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Resumo: O artigo parte de estudos acerca da governança multinível, da difusão de inovações 

em políticas públicas e do intercâmbio entre entes locais e globais na busca de respostas 

políticas. Ênfase é dada ao protagonismo das cidades nestes processos, atuando inclusive em 

temáticas que, pelo desenho institucional doméstico, estariam na esfera de competências de 

outros entes. A metodologia utilizada é o estudo de caso, tendo como objeto a difusão de um 

modelo de política local voltado à saúde materna e neonatal (Programa Mãe Curitibana). 

 

1.  Introdução 

As últimas décadas, marcadamente o período pós-Guerra Fria, demonstram, além do 

fortalecimento das organizações intergovernamentais e das instituições financeiras 

internacionais,  a emergência de novos entes no cenário internacional. Nesse contexto, as 

unidades subnacionais se colocam progressivamente em destaque na esfera global, de modo 

isolado ou através de redes e parcerias dedicadas à captação de investimentos, cooperação 

técnica ou busca de inserção internacional nos mais variados temas, com destaque à 

mobilidade, meio-ambiente e políticas públicas  (SILVA, 2015:2). 

O presente artigo, dando continuidade à análise proposta pela autora em Silva (2015a, 

2015b) busca refletir sobre a colocação das cidades no cenário internacional e o intercâmbio 

das unidades subnacionais com entes da esfera nacional, regional ou global, seja absorvendo 

diretrizes e elementos constitutivos de políticas, seja produzindo modelos de políticas que 

serão replicados em outras jurisdições. Preocupa-se, especialmente, em analisar a abordagem 

das cidades a temáticas que vão além do interesse local como a efetivação dos direitos 

humanos através de políticas públicas.  

A discussão teórica que perpassa o artigo mobiliza a literatura sobre governança 

multinível, bem como os estudos sobre transferência, difusão e convergência de políticas 

públicas. Para a análise empírica, vale-se do estudo de caso do Programa Mãe Curitibana, 

política pública local implantada no município de Curitiba, Brasil, em 1999, que obteve êxito 

em vários aspectos ligados à saúde materna, neo-natal e infantil, destacando-se em nível 
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nacional e internacional como boa prática na redução da mortalidade e na humanização do 

parto e servindo de modelo ou inspiração para iniciativas similares dentro e fora do país. 

O artigo se estrutura em seções. Após a introdução desenvolve-se uma breve revisão 

da literatura utilizada, seguida de análise sobre a incorporação da temática “direitos 

reprodutivos” na legislação doméstica e local. Ao final apresenta-se o estudo de caso e, 

posteriormente, conclusões e reflexões construídas a partir da abordagem teórica e empírica 

desenvolvida. 

 

2. Dinâmicas de interação entre esferas decisórias. 

As aproximações viabilizadas pela globalização e pelos avanços tecnológicos das 

décadas recentes, subvertem o modelo clássico de atuação em nível local, doméstico ou 

global. Esse cenário permite não apenas a diversificação dos atores, cujo protagonismo, 

anteriormente, cabia aos Estados ou aos blocos de Estados, como mudanças no 

encaminhamento de problemas e soluções, visto que a convivência em espaços multilaterais 

heterogêneos, oportuniza a troca, a disseminação e incorporação de ideias e modelos pelos 

diferentes entes. 

Conforme destacado em trabalho anterior, o modelo atual de interação no ambiente 

doméstico e internacional inclui espaços de decisão mais dinâmicos e interconectados, 

permeáveis ao fluxo de conceitos, valores e instituições oriundos de diferentes atores, 

alterando-se 

os modelos clássicos de resolução de problemas, pois as demandas não se restringem 

mais aos níveis internos, nem as soluções estão adstritas às esferas domésticas. Ocorre 

um intercâmbio entre atores globais e locais que ultrapassa fronteiras materiais e 

políticas. Questões inicialmente atribuídas a determinado local são incluídas em uma 

agenda global, como demandas ou como soluções. Fluxo contrário também se verifica 

quando ideias são pinçadas na esfera global e inseridas no espaço local (SILVA, 

2015:56) 

É nesse cenário de composição heterogênea que emergem processos decisórios 

multiburocráticos, em “um quadro no qual e através do qual os direitos e obrigações, poderes 

e capacidades dos Estados foram redefinidos” (HELD, 2000:159).  

