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8. DIFUSÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS EM PERSPECTIVA 
DISCURSIVA:  ANÁLISE DA 
LITERATURA BRASILEIRA

Eliane Cristina da Silva Nascimento1

Sidney Jard da Silva2

Introdução 

Pesquisas do tipo Estado da Arte são caracterizadas por inven-
tariar a produção acadêmica de uma determinada área de estudos e 
apresentar quais “aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privi-
legiados em diferentes épocas e lugares” (FERREIRA, 2002, p. 258). 
Soares e Maciel (2000) afirmam que a compreensão que ela promove 
é necessária ao processo de evolução da ciência. Na mesma linha de 
argumentação, Romanowski e Ens (2006, p. 39) consideram que esses 
balanços contribuem na definição de um campo de conhecimento, 
pois “não se restringem a identificar a produção, mas analisá-la, cate-
gorizá-la e revelar os seus múltiplos enfoques e perspectivas”3.

1  Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
Federal do ABC (PCHS/UFABC) e pesquisadora do grupo de pesquisa Política, Políticas Públicas 
e Ação Coletiva (3 PAC/CNPq). Pedagoga da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 
UTFPR. E-mail: eliane.nascimento@ufabc.com.br

2  Professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade 
Federal do ABC (CECS/UFABC) e Coordenador do grupo de pesquisa Política, Políticas Públicas 
e Ação Coletiva (3 PAC/CNPq). E-mail: sidney.jard@ufabc.edu.br

3 Trabalho empreendido neste e em vários outros capítulos desta obra, ainda que com recortes 
temáticos e/ou temporais distintos.
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Neste capítulo, aplicamos tais pressupostos aos estudos sobre 
difusão de políticas públicas no Brasil, não só buscando a compreen-
são do campo em si, mas também, procurando identificar como ele 
se relaciona com a literatura internacional sobre o tema, ou seja, quais 
teorias têm sido mais influentes na produção acadêmica nacional. 

Inicialmente, encontramos dois levantamentos, datados de de-
zembro de 2015 e dezembro de 2016: o primeiro, no capítulo de 
apresentação do livro Difusão de Políticas Públicas, de Faria, Coêlho e 
Jard da Silva (2016b) e o segundo, no artigo “Policy Transfer, Diffusion, 
and Circulation”, de Oliveira e Faria (2017). Os referidos trabalhos 
demonstram que a temática da difusão/transferência de políticas 
ainda é relativamente pouco explorada na produção acadêmica bra-
sileira, no entanto, chamam a atenção para a relevância que vêm ga-
nhando em eventos na área de Ciências Sociais, em geral, e Ciência 
Política, em particular.

Mesmo considerando que tais levantamentos são relativamen-
te recentes, nossa contribuição será prosseguir na construção deste 
itinerário acadêmico por meio de um caminho alternativo que é es-
truturá-lo em uma perspectiva discursiva4. Nossa pretensão ao mo-
bilizar a Análise de Discurso (AD) no contexto de uma produção 
acadêmica é avançar para além de um retrato do campo5. Nestes 
termos, a inovação pretendida é analisar criticamente o funciona-
mento dos seus textos e compreender como produzem “sentidos 
por/para os sujeitos” (ORLANDI, 2007, p. 17). Tratar publicações 
acadêmicas como produtoras de discursos é admitir que elas cons-
tituem percursos, práticas e podem promover a expansão ou o si-
lenciamento de tendências teóricas, metodológicas e temáticas entre 
pesquisadores e estudantes do campo. 

O capítulo está dividido em sete seções. Após esta breve in-
trodução e os apontamentos metodológicos, a terceira seção apre-

4  Neste sentido, longe de propor uma revisão exaustiva sobre o tema, este capítulo tem como 
objetivo ser uma contribuição suplementar para um campo de pesquisa ainda emergente e, 
portanto, em constante transformação.

5  Digno de nota é o fato de que sete dos capítulos desta coletânea referenciam, ainda que em níveis 
e a partir de autores diversos, noções que permeiam os estudos discursivos, por exemplo, disputas 
pela legitimidade dos discursos, sentidos dos discursos, hegemonia discursiva, espaço discursivo 
etc; o que denota o potencial desta perspectiva na análise de uma diversidade de temáticas.



299

senta uma caracterização das principais abordagens teóricas sobre 
difusão de políticas públicas. A quarta dedica-se a um levantamento 
da produção acadêmica brasileira sobre o tema, baseado na busca 
de “‘quando’, ‘onde’ e ‘quem’ produz pesquisas num determinado 
período e lugar” (FERREIRA, 2002, p. 265). A quinta seção busca 
“responder [...] a ‘o que’ e ‘o como’ dos trabalhos” (FERREIRA, 
2002, p. 265) e é guiada pelos pressupostos da AD, pois nos concen-
tramos em compreender o discurso do campo acadêmico brasileiro 
sobre difusão de políticas públicas interrogando “o já dito no nível 
de sua existência” (FOUCAULT, 2008, p. 149)6. A sexta explora 
como a produção acadêmica brasileira articula o seu objeto de es-
tudo com as teorias gerais do campo. Por último, nas considerações 
finais, retomamos o objetivo inicial do texto articulando-o com as 
possíveis contribuições que este trabalho poderá trazer para o cam-
po de difusão de políticas públicas no Brasil. 

Metodologia

Este trabalho estrutura-se em dois recortes analíticos. 
Inicialmente, com o objetivo de realizar um levantamento prelimi-
nar, adotamos os procedimentos de Romanowski e Ens (2006) para 
a realização de uma pesquisa do tipo estado da arte:

(a) definição dos descritores: a fim de ampliar os resultados 
que poderiam ser encontrados, foi explorada a própria expressão 
“difusão de políticas públicas” e outras utilizadas como correlatas, 
como: “difusão de políticas”; “transferência de políticas públicas”; 
“transferência de políticas”; “disseminação de políticas públicas”; 
“disseminação de políticas”; “circulação de políticas públicas”; “cir-
culação de políticas”; “policy diffusion”; “policy transfer”; “estudos de 
difusão” e “transplante de políticas”.

6  Neste ponto, é importante ressaltar que o nosso trabalho está em sintonia com as preocupações de 
autores como Graham, Shipan e Volden (2008; 2013) quando também destacam a importância do 
“who, what, when, where, how, and why” da difusão de políticas públicas.
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(b) escolha dos bancos de dados a serem pesquisados: o levan-
tamento teve como base a busca de artigos, capítulos de coletâneas7, 
livros, teses e dissertações, prioritariamente em dois bancos de da-
dos, considerados repositórios representativos das pesquisas e pu-
blicações científicas brasileiras, o Catálogo de Teses e Dissertações 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) e a Scientific Eletronic Library Online (SciELO)8. Cientes de 
que os referidos repositórios não reunem a totalidade dos trabalhos 
publicados na área, de forma complementar, utilizamos a ferramen-
ta de pesquisa Google Scholar, tomando como referência os trabalhos 
que surgiram na primeira página de resultados (maior relevância)9. 

