

que correspondia às exigências das instituições financeiras internacionais, como o Banco           

Mundial.  

Por fim, só é possível discutir se houve transferência a partir de um acordo ou               

compromisso assumido internacionalmente se o conteúdo desse compromisso se desdobra ou           

repercute efetivamente em políticas públicas. Primeiramente é preciso avaliar se a política            

implementada a partir do acordo internacional deriva de um modelo já implementado em             

outra jurisdição, pois o simples fato de aderir a um compromisso internacional não significa              

que se estará transferindo políticas. É preciso entender de onde veio a ideia e se ela foi                 

realmente implantada, em outras palavras, se houve alteração na política pública do receptor .              

Além disso, conhecer as etapas do processo de celebração do compromisso internacional,            

permite avaliar o grau de transferência envolvido (cópia, emulação, síntese, inspiração, etc).            

Do mesmo modo, conhecer os atores envolvidos, possibilita avaliar as barganhas que            

originaram a transferência, se houve imposição ou indução, e outros fatores estruturais que             

orientaram a opção por aderir àquele compromisso. 
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