Como fundamento explicativo para a formulação e implementação de políticas públicas 

em ambientes de dispersão ou sobreposição decisória, utiliza-se, neste artigo, a abordagem 

acerca da governança multinível, nos termos traçados por Hooghe e Marks (2001 e 2003) 

Infere-se que a governança multinível facilita a modelagem de políticas públicas, cuja análise 
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é instrumentalizada pela compreensão dos processos de transferência (DOLOWITZ, 1998; 

DOLOWITZ e MARSH, 2000), difusão (BENNETT, 1991; STONE, 2000; ROGERS: 2003, 

2005; WEYLAND, 2006) e convergência de políticas públicas (KNILL, 2005; HOLZINGER 

e KNILL, 2005). Estas abordagens serão apresentadas a seguir. 

 

2.1. Governança multinível. 

A ideia de governança multinível ganha força com os estudos sobre europeinização e 

sobre a distribuição de competências dentro da União Europeia. Em linhas gerais, o tema é 

conceituado por Gary Marks como sendo um “sistema de negociação permanente entre o 

governo e os diferentes níveis territoriais” (MARKS, 1993:392, tradução das autoras
1
), 

mediante redes entre os níveis supranacional, nacional, regional e local. Percebe-se aqui uma 

tratativa do tema que enfatiza a dimensão vertical. 

Mais tarde, Hooghe e Marks (2001, 2003) analisam a governança como uma 

“reconfiguração da autoridade” em diferentes centros decisórios, seja pela coexistência de 

níveis dispersos em unidades territoriais distintas (ênfase no ator) ou pela repartição das 

competências por temáticas ou funcionalidades diferenciadas (ênfase na política). A dispersão 

de autoridade ocorreria para “cima”, ou para o nível supranacional, para “baixo”, ou para 

jurisdições subnacionais, ou para o “lado”, para redes públicas ou privadas (HOOGHE e 

MARKS, 2001:4).  

Para o caso empírico a ser observado neste artigo, interessa a dispersão da autoridade a 

partir do poder central tanto para entes supranacionais, como para atores subnacionais. 

Considera-se assim um escalonamento vertical a partir do governo central, bem como uma 

articulação horizontal através da cooperação entre unidades subnacionais, mediante a troca de 

subsídios para criação de políticas. O último aspecto permite que se atente a relações 

informais que se constroem entre unidades que não estão encadeadas dentro de uma estrutura 

hierárquica (HOOGHE e MARKS, 2001:3) 

Os autores asseveram que, independente do termo utilizado para designar a governança 

multinível
2

, a dispersão do processo decisório entre múltiplas jurisdições tornaria a 

                                                 
1
 No original: “system of continuous negotiations between the government and the different territorial levels” 

(MARKS, 1993:392). 
2 Segundo Hooghe e Marks (2003:4) o tema vem sendo tratado de modo diferente pelas diversas áreas 

do conhecimento: multi-tiered governance, consortio, condominio, redes de políticas (para 
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governança mais flexível do que a concentração, equilibrando benefícios e prejuízos da 

centralização, abrindo-se às diversidades locais e customizando a tomada de decisão 

(HOOGHE e MARKS, 2003:5-6). 