(c) definição dos critérios para a seleção do material: foram se-
lecionados trabalhos que mencionavam um ou mais descritores e 
mantinham proximidade com a temática deste capítulo; trabalhos 
de autores brasileiros ou em coautoria, no qual ao menos um fosse 
brasileiro; e trabalhos de autores estrangeiros, desde que tivessem 
vinculação institucional de pesquisa no Brasil.

(d) levantamento e coleta do material de pesquisa, leitura e or-
ganização a partir dos critérios de seleção bibliográfica e elaboração 
das conclusões: nesta etapa os resultados são apresentados de forma 
quantitativa e descritiva, abordando a produção acadêmica a partir 
de aspectos como período, categoria do trabalho, terminologia uti-
lizada, origem geográfica, áreas do conhecimento, instituições de 
origem, aspectos do perfil dos autores, etc. 

Num segundo momento nossa abordagem foi qualitativa, com 
uma análise discursiva das produções, mais especificamente dos ar-
tigos, capítulos de coletâneas e livros. Escolhemos este recorte por 
considerarmos que tais publicações podem ser tomadas como “ce-

7  Neste trabalho, utilizamos o termo “coletânea” para indicar obras organizadas como reunião de 
capítulos escritos por diferentes autores, individualmente ou em coautoria. 

8  Ambos consultados em 17 de outubro de 2018.
9  Ainda assim, mesmo com este cuidado adicional, é possível que uma parte desta emergente 

literatura não tenha sido contemplada no levantamento, seja pelas mencionadas limitações dos 
bancos de dados consultados, seja pela acelerada atualização da produção acadêmica na área. Digno 
de nota é a ausência do trabalho pioneiro de Hochman (1988) nos resultados de busca. Salienta-se 
que esta última coleta e seleção foi realizada em 19 de fevereiro e 10 de julho de 2019.   
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nas enunciativas” (FISCHER, 2001, p. 205), ou seja, são textos onde 
podemos mapear os “ditos” do campo em questão. 

Argumentamos que essas publicações, por terem ampla divul-
gação na academia, são produtoras de discursos nas áreas nas quais 
estão referenciadas, cujos enunciados “ordenam uma esfera da rea-
lidade” (MAY, 2004, p. 168). Dito de outra forma, na dinâmica da 
academia brasileira, trabalhos publicados em periódicos ou em livros 
têm mais espaço na constituição discursiva de um campo de pesqui-
sas, pois podem representar a conformação de agendas, temáticas, 
relações de poder, bem como disputas discursivas e de espaço.

Nosso guia será a noção de enunciado como unidade elementar 
do discurso (FOUCAULT, 2008) e a ideia de cenas enunciativas de 
Fischer (2001). No livro A Arqueologia do Saber, Foucault indica que 
o enunciado não é uma estrutura, mas sim uma função, constituído 
de sentidos, de regras de existência e de um campo de utilização – 
ou seja, é baseado em um jogo de relações. Para o autor, seus prin-
cipais elementos são: i) a ligação com um referencial que delimita 
o diferencial do objeto; ii) a ligação com um sujeito, que não é um 
autor ou um emissor, mas a posição que deve ocupar para ser sujeito 
do enunciado; iii) a ligação com outros enunciados, que não se dá de 
forma independente e neutra, pois o enunciado deve desempenhar 
um papel nesta relação e iv) deve ter materialidade, ou seja, os enun-
ciados precisam “ter uma substância, um suporte, um lugar e uma 
data” (FOUCAULT, 2008, p. 114).

Assim, buscaremos descrever e analisar os enunciados a partir 
dos seguintes questionamentos: Como se constitui o discurso sobre 
o campo de Difusão de Políticas no Brasil? O discurso acadêmi-
co brasileiro no campo de Difusão de Políticas Públicas apresenta 
um padrão temático, teórico e/ou metodológico? Que concepções 
expressa? De que forma se apropria das teorias internacionais? 
Estabelece rupturas conceituais, terminológicas e/ou analíticas? 
Qual a posição ocupada pelos atores nacionais deste discurso?
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Estudos sobre difusão de políticas

Fenômenos que podem ser considerados como processos de 
difusão são registrados há milhares de anos, por exemplo, durante 
o Helenismo (HADAS, 1959, apud DOLOWITZ, 2000), período 
da história grega cuja principal característica foi a difusão da cultura 
desta civilização. No mundo moderno, conforme argumenta Melo 
(2016), a temática estaria imbricada na natureza das próprias questões 
fundadoras das ciências sociais, que se fundamentam basicamente 
em pensar diferenças e similitudes entre sociedades e isto seria, para 
o autor, pensar na difusão de normas, modelos, políticas e ideias.

Apesar destes registros históricos longínquos, a constituição da 
difusão como um campo de estudos é mais recente – entre os anos de 
1940 e 1950 –, mas somente a partir do final da década de 1960 é que 
seu desenvolvimento se deu de forma mais robusta. Sinteticamente, 
os estudos de difusão têm como questão central explicar como e por 
que ocorre a propagação de um determinado evento10.

Trabalhos precursores desta fase acadêmica foram desenvolvi-
dos nos Estados Unidos e se dedicaram à compreensão do fenô-
meno da difusão no âmbito dos municípios. Ryan e Gross (1943) 
estudaram a difusão de tecnologia de sementes híbridas de milho; 
enquanto Rogers (1958) propôs um método para categorizar fazen-
deiros adotantes de práticas agrícolas inovadoras, baseado no critério 
de adoção de uma única prática ou na adoção de práticas em escala. 

Quanto à definição do termo, Rogers (1995) pensou o conceito 
de difusão a partir da velocidade com a qual uma inovação é ado-
tada por membros de um sistema social. Para mensurar o que o 
autor define como taxa de adoção de inovações foram consideradas 
variáveis como: a percepção que os adotantes têm dos atributos da 
inovação, a forma como a decisão será tomada, os canais de co-
municação utilizados, a natureza do sistema social e a extensão dos 
esforços dos agentes da mudança. Strang (1991) também trabalha 
com a noção de taxa de adoção de inovações, mas, neste caso, esta-

10  O termo evento é utilizado aqui como categoria genérica para agrupar tudo o que, segundo a 
literatura, pode ser objeto de difusão – políticas, programas, modelos institucionais, inovações, 
tecnologias etc. 
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ria mais vinculada aos antecedentes, tanto no sentido do número de 
adoções prévias como no tempo cronológico desde a última adoção, 
ou seja, um histórico de eventos.