A abordagem da governança multinível permite analisar como se dá a tomada de 

decisão e a formulação de políticas públicas entre diferentes níveis de governo, seja 

considerando divisões territoriais (a divisão entre Estado e unidades federativas nos estados 

federados, ou a repartição entre os níveis supranacional, nacional, regional e local), seja nas 

divisões por esferas de poder (executivo, legislativo, judiciário) ou em razão da 

especificidades das matérias abordadas (ministérios, secretarias, ou gabientes divididos de 

acordo com temáticas específicas: educação, infraestrutura, planejamento, etc). Além disso, a 

perspectiva da governança multinível possibilita avaliar a supranacionalização, a 

descentralização e a dispersão de autoridade como dinâmicas limítrofes (STUBBS, 2005:67), 

ou seja, intercambiáveis. 

Como se verá adiante, a política analisada no presente artigo demonstra a 

simultaneidade de instâncias decisórias atuando na temática saúde – partindo do nível 

supranacional, passando pelo nível nacional e chegando ao nível local, da formulação e 

implementação da política. Após os resultados exitosos obtidos, a política criada e implantada 

no município ganha destaque novamente no foro internacional, agora como boa prática. 

  

2.2. Modelagem de políticas públicas. 

As dinâmicas atuais, que favorecem o entrelaçamento de atores e instituições de 

diferentes esferas – local, nacional, global, produzem diversas repercussões, inclusive na 

formulação e implementação de políticas públicas. Deacon (2003:14) destaca que, embora 

isso seja mais nítido com relação às questões econômicas, há impactos também no modo 

como as políticas sociais são compreendidas ou analisadas o que se, dá, entre outros fatores, 

pela inserção de novos atores como prescritores de políticas sociais e pela criação de um 

discurso global acerca das melhores políticas sociais. 

Nessa mesma linha, Skocpol e Amenta (1986:147) destacam a existência de uma 

conexão entre o contexto internacional e as políticas locais, principalmente através da 

                                                                                                                                                         
europeanistas), cooperação multilateral, governança global (para internacionalistas), governança 

policêntrica, governança por redes (para políticas públicas). 
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circulação de pessoal e de valores provenientes de organizações internacionais (OIs) como 

ONU ou OIT, o que propiciaria a “modelagem internacional de políticas”. 

Para Dolowitz e Marsh (2000:11) as OIs influenciam os tomadores de decisão 

diretamente – por meio de condicionalidades para concessão de empréstimos, por exemplo, 

ou indiretamente “através da informação e políticas disseminadas em suas conferências e 

relatórios”
3
 (DOLOWITZ e MARSH, 2000:11, tradução das autoras). 

Nesse cenário, em que é favorecida a propagação de ideias, valores, conceitos, 

prescrições ou diretrizes acerca de políticas, surgem abordagens relevantes, como o policy 

transfer, policy diffusion  e policy convergence. 

Policy transfer seria, no onipresente conceito de Dolowitz e Marsh (2000:5), um 

processo pelo qual o “conhecimento sobre políticas, arranjos administrativos, instituições e 

ideias de um contexto presente ou passado é usado no desenvolvimento de políticas, arranjos 

administrativos, instituições e ideias em outro contexto”. É, assim, um processo 

multiorganizacional, social e coletivo, que subentende a interação dos atores envolvidos em 

redes, ou em conferências, delegações e encontros, compartilhando conhecimentos e padrões 

coesos de entendimentos cria as transfer policy communities, e uma espécie de “cultura 

política internacional” (COLOCAR REFERÊNCIA). 

Holzinger e Knill, ao falarem da transferência de políticas públicas salientam o papel 

das OIs, através de tratados, propostas, metas e da difusão de melhores práticas ou 

performances de políticas (HOLZINGER e KNILL, 2005:785). Para eles, as OIs 

desempenham papel fundamental na transferência e difusão de políticas, agindo como 

“mediadores” ao exortar governos locais a seguirem modelos ou performances. 

Bennett (1991:2000), ao tratar da difusão de políticas públicas, fala da tendência dos 

tomadores de decisão em “olhar para fora” e procurar inspiração na forma como os outros 

estão respondendo a programas similares. Dessa forma a difusão ocorreria pelo espraiamento 

da inovação através dos membros de um sistema social (ROGERS et al., 2005:3). 