Estas duas definições são consideradas clássicas por Coêlho 
(2016) e caracterizam a difusão como um processo. Para Rogers 
(1995), por exemplo, a difusão seria um processo de comunicação 
de uma inovação, em um período, dentro de um sistema social; en-
quanto para Strang (1991) seria mais um processo de influência, ou 
seja, a difusão é quando escolhas prévias de alguns influenciam a 
tomada de decisão de outros.

Para Weyland (2006), por sua vez, a difusão tem um caráter mais 
pragmático. O autor a caracteriza como sendo a adoção de um mes-
mo modelo em países com características socioeconômicas, políti-
cas e culturais variadas. Seria uma forma de promover a similaridade 
em meio à diversidade.

Elkins e Simmons (2005) realizam uma reflexão crítica sobre as 
pesquisas que tratam a difusão como processo, mas que, implicita-
mente, estariam mais próximas da concepção de difusão como produ-
to (e vice-versa), ressaltando que o termo carece de clareza conceitual. 
Deslocando o foco do resultado para o processo, os autores revelam 
sua preferência em tratar a difusão como uma classe de mecanismos, 
notoriamente aqueles caracterizados pela interdependência descoor-
denada: “Some mechanisms that we may still wish to call diffusion may not result 
in the widespread dissemination of  a given practice” (p. 37)11. 

Admitindo a variação de terminologias e enfoques nos estudos 
sobre o tema, Dolowitz e Marsh (2000) apresentam uma definição 
intermediária. Esses autores defendem que todos são processos se-
melhantes nos quais políticas, modelos administrativos/institucio-
nais e ideias de um cenário político são usados no desenvolvimento 
de políticas, modelos administrativos/institucionais e ideias em ou-
tro cenário político.

11  Uma classe de mecanismos pode ser agrupada em dois tipos complementares: I) adaptação - 
mecanismos a partir dos quais a decisão política de um governo altera as condições sob as quais 
outro governo baseia sua decisão de adoção, por exemplo, normas culturais, grupos de apoio 
e concorrência; e II) aprendizagem - mecanismos nos quais a adoção proporciona a troca de 
informações, por exemplo, cascata de informações, aprendizagem e disponibilidade, grupos de 
aprendizagem e referência.
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Grosso modo, o desenvolvimento teórico do campo dos estu-
dos de difusão ocorreu a partir de duas correntes de pensamento 
que, apesar de terem em comum o interesse nos fatores influen-
ciadores dos fenômenos de difusão, distanciavam-se quanto à sua 
origem – uma vertente valorizava os determinantes externos – re-
des formais e informais, localização geográfica, proximidade com 
regiões inovadoras – e, outra, os determinantes internos – atribu-
tos políticos, institucionais, econômicos e sociais. Nas palavras de 
Coêlho (2016, p. 39): “A abordagem dos determinantes internos e 
externos contrapõe visões rivais sobre os fatores que influenciam a 
difusão de políticas entre unidades federativamente autônomas e, 
também, entre países”.

Dois textos identificados por Graham, Shipan e Volden (2008; 
2013), com alto grau de influência nos estudos sobre difusão de po-
líticas públicas, podem ser tomados sob esta perspectiva.  

Walker (1969), por exemplo, estudou o pioneirismo de alguns 
Estados americanos na adoção de novos programas e, na sequência, 
como estes novos serviços ou formas de regulação se espalharam 
destes atores iniciais para outros. O foco de análise foram os fatores 
que estabeleceram parâmetros e orientaram as decisões dos policy 
makers, cada qual no âmbito do seu próprio Estado. O autor cor-
relacionou à velocidade de adoção de inovações – chamada de score 
de inovação – variáveis como tamanho do Estado, grau de indus-
trialização, riqueza econômica, grau de competição eleitoral, por-
centagem de população urbana, média de escolaridade e sistemas 
de comunicação institucionais. Uma significativa contribuição para 
o campo foi a definição do conceito de inovação, que traz em si a 
ideia de que um programa/política/prática é sempre considerado 
como inovação para quem o adota, não importando seu tempo de 
existência ou quantos já adotaram anteriormente.

Gray (1973), por seu turno, também analisa a adoção de ino-
vações entre Estados americanos, especificamente leis nas áreas de 
educação, bem-estar e direitos humanos, e concorda com Walker 
(1969) quanto a ideia de inovação, “an innovation is more specifically 
defined as a law which is new to the state adopting it” (p. 1174). Entretanto, 
apesar da perspectiva semelhante quanto ao objeto de estudo, a for-
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ma de tratá-lo é diferente. O modelo de análise construído pela au-
tora faz distinção entre inovações adotadas por meio de estímulos 
federais e aquelas que são adotadas somente por iniciativa estadual e 
está baseada fundamentalmente no grau de interação entre os líde-
res governamentais. Assim, o grau de difusão de uma inovação seria 
proporcional ao nível de interação entre aqueles que a adotaram e 
os potenciais adotantes.12

Berry e Berry (1990; 1992) contrapõem-se a esta visão dicotô-
mica e, em uma perspectiva de integração, afirmam que a abordagem 
dos determinantes internos e a dos externos são conceitualmente 
compatíveis. Estudando a adoção de loterias e de impostos no âm-
bito dos governos subnacionais americanos, os autores demons-
traram empiricamente esta hipótese, ao considerar conjuntamente 
fatores eleitorais, políticos, socioeconômicos e geográficos, “além 
de incorporar às análises elementos como o tempo e a duração dos 
eventos de adoção” (COÊLHO, 2016, p. 36)13. 

Apesar de a discussão sobre os determinantes internos e ex-
ternos não ser recente e existirem autores que defendem a com-
plementaridade entre as abordagens, Coêlho (2016) afirma que, de 
certa forma, esta divisão teórica ainda permanece. Não obstante, o 
campo foi consolidando-se e a literatura desenvolveu outras pers-
pectivas teóricas para estudar os fenômenos de difusão.

Na perspectiva da ação coordenada/descoordenada, as explica-
ções partem da comparação do papel dos atores-chave e dos meca-
nismos direcionais da adoção de políticas. Elkins e Simmons (2005) 
analisaram três visões que poderiam fornecer tais respostas: uma pri-
meira possibilidade, seria pensar que os tomadores de decisão das 
unidades jurisdicionais operam com base nos fatores internos, sem 
considerar o comportamento de outros Estados vizinhos e, portanto, 

12  Virginia Gray não desconsidera a explicação dada por Jack Walker que foi baseada em determinantes 
demográficos, políticos, socioeconômicos e institucionais. No entanto, a autora considera que esta 
abordagem é útil para determinar qual seria o primeiro adotante da inovação; contudo, para pensar 
adoções ao longo do tempo, sugere maior peso aos determinantes externos, principalmente a 
interação entre os atores governamentais.