Compreende-se assim, o protagonismo das OIs nessa dinâmica, visto o papel privilegiado e 

dirigente que têm na divulgação de inovações, e por seu alcance global. Além do papel de 

atores envolvidos com a difusão, a proximidade física e a identidade cultural e social, além do 

compartilhamento de problemas comuns, favorecem a difusão de políticas. 

                                                 
3
 No original: “through the information and policies spread at their conferences and reports” (DOLOWITZ e 

MARSH, 2000:11) 
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Por fim, outra dimensão da modelagem de políticas é a convergência. Knill entende 

que a convergência pressupõe o aumento da similaridade dos elementos de uma política em 

diferentes jurisdições ou espaços, em determinado período de tempo. Para ele, a convergência 

seria “resultado final de um processo de mudança política ao longo do tempo, em direção a 

algum ponto comum, independentemente dos processos causais” (KNILL, 2005:768, tradução 

das autoras
4
). 

 

3. Espraiamento e incorporação de diretrizes e conteúdos de políticas: o caso dos 

direitos reprodutivos. 

A inserção dos direitos reprodutivos na legislações nacionais, inclusive no caso 

brasileiro é precedido de um processo intenso e global de advocacy por parte de grupos de 

pressão ligados à temática feminina. Sofre também, forte influência das Conferências das 

Nações Unidas, principalmente a partir da década de 1970 (ver tabela 1), mediante a inclusão 

do tema na pauta de debates e deliberações.  

Tabela 1 – Conferências Internacionais relevantes à temática dos direitos reprodutivos 

Ano Evento Principais contribuições 

1975 1ª Conferência Internacional 

da Mulher - México 

Diretrizes: igualdade de gênero, integração e 

participação da mulher no desenvolvimento, incentivo 

à contribuição das mulheres no fortalecimento da paz 

mundial. 

1980 2.ª Conferência Internacional 

da Mulher - Copenhagen 

Diretrizes: acesso à educação, oportunidades de 

emprego e assistência médica adequada. 

1985 3ª Conferência Internacional 

da Mulher - Nairóbi 

Metas: Igualdade, desenvolvimento e paz, garantia de 

emprego, saúde e educação. Prazo: ano 2000 

1993 Declaração Direitos 

Humanos – (Conferência 

Internacional dos Direitos 

Humanos de Viena) 

Direitos das mulheres e das crianças do sexo 

feminino são parte inalienável, integral e 

indivisível dos direitos humanos universais 

1994 Conferência Internacional 

sobre População - Cairo 

Metas: igualdade, empoderamento da mulher 

(inclusive pela proteção aos direitos reprodutivos), 

acesso à saúde. 

                                                 
4
 No original: “Policy convergence thus describes the end resulto f a process of policy change over time towards 

some common point, regardless of the causal processes.” (KNILL, 2005:768). 
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Determina que os países assegurem atendimento 

pré-natal, parto seguro, incentivo à amamentação e 

especial atenção com a saúde materna e do recém-

nascido, além de serviços para redução, prevenção 

e tratamento de doenças sexualmente 

transmissíveis, principalmente HIV/AIDS, e 

programas de saúde reprodutiva balizados pelas 

necessidades das mulheres e adolescentes. 

Deslocou a análise da questão populacional do 

ponto de vista demográfico para a ótica dos 

direitos humanos. 

Relação entre direitos reprodutivos a exercício da 

cidadania. 

1995 4.ª Conferência Mundial 

da Mulher - Beijing 

Necessidade de atuação do Estado mediante 

políticas que garantam o direito à saúde sexual e 

reprodutiva.  

Ideia de políticas de gênero (gender 

mainstreaming). 

2000 Declaração do Milênio 

(Millenium Summit, 2000) 

Igualdade de gênero, através do acesso à educação, 

empregos assalariados e aumento das vagas nos 

parlamentos. 