13  Metodologicamente, os trabalhos de Gray (1973) e Berry e Berry (1990; 1992) contribuíram para o 
campo com técnicas de análise que são referências recorrentes entre os estudos de difusão: a noção 
de frequência de adoção ao longo do tempo (S-shaped curve) e a introdução do modelo Event History 
Analysis (EHA), respectivamente.
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sem coordenação; em uma segunda, a difusão poderia ocorrer por 
meio de uma ação coordenada por organismos internacionais, grupo 
de governos ou um poder hegemônico; e, uma terceira possibilidade, 
que combina as duas anteriores e é a defendida por esses autores, 
seria pensar a difusão como uma ação descoordenada, mas interco-
nectada – “governments are independent in the sense that they make their own 
decisions without cooperation or coercion but interdependent in the sense that they 
factor in the choices of  other governments” (p. 35).

O fenômeno da adoção de políticas também pode ser obser-
vado, para alguns autores, por meio do papel das instituições e dos 
atores. De acordo com esta abordagem, focar no fator estrutura sig-
nifica admitir que a difusão ocorre sem a atuação de agentes, predo-
minando a necessidade de uma estrutura ideal, como por exemplo, 
o histórico de resultados de implementação da política, a dimensão 
do aparato institucional do governo e a proximidade geográfica com 
governos considerados pioneiros. Por outro lado, a análise também 
pode ser embasada no fator agência, na qual quem conduz a transfe-
rência de políticas são os atores, ou como designa Mintrom (1997), 
uma classe identificável de atores – os empreendedores políticos, 
pessoas cuja presença e ação aumenta significativamente a probabi-
lidade da adoção de inovações políticas.

Marsh e Sharman (2009) contrapõem-se a esta divisão entre es-
trutura e agência defendendo a necessidade de uma abordagem que 
reconheça a relação dialética entre as duas, pois tanto estruturas ins-
titucionais podem interferir de maneira positiva ou negativa na ação 
dos atores como, por outro lado, os atores podem adaptar-se à es-
trutura ou modificá-la a fim de que seus objetivos sejam alcançados.

Também bastante explorada pela literatura é a análise da difusão 
de políticas a partir dos mecanismos impulsionadores para a adoção 
de inovações. Tais mecanismos podem ser políticos e/ou institucio-
nais, e existe praticamente consenso em apontá-los como fatores que 
estimulam os governos à propensão para novas políticas. Quatro me-



307

canismos são os mais proeminentes na produção acadêmica sobre o 
tema: aprendizado, competição política, coerção e emulação14. 

O mecanismo do aprendizado é baseado na premissa de que a 
tomada de decisão de um governo sobre adotar uma nova política é 
um processo racional, no qual são analisadas as perdas e os ganhos da 
adoção, bem como é feita uma comparação a partir do êxito (ou não) 
de experiências alheias, ou seja, aprende-se com que o outro já fez. 
Para Shipan e Volden (2008) nem sempre o sucesso de uma política 
é facilmente observável ou mensurável e, muitas vezes, os tomadores 
de decisão partem de critérios que são fruto de suas próprias inter-
pretações, por exemplo, o não abandono de uma política amplamente 
adotada poderia ser prova de sucesso ou pelo menos evidência de 
manutenção de apoio. Estes atalhos são consistentes com processos 
de aprendizagem e segundo os autores, o efeito desta “oportunidade 
para aprender” na escolha de políticas poderia ser explorado como 
um substituto para a evidência direta de aprendizagem.

A competição é um mecanismo cujo pressuposto é que um go-
verno adota uma nova política pensando em sua sobrevivência, há 
uma dimensão institucional no qual são analisados os ganhos sobre 
outros governos. A concorrência, segundo Shipan e Volden (2008), 
está entrelaçada com a aprendizagem e ambas são vistas como os 
processos mais comuns que explicam a difusão de políticas.   

O mecanismo da coerção é basicamente a pressão, geralmente 
financeira, feita diretamente por um governo central ou indireta-
mente, por organismos internacionais e/ou por grupos de interesse, 
para que um governo adote determinadas políticas ou diretrizes em 
seu âmbito. Isto acontece, frequentemente, em momentos de nego-
ciações de empréstimos e investimentos em determinados setores 
econômicos e/ou sociais.

14  Shipan e Volden (2008) testaram os quatro mecanismos em um só estudo. Os autores partiram 
do questionamento sobre como o aprendizado, a competição, a imitação e a coerção afetaram a 
propagação de leis antifumo entre as 675 maiores cidades dos Estados Unidos, entre 1975 e 
2000. Os autores concluíram que o tamanho da unidade administrativa é um condicionante da 
sua suscetibilidade para determinados mecanismos. No caso pesquisado, municípios do sistema 
federativo americano, unidades menores parecem ser menos capazes de aprender, são mais suscetíveis 
à competição econômica, são mais propensas à imitação e têm mais chance de sofrerem coerção.
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Por último, a emulação, por vezes denominada como imitação 
ou mimetismo, é quando um governo reproduz experiências de ou-
tros governos sem um planejamento prévio que avalie se determi-
nada política funcionaria em um novo contexto econômico, político 
e social. Pode parecer similar a aprendizagem, mas Shipan e Volden 
(2008) chamam a atenção para o fato de que, na verdade, são atitu-
des contrastantes. Enquanto na aprendizagem os policy makers focam 
nas consequências das políticas, para então formularem a partir do 
que deu certo (ênfase na ação), na emulação o foco está em ser ou 
ao menos parecer igual a um outro governo (ênfase no ator)15.

A partir de uma revisão crítica de trabalhos sobre o tema, 
Meseguer e Gilardi (2008) problematizaram os estudos sobre os 
mecanismos de difusão de políticas públicas. Segundo esses auto-
res, a maioria dessas contribuições baseou-se em: I) políticas que se 
espalharam rapidamente; II) onda de reformas e democratização; 
III) modelos estatísticos que não integravam adequadamente hete-
rogeneidade espacial e temporal; IV) falta de atenção à existência de 
políticas alternativas. Este diagnóstico suscitou um pertinente ques-
tionamento sobre se tais mecanismos e resultados seriam realmente 
aplicáveis a outros tipos de difusão de políticas, pois além do expos-
to, este modelo também não explicaria a retroalimentação entre os 
mecanismos de difusão16.

A literatura internacional sobre difusão de políticas públicas 
também mantém um debate, ainda forte e constante, sobre as ter-
minologias utilizadas ou o que Oliveira e Faria (2017) chamam de 
tradições de pesquisa.