Redução da mortalidade materna em 75% 

(considerando os números de 1990). 

Universalidade de acesso à saúde reprodutiva. 

Fonte: Sistema Nações Unidas.  
Elaboração: as autoras 

 

Os direitos das mulheres figuravam de forma tímida na legislação brasileira até a 

década de 1980. O movimento feminista brasileiro inicia sua luta sob forte influência dos 

movimentos internacionais e ganha força com o Ano Internacional da Mulher, em 1975. Após 

essa data, a sociedade e os grupos de pressão nacionais passam a se articular em prol dos 

direitos da mulher, o que, paralelo ao espraiamento do conteúdo formulado nas conferências 

promovidas pelas organizações internacionais, repercute na legislação e políticas públicas 

nacionais (ver tabela 2).  



 

8 

Tabela 2 – Incorporação dos direitos reprodutivos na legislação brasileira 

Ano Evento Principais contribuições (complementar) 

1983 PAISM - Programa de 

Assistência Integral à 

Saúde da Mulher 

 

1985 CNDM - Conselho 

Nacional dos Direitos da 

Mulher 

 

Década de 

1980  

Comitês de Prevenção da 

Mortalidade Materna 

 

1988 Constituição Federal (CF) direito à saúde
 
e à proteção à maternidade 

1990 Sistema Único de Saúde – 

Lei n.º 8080-90 

Lei nº 8142-90 

Articulação em rede 

Municipalização 

1990 Estatuto da Criança perspectiva da saúde materno-infantil como forma 

de garantia de nascimento digno, assegurando o 

direito da gestante de ser acompanhada, 

preferencialmente, durante o pré-natal e o parto, 

pelo mesmo médico 

1990 Comissão de Cidadania e 

Reprodução - CPI 

Medidas necessárias à efetivação do PAISM: 

mudança comportamental de prestadores de 

serviços, a necessidade de uma atuação mais 

humana, solidária e ética. 

1992 Programa de Humanização 

ao Parto e Nascimento - 

PHPN 

melhoria do acesso, cobertura e qualidade do pré-

natal, e da assistência ao parto e puerpério às 

gestantes e ao recém-nascido 

1993 Assinatura das resoluções 

da 23.ª Conferência 

Sanitária Pan-americana 

compromete-se a reduzir a mortalidade materna 

em até 50% até o ano 2000 

1993 Comissão Nacional de 

Mortalidade Materna 

 

1994 Programa Saúde da 

Família  

promoção da saúde da gestante, aleitamento 

materno, controle pré-natal, assistência ao parto e 
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puerpério 

2003 Secretaria de Políticas 

Públicas para Mulheres 

Plano Nacional de 

Políticas para Mulheres  

 

2004 Ano Nacional da Mulher Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade 

Materna e Neonatal 

2005 Política Nacional de 

Direitos Sexuais e 

Reprodutivos 

 

2005 Lei 11108/2005 assegura às gestantes o direito à acompanhante 

durante o trabalho de parto, parto e pós parto 

imediato. 

2007 Lei n.º 11.634/2007 direito da gestante ao conhecimento e vinculação à 

maternidade onde receberá acompanhamento e 

assistência no parto 

2007 Plano Integrado de 

Enfrentamento da 

Feminização da Epidemia 

de Aids e outras Doenças 

Sexualmente 

Transmissíveis 

 

2011 Rede Cegonha rede de cuidados à mulher e atenção humanizada à 

gravidez, parto e puerpério, e também à criança, 

com a garantia de nascimento seguro, crescimento 

e desenvolvimento saudáveis 

 

 Além da incorporação da perspectiva de gênero e dos direitos sexuais e reprodutivos 

na legislação nacional, sob intensa influência das organizações internacionais e dos eventos 

por elas promovidos, criando foros de discussão e deliberação acerca da temática, o estudo de 

caso a seguir, denota a inserção dessa abordagem também no nível local.  
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4. Estudo de Caso: o Programa Mãe Curitibana. 

Dentro do processo de incorporação dos direitos reprodutivos em leis e políticas 

públicas, o município de Curitiba, implementa em 1999 o Programa Mãe Curitibana (PMC), 

uma iniciativa criada para buscar a humanização do parto mediante a vinculação da gestante à 

maternidade de nascimento do bebê, desde o início do pré-natal. Progressivamente o 

programa passa a produzir resultados positivos na diminuição da mortalidade materna e 

infantil e na redução da transmissão vertical do vírus HIV/AIDS. O reconhecimento desses 

resultados em esfera nacional e internacional insere o programa como boas práticas em saúde 

materna e neonatal. 

O Programa pode ser considerado o resultado de um sistema de governança multinível 

em que se observa, no aspecto supranacional, a propagação de diretrizes e metas, no âmbito 

nacional, a criação de um sistema legal que garante e protege o exercício dos direitos 

reprodutivos, e no nível local, sua concretização através de uma política pública.   

Além disso, percebe-se um processo de modelagem positiva de políticas públicas em 

que o Brasil, inicialmente, participa da elaboração de diretivas ao integrar as Conferências e o 

debate internacional; após, incorpora concepções, prescrições e modelos internacionais sobre 

direitos reprodutivos (tanto na legislação como nas políticas públicas) e, em um terceiro 

momento, torna-se “exportador” de políticas quando, no caso do Programa Mãe Curitibana, 

este passa a ser replicado em outros contextos e ser propagado como experiência exitosa, até 

mesmo sob chancela das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Com relação à governança multinível, no Brasil, dado o desenho federativo e as 

competências constitucionais e legais em matéria de saúde, a maioria dos programas 

formulados e com transferências de recursos da União têm execução descentralizada. No caso 

do SUS, a execução dos serviços cabe aos municípios, com base nas demandas locais, ou seja, 

a efetividade das leis e programas federais depende da atuação do município. Percebe-se 

assim uma estreita coordenação entre as competências legislativas e executivas tanto em 

esfera nacional, como em esfera local. O espaço supranacional se faz presente como locus da 

disseminação de debate e de conteúdo acerca de temas ligados à saúde, como observou-se na 

tabela 1. 

 Quanto ao Programa Mãe Curitibana, os resultados obtidos tornaram-no referência em 

saúde materno-infantil. Dezesseis anos após sua criação, mais de 200.000 gestantes já foram 

atendidas, com significativa diminuição da mortalidade materna e infantil. Igualmente 

observa-se, nas mães vinculadas ao programa, o aumento dos partos normais, comparados à 
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média nacional (no período de 1999 a 2010 a média nacional foi menor que 50%, no 

Programa Mãe Curitibana cerca de 70% dos partos realizados foram normais) e o maior 

número de consultas pré-natais (em 2012 um total de 84,5% das gestantes acompanhadas pelo 

Programa tiveram acesso a mais de sete consultas pré-natais
 
e a média brasileira para esse 

número de consultas girou em torno de 61,1%). 

Resultados positivos advém também da realização de testes para HIV/AIDS nas 

gestantes vinculadas ao programa, o que tem propiciado a diminuição do contágio do feto ou 

do recém-nascido. No ano de implantação do Programa Mãe Curitibana a transmissão vertical 

do vírus era de 5,06%, número que passou para 2,46% em 2009
20

. 

Os indicadores positivos obtidos pelo Programa Mãe Curitibana motivaram o 

recebimento de diversas premiações nacionais e internacionais - Prêmio Objetivos do Milênio 

Brasil, da OMS/OPAS, 2007; Boas Práticas da Iniciativa de Maternidade Segura na América 

Latina, OPAS/OMS, 2012; Americas Award pela redução da mortalidade infantil, 

CIFAL/UNITAR-ONU, 2012. Além disso, o programa subsidiou a criação de iniciativas 

similares como o “Mãe Coruja” (Pernambuco), “Mãe Paulistana” (São Paulo), “Mãe 

Santanense” (Santana do Ipanema), “Mãe Mogiana” (Mogi das Cruzes) e a Rede Cegonha do 

Governo Federal. Seu alcance foi estendido a nível estadual com a Rede Mãe Paranaense. 