Em relação à diversidade terminológica, um trabalho de refe-
rência é o de Graham, Shipan e Volden (2008; 2013) que, a partir 
de um corpus de análise de 781 artigos sobre difusão, publicados ao 

15  Neste ponto, é importante ressalvar que parte da literatura não trata emulação e cópia como 
sinônimos. Conforme observam Palotti, Pereira e Camões (2016, p. 138), se por um lado, a “cópia 
envolve transferência completa e direta”; por outro, a emulação “envolve a transferência das 
concepções e ideias principais por trás de uma política pública”. O conceito de emulação como 
“cópia com adaptações” também pode ser encontrado em Oliveira (2016c).

16  A proposta dos autores é observar a difusão a partir de um marco de referência que compreenda 
os mecanismos de forma combinada em um determinado período de tempo: “cuándo importan los 
diversos mecanismos; es decir, en qué fases del proceso de difusión y/o en combinación con qué otros factores y/o 
mecanismos” (MESEGUER; GILARDI, 2008, p. 341).
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longo de 50 anos (1958-2008), em revistas de Ciência Política, iden-
tificaram 104 termos diferentes. Os autores afirmam que isso ocorre 
provavelmente porque a definição ampla de difusão – escolhas po-
líticas de uns influenciando decisões políticas de outros – deixa em 
aberto o motivo e o como essa difusão acontece. Assim sendo, os 
estudiosos do tema criam metáforas para especificar os mecanismos 
encontrados em suas pesquisas.

Oliveira e Faria (2017) afirmam que existem três principais “tra-
dições” de pesquisa: transferência, difusão e circulação de políticas17. 
Assim, ainda que no campo sejam utilizadas terminologias diversifi-
cadas, estas se sobrepõem em alguns momentos18. O Quadro 1 apre-
senta uma síntese das características de cada uma dessas abordagens.

Quadro 1. Tradições de pesquisa no campo de difusão de políticas 
públicas

Tradição Origem Principal 
referência Pressuposto Amplitude 

do fenômeno Avanços na área

Transferência Anglo-saxã
David 
Dolowitz e 
David Marsh

Deslocamento 
de uma política 
de um governo 
para outro 

Limitado 
a um 
governo ou 
a um grupo 
pequeno de 
governos

Da transferência 
linear e bilateral para 
a transferência que 
envolve processos 
múltiplos.
Estudos sobre 
convergência e 
europeização. 

Difusão 
Estados 
Unidos

Everett Rogers

Adoção de 
políticas por um 
grupo de países 
ou governos

Ampliado 
para ondas 
ou grupos de 
adoção

Inclusão da 
perspectiva da 
ação de redes 
transnacionais e 
consideração de 
restrições internas.

Circulação França

Bruno Latour
Pierre Bourdieu
Michel 
Foucault

Papel das ideias 
e o significado 
subjacente das 
políticas

Vasto e 
contínuo

Desconstrução da 
visão mecânica, 
linear e racional dos 
processos de difusão 
e convergência de 
políticas.

Fonte: elaborado pelos autores com base em Oliveira e Faria (2017).

17  Os autores utilizam o termo “tradição” não no seu sentido clássico, mas sim como expressão das 
principais abordagens presentes no campo.

18  Digno de nota são os estudos de convergência e europeização que podem ser enquadrados 
tanto como um avanço nos estudos de transferência ou, segundo Oliveira e Faria (2017), mais 
apropriadamente nas análises de difusão. Ver, por exemplo, Vögtle (2014).
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Não nos aprofundaremos na questão das metodologias de pes-
quisa, mas podemos afirmar que a pluralidade também se faz presen-
te neste quesito. Pesquisas de difusão tem forte tradição no uso de 
métodos quantitativos – modelos matemáticos e análises estatísticas 
– enquanto pesquisas de transferências destacam-se pelos métodos 
qualitativos, por exemplo, análises de processo. Entretanto, há estu-
dos que se valem das duas metodologias de forma complementar, e 
outros que defendem o uso de combinações de métodos diversos.

Ainda metodologicamente, alguns limitantes e lacunas vêm 
sendo apontados como desafios que os pesquisadores do campo 
necessitam avançar. Segundo Coêlho (2016), uma primeira questão 
seria a definição clara sobre quais processos podem ser enquadrados 
em estudos de difusão, por meio da seleção das características que 
seriam predominantes nesses fenômenos, e quais poderiam ser mais 
bem explicados por outras abordagens teóricas e metodológicas. O 
autor também aponta lacunas que ainda persistem como a questão 
da análise dos resultados da difusão e dos fatores específicos no 
tocante aos incentivos políticos individuais. Em suas próprias pala-
vras, “Uma vez que o problema a ser investigado centra a tomada 
de decisão governamental, o foco analítico recai sobre o comporta-
mento político dos indivíduos” (p. 51).

Para Gonnet (2016) o enfoque da difusão precisa aprofundar a 
definição dos mecanismos, avançar na identificação dos diferentes 
atores e suas regras e criar indicadores que operacionalizem as pes-
quisas. A autora faz um esforço neste sentido e discute uma propos-
ta metodológica que distingue as motivações e meios que atuam no 
desenvolvimento dos mecanismos de difusão, bem como apresenta 
indicadores para identificar: coerção, aprendizagem e emulação; ato-
res nacionais – burocratas e políticos; organismos internacionais; 
comunidades epistêmicas.      

Marsh e Sharman (2009), por seu vez, analisando os aportes de 
policy diffusion e policy transfer, defendem que há complementaridade 
entre ambos e apontam cinco questões-chave nas quais tais literatu-
ras precisam se concentrar: i) investir nas interações entre os vários 
mecanismos de difusão/transferência; ii) reconhecer e explorar a 
relação entre instituições e atores; iii) reconhecer que para um en-
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tendimento completo do fenômeno tanto a descoberta de padrões 
(mais presente da difusão) como o rastreamento de processos (mais 
presente na transferência) importam; iv) dar mais atenção aos países 
em desenvolvimento; e, v) investigar também o resultado da difu-
são/transferência, criando critérios para estabelecer o sucesso e o 
fracasso das políticas.

Esta seção procurou demonstrar que a vasta literatura do cam-
po de difusão de políticas públicas vem sendo composta a partir da 
coexistência de vários discursos e disputas. Oliveira (2016b) exem-
plifica bem esta questão ao afirmar que o campo “é complexo e dis-
putado por diversos autores, que reivindicam abordagens, categorias 
e métodos próprios” (p. 223).

O que apresentamos aqui não é uma revisão exaustiva da literatu-
ra internacional sobre o tema, mas sim uma abreviada caracterização 
inspirada, quanto à forma, na organização didática apresentada por 
Coêlho (2016) e Oliveira e Faria (2017); e, quanto aos autores consul-
tados, no ranking de centralidade para artigos sobre difusão de polí-
ticas públicas (GRAHAM; SHIPAN; VOLDEN, 2008; 2013), o que 
nos sugere que são referências legitimadas pelo campo de estudos. 

Por fim, nosso objetivo foi demonstrar que o a priori histórico 
do discurso do campo de difusão de políticas públicas é constituí-
do por uma multiplicidade de narrativas e é neste contexto que os 
pesquisadores brasileiros estão inseridos, conforme trataremos nas 
seções seguintes deste trabalho19.

A produção acadêmica brasileira sobre 
difusão de políticas públicas

Após aplicar os critérios de busca e seleção explicitados na se-
ção metodológica, e excluir repetições, selecionamos como corpus 
de análise: do livro Difusão de Políticas Públicas (FARIA; COÊLHO; 
JARD DA SILVA, 2016a), a apresentação dos organizadores e mais 
seis capítulos; do livro Políticas Públicas e Relações Internacionais (FARIA, 

19  Revisões mais abrangentes podem ser encontradas em Farah (2008a), Coêlho (2016), Oliveira 
(2016a), Oliveira e Faria (2017) e Faria (2018a).
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2018a), um capítulo; do livro Embaixadores da participação: a difusão 
internacional do orçamento participativo (OLIVEIRA, 2016a), todos os 
capítulos. Somam-se a estes 31 artigos20; 19 teses e 34 dissertações.  

Artigos, teses e dissertações somaram um total de 84 trabalhos 
(Quadro 2), sendo o maior número concentrado em dissertações, 34 
(40,47%). Ao agrupar categorias e descritores por ano de publicação, 
observamos um registro em 1995, um em 2003 e dois em 2004. Os 
próximos trabalhos surgem somente em 2008 (5), seguindo uma tra-
jetória de decréscimo em 2009 (3) e 2010 (1) e discreta retomada em 
2011 (3) e 2012 (4). A partir do ano de 2013 a produção aumenta signi-
ficativamente, sendo os anos de 2015 e 2016 os mais produtivos: 2013 
(8), 2014 (5), 2015 (15), 2016 (15), 2017 (10) e 2018 (10) e 2019 (1)21. 
Quanto aos livros, foram publicados dois em 2016 e um em 201822.

Os descritores (Quadro 2) nos indicam, conforme Oliveira e 
Faria (2017), o que pode ser compreendido como tradições de pes-
quisa/terminologias usadas pelo campo e, neste quesito, 89,29% da 
produção brasileira foi encontrada a partir de descritores que se re-
lacionam com as abordagens de difusão e transferência de políticas; 
10,71% relacionam-se ao descritor disseminação e os descritores 
circulação e transplante não retornaram nenhum resultado.

20  Registramos aqui uma intercorrência em nossa busca pelos artigos. Cotejando nossos resultados 
com uma conferência feita no Currículo Lattes dos autores, percebemos que alguns deles possuíam 
mais artigos publicados. Sendo assim, foi feita uma nova pesquisa utilizando a ferramenta Google 
Scholar, em 10 de julho de 2019, e aqueles artigos que se enquadravam nos critérios de seleção do 
material definidos aqui foram incluídos neste trabalho.

21  O levantamento realizado limitou-se até o mês de outubro de 2018. O artigo registrado em 2019 é 
fruto da checagem dos dados junto ao Lattes dos autores.

22  Em larga medida, este próprio capítulo é tributário do surgimento de uma promissora “escola 
brasileira de difusão de políticas públicas” representada pelo trabalho dos colegas Carlos Aurélio 
Pimenta de Faria, Denilson Bandeira Coêlho e Osmany Porto de Oliveira. Não coincidentemente, 
principais referências no “boom” dos estudos de difusão no Brasil.



313

Quadro 2. Produção acadêmica brasileira sobre difusão de políticas 
públicas por descritores, período e categoria do trabalho

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados coletados do Catálogo 
de Teses e Dissertações da Capes e da SciELO, em 17 de outubro de 2018; 

e, do Google Scholar, em 19 de fevereiro e 10 de julho de 2019.

Descritores Ano Artigos Dissertações Teses Total

“difusão de políticas públicas” 
e “difusão de políticas”

 

1995 1 - - 1
2004 2 - - 2
2008 2 1 1 4
2009 - 1 1 2
2011 1 - - 1
2012 1 1 - 2
2013 1 1 - 2
2014 - 2 - 2
2015 2 3 2 7
2016 4 2 - 6
2017 2 1 2 5
2018 5 1 - 6
2019 1 - - 1

“transferência de políticas 
públicas” e “transferência de 

políticas” 

2011 - 1 - 1
2012 1 - - 1
2013 - 2 - 2
2014 - 1 - 1
2015 - 1 2 3
2016 - 1 6 7
2017 - 3 1 4
2018 3 - - 3

“disseminação de políticas 
públicas” e “disseminação de 

políticas”

2003 - 1 - 1
2008 - 1 - 1
2009 - 1 - 1
2010 - 1 - 1
2011 - 1 - 1
2013 1 - - 1
2014 - 2 - 2
2015 1 - - 1

“policy diffusion”
2012 1 - - 1
2015 1 - - 1
2016 - 1 - 1

“policy transfer”

2013 1 2 - 3
2015 - - 2 2
2016 - - 1 1
2017 - 1 - 1
2018 - - 1 1

“estudos de difusão” 2015 - 1 - 1
Total por categoria 31 34 19 84
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Abaixo é demonstrada a distribuição geográfica das dissertações 
e teses. Como podemos notar, 28 de um total de 53 trabalhos (53%) 
foram produzidos em instituições da região Sudeste (Figura 1).

Figura 1. Distribuição da produção acadêmica – teses e dissertações
por região

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados coletados do 
Catálogo de Teses e Dissertações da Capes em 17 de outubro de 2018 e 

em mapa elaborado inicialmente por Rafael Kamimura.

Quanto à distribuição das teses e dissertações por categoria das 
instituições de origem, 45 (85%) dos 53 trabalhos são de instituições 
públicas; e, destes, 35 (66%) de instituições da rede federal de ensino 
superior (Quadro 3).
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Quadro 3. Distribuição da produção acadêmica - teses e dissertações - por 
instituição e área dos programas de pós-graduação.