Importante analisar a influência do Programa Mãe Curitibana na implantação de 

programas similares no Brasil e no exterior. Segundo informações da Prefeitura Municipal de 

Curitiba, gestores do programa participaram em vários eventos nacionais e internacionais, 

como disseminadores da prática. Recentemente a ONU noticiou sua intenção de levar o 

Programa para África e Ásia. Além disso, várias delegações nacionais e internacionais têm 

visitado Curitiba, desde a criação do Programa, em busca de subsídios para implementação de 

programas congêneres em seus locais de origem, entre os quais cita-se representantes da 

China, México, Bolívia, Argentina, Equador, Dinamarca, El Salvador e também do governo 

de Belo Horizonte/MG e do estado de Pernambuco. 

Há um intenso e frequente intercâmbio entre a equipe técnica do Programa e membros 

do governo, sociedade civil e comunidade científica nacional e internacional, o que denota um 

processo de modelagem que tem oscilado principalmente entre a transferência da política, o 

lesson-drawing (aprendizado) e a difusão de conhecimentos, ideias e práticas.   

No caso em análise, observa-se que o Brasil inicialmente foi receptor de princípios e 

conteúdos emanados da comunidade internacional pelas conferências da ONU e pela atuação 

dos grupos de pressão ligados à questão feminina, incorporando-os à legislação e às políticas 
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públicas domésticas. Após a consolidação do Programa Mãe Curitibana, e devido aos 

resultados obtidos, percebe-se um movimento contrário, através do qual instituições e formato 

de uma política pública nacional passa a ser replicada internacionalmente. Indicando, 

portanto, um processo de transferência de políticas, no qual alguns ou todos os elementos de 

uma política, tais como: princípios, conteúdos, arranjos institucionais e formulações, são 

transferidos. 

 

5. Considerações finais. 

A luta pela afirmação dos direitos da mulher tem uma trajetória de retrocessos e 

conquistas. Muito do que foi alcançado ainda permanece em tratados, leis e políticas públicas, 

mas não alcançou efetividade. Casos exitosos esparsos têm atenuado a vulnerabilidade 

histórica das mulheres em questões ligadas aos direitos humanos, no entanto as  disparidades 

mundiais permanecem gritantes. 

O presente artigo analisa uma política pública de característica transversal, que insere 

em seu escopo elementos oriundos de documentos e resoluções internacionais, ao mesmo 

tempo em que atende às limitações e regras impostas pela legislação nacional, mas sem 

desconsiderar as especificidades que a demanda e o contexto local impõe. Permite assim que 

se analisem aspectos da governança multinível, em específico a propensão à difusão e à 

transferência de políticas que se observa nesse cenário. 

Em pesquisa anterior em que se abordou políticas nacionais de enfrentamento da 

pobreza no Brasil, a partir da incorporação de diretrizes das organizações internacionais, 

concluiu-se que, no âmbito daquele tipo de política, o papel de instituições como o Banco 

Mundial se dá, frequentemente, no hiato de atuação do governo nacional e em decorrência do 

engessamento dos tomadores de decisão em face do problema pobreza (SILVA, 2015:133). 

No caso deste artigo, mesmo que se considere a absorção de conteúdo proveniente de OIs em 

nível nacional e local, percebe-se acentuada coordenação no processo de internalização do 

conteúdo proveniente do foro internacional na lei nacional, e posterior efetivação na política 

pública local. Infere-se assim um ação articulada entre atores dos diferentes níveis, dentro de 

suas competências e em prol de suas demandas, sem que se denote dispersão ou sobreposição 

decisória. 
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