Instituição/Estado Nº de 
trabalhos

Áreas dos programas de pós-
graduação

Universidade Federal da Paraíba/PB 2 Educação / Enfermagem

Universidade Federal de Pernambuco/PE 7 Políticas Públicas / Ciência Política / 
Desenvolvimento Urbano

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/RN 1 Estudos Urbanos e Regionais

Universidade de Brasília/DF 9

Ciência Política / Economia / 
Estudos Comparados sobre as 
Américas / Administração / 
Desenvolvimento, Sociedade 
e Cooperação Internacional / 

Desenvolvimento Sustentável / 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Rural

Fundação Getúlio Vargas/RJ 1 Administração

Fundação Getúlio Vargas/SP 1 Administração Pública e Governo

Fundação Oswaldo Cruz/RJ 3 Saúde Pública

Pontifícia Universidade Católica/MG 1 Relações Internacionais

Pontifícia Universidade Católica/RJ 1 Ciências Sociais

Universidade de São Paulo/SP 2 Estudos Culturais / Integração da 
América Latina

Universidade de São Paulo-Ribeirão Preto/SP 7 Enfermagem em Saúde Pública

Universidade do Grande Rio/RJ 2 Administração

Universidade Estadual de Campinas/SP 1 Política Científica e Tecnológica

Universidade Federal de Juiz de Fora/MG 1 Ciências Sociais

Universidade Federal de Minas Gerais/MG 2 Ciência Política

Universidade Federal de São Carlos/SP 2 Enfermagem / Educação

Universidade Federal de Uberlândia/MG 1 Relações Internacionais

Universidade Federal do Espírito Santo/ES 1 Administração

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/RJ 2
Ciências Sociais em 

Desenvolvimento, Agricultura e 
Sociedade / Desenvolvimento 

Sustentável

Pontifícia Universidade Católica/PR 2 Gestão Urbana

Universidade Federal do Paraná/PR 3 Políticas Públicas / 
Desenvolvimento Econômico

Universidade Federal do Rio Grande do Sul/RS 1 Sociologia

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados coletados do Catálogo de Teses 
e Dissertações da Capes em 17 de outubro de 2018.
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A filiação institucional dos autores de livros, capítulos de co-
letâneas e artigos (Tabela 1) revela que as instituições que pos-
suem o maior número de autores são a Universidade Federal de 
Pernambuco, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade de 
São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas/SP. Também há autores 
pertencentes a instituições internacionais (coautores), entidades que 
não são universidades, bem como autores que provêm de universi-
dades que não figuraram como produtoras de pesquisas de mestrado 
e doutorado sobre difusão de políticas públicas, mas que possuem 
pesquisadores dedicando-se a publicar nesta temática.

Outro elemento pesquisado foi o quantitativo de publicações 
por autor23. Neste parâmetro, duas instituições ocupam posição 
como núcleos de referência – a Universidade de Brasília que além 
das nove teses e dissertações, tem entre seus pesquisadores, um au-
tor que possui dois artigos, um capítulo de coletânea e um livro 
organizado; e a Universidade Federal de Pernambuco que além das 
sete teses e dissertações, tem entre seus pesquisadores, dois autores 
que somados publicaram cinco artigos24. Também despontam mais 
três instituições que não apareceram como produtoras de teses e 
dissertações, mas como produtoras de artigos, capítulos de coletâ-
neas e livros na área: a Universidade Federal de São Paulo: um autor 
com cinco artigos, um capítulo de coletânea e um livro; a Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais: um autor com três artigos, 
dois capítulos de coletânea e um livro organizado; e a Universidade 
Federal do ABC com três autores, dois artigos, sendo um dos auto-
res com um capítulo de coletânea e um livro organizado25.

23  Neste ponto é importante destacar que o cruzamento dos referidos dados com as informações 
constantes no Currículo Lattes destes autores indica que o número de publicações por autor esteja 
provavelmente subestimado na base de dados consultada para a elaboração deste capítulo. No 
entanto, para fins desta pesquisa, o cotejamento destas informações apenas reafirma o acelerado 
processo de expansão e consolidação do campo de difusão de políticas públicas no Brasil.

24  Também é digno de nota a Universidade Federal do Paraná, pois esta instituição aparece com três 
trabalhos de tese/dissertação e cinco autores que publicaram um total de três artigos.

25  Com a publicação do presente capítulo, a UFABC passa a contar com quatro autores e dois 
capítulos de coletânea.  
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Tabela 1. Distribuição dos autores dos artigos e capítulos de coletânea 
por vínculo institucional, indicado nas publicações pesquisadas

Vínculo institucional Número de 
autores

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 1

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement (Cirad), França

1

Centro Universitário Internacional Uninter 1

Escola Nacional de Administração Pública 2

Fundação Getúlio Vargas/RJ 1

Fundação Getúlio Vargas/SP 5

Instituto Federal do Paraná 1

Ministério da Justiça 1

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 1

Pontifícia Universidade Católica/MG 1

School of  Public Policy and Administration, Canadá 1

Universidade de Brasília 2

Universidade de São Paulo 5

Universidade do Grande Rio 1

Universidade Estadual Paulista 1

Universidade Federal de Pernambuco 6

Universidade Federal de São Paulo 1

Universidade Federal do ABC 3

Universidade Federal do Paraná 5

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1

Total de Instituições 20

Total de Autores 41

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados coletados da SciELO, 
em 17 de outubro de 2018 e do Google Scholar, em 19 de fevereiro e 10 de 

julho de 2019.
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Considerando que há uma diferenciação conceitual entre multi-
disciplinaridade e interdisciplinaridade, sendo a primeira compreen-
dida como dimensão de coexistência e a segunda, como dimensão 
de interação entre diversas áreas de conhecimento; o Quadro 3 e a 
Tabela 2 nos mostram que o campo de difusão de políticas públicas 
está se constituindo no Brasil ora a partir de um espectro interdisci-
plinar, ora nem tanto26. No caso das teses e dissertações verificamos 
mais uma multidisciplinaridade do que uma interdisciplinaridade 
propriamente dita, haja vista que os programas de pós-graduação 
compreendem áreas tão distintas como Administração, Ciência 
Política e Políticas Públicas, de um lado; quanto por programas vol-
tados ao Desenvolvimento, ao Meio Ambiente, à Educação, à Saúde 
e aos Estudos Culturais, de outro (Quadro 3).

Nas publicações em revistas científicas esta diversidade reduz-se 
e podemos constatar que as revistas que concentram a maior parte dos 
trabalhos são das áreas de Administração e Relações Internacionais 
(Tabela 2). E, finalmente, se tomarmos como variável a área de 
formação dos autores com trabalhos publicados (consulta feita nas 
publicações e na Plataforma Lattes27), a multidisciplinaridade reduz-
se ainda mais, pois mais da metade deles (22 de 41) tem formação 
em Ciência Política (Tabela 3).28

26  Nesta perspectiva conceitual, o campo de difusão de políticas públicas, como campo em 
consolidação, transita pendularmente entre a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Para 
uma discussão mais aprofundada sobre “política pública como campo multidisciplinar” ver a 
coletânea organizada por Marques e Faria (2013).

27  Somente quando as publicações não continham tal informação.
28  É digno de nota que, em relação às 19 coautorias encontradas, 11 (58%) são resultados de parcerias 

entre autores de diferentes áreas disciplinares.
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Tabela 2. Distribuição da produção acadêmica – artigos – por área de 
conhecimento da revista na qual foi publicada

Área de conhecimento da revista* Número 
de trabalhos

Administração 2
Administração e Políticas Públicas 1
Administração Pública 5
Administração Pública e de Empresas 1
Ciência Política 1
Ciência Política e Sociologia 1
Ciências Humanas 1
Ciências Sociais 3
Ciências Sociais e Economia 1
Estudos Organizacionais 1
Interdisciplinar – Ciências Sociais e Humanidades 1
Multidisciplinar – Ciência Política e Relações Internacionais 3
Multidisciplinar – Ciências Humanas, Direito, Literatura e Artes 1
Políticas Energéticas 1
Políticas Públicas e Gestão Governamental 2
Relações Internacionais 6
Total de artigos 31
* A área de conhecimento descrita na tabela 2 está de acordo com a informação contida na página 

eletrônica de cada uma das revistas nas quais os artigos pesquisados foram publicados. 

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados coletados da SciELO, 
em 17 de outubro de 2018; e, do Google Scholar, em 19 de fevereiro e 10 de 

julho de 2019.

Tabela 3. Distribuição dos autores dos artigos e capítulos de coletânea 
por área de formação.

Área de Formação Número de autores
Administração 2
Administração Pública e Governo 3
Ciência Política 22
Ciências Humanas e Sociais 1
Ciências Sociais 2
Economia 3
Gestão de Políticas Públicas 1
Políticas Públicas 2
Relações Internacionais 2
Sociologia 1
Não encontrado 2
Total de autores 41

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados coletados da SciELO, 
em 17 de outubro de 2018, do Google Scholar, em 19 de fevereiro e 10 de julho 

de 2019; e, da Plataforma Lattes em 20 de fevereiro de 2019.
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No que se refere à distribuição por gênero, nas dissertações en-
contramos 13 homens e 21 mulheres; nas teses 5 homens e 14 mu-
lheres. Portanto, nos trabalhos de mestrado e doutorado há uma 
predominância de pesquisadoras (35 mulheres para 18 homens). Este 
cenário altera-se nos artigos, capítulos de coletâneas e livros nos quais 
a relação é de 23 homens para 18 mulheres. Nas publicações em con-
junto, dos 31 artigos e capítulos, 19 são textos em coautoria, dos quais 
10 são resultados de parcerias entre pesquisadores e pesquisadoras29.

Após esta etapa inicial na qual buscamos responder quando, onde 
e quem (FERREIRA, 2002) está se dedicando às pesquisas em difu-
são de políticas públicas no Brasil, salientando que este “quem” não 
remete a pessoas, mas desloca-se para atores/lugares referenciados 
pelas áreas de formação, vínculo institucional e perfil. Na próxima 
seção, apresentaremos o que e o como em uma análise discursiva, des-
tacando o como das publicações também na perspectiva das apropria-
ções feitas pelos autores brasileiros a partir da literatura internacional.

O emergente campo de difusão de políticas 
públicas no Brasil

Esta seção concentra-se nos artigos, capítulos de coletâneas e 
livros selecionados, a partir dos quais descreveremos os principais 
enunciados registrados sobre e no campo brasileiro de Difusão de 
Políticas Públicas.

Iniciamos com o sobre, cuja unidade de análise foi os enunciados 
contidos nas publicações a respeito dos contornos e características 
do campo no Brasil (Quadro 4) e, neste aspecto, os enunciados po-
dem ser subdivididos em:

I) Enunciados que remetem ao sentido de diagnóstico do campo.

29  Nosso objetivo aqui não é nos aprofundarmos na questão do recorte de gênero na produção 
acadêmica sobre difusão de políticas públicas, mas ressaltar de que se trata de uma variável 
importante na distribuição do espaço discursivo no campo. Discussão específica sobre gênero e 
feminismo na ciência política brasileira pode ser consultada no Capítulo 10 desta coletânea.
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II) Enunciados que delimitam temáticas de pesquisa a serem 
aprofundadas pelo campo.

III) Enunciados que propõe reflexões teórico-metodológicas 
para o campo.

Quadro 4. Enunciados sobre o campo de difusão de políticas 
públicas no Brasil.

Sentido de Diagnóstico 
do Campo

Temáticas de pesquisa a serem 
aprofundadas pelo campo

Reflexões teórico-
metodológicas para o 
Campo 

- não consolidado
- em construção
- embrionário
- frágil
- recente
- onde as análises 
começam a tomar forma
- multidisciplinar
- autores dispersos, 
divididos e com falta de 
diálogo
- a área necessita 
de contribuição 
interdisciplinar tanto na 
análise quanto na empiria
- o campo necessita 
organizar sua discussão 
coletiva
- pouco explorado pela 
ciência política brasileira

- países do Sul e principalmente o 
Brasil
- Brasil como exportador de políticas
- relação entre os atores e as relações 
de poder
- espaços de cooperação (nacionais/
transnacionais)
- Mercosul
- difusão de normas
- outras políticas, além das sociais e de 
participação
- difusão Sul-Sul e Sul-Norte
- papel do setor privado
- comportamento das coalizões 
domésticas
- processo de tradução de políticas
- políticas de controle orçamentário
- outros programas sociais
- processos de aprendizagem 
bilaterais, nos processos de 
transferência de políticas
- faltam estudos sobre o nível estadual 
de governo

- o campo apresenta 
ruptura terminológica, 
disputas entre as escolas 
analíticas e dificuldade 
em diferenciar os 
conceitos
- o campo usa uma 
profusão de termos, ora 
como sinônimos e ora 
tratando fenômenos 
semelhantes sob diversas 
abordagens
- os pressupostos 
institucionalistas ainda 
predominam
- os estudos ainda 
necessitam testar as 
teorias da difusão, 
articular os conceitos do 
campo e as categorias 
analíticas
- o campo deve lutar 
contra o nacionalismo 
metodológico

Fonte: elaborado pelos autores a partir da leitura dos artigos e livros/ca-
pítulos selecionados para análise.

A segunda etapa desta análise está concentrada no que foi re-
gistrado no campo brasileiro de difusão de políticas públicas, a partir 
de sua agenda de publicações, concepções sobre o fenômeno de 
difusão e perspectivas teóricas que fundamentam tais trabalhos.
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Para compreender os movimentos e as tendências temáticas 
que o campo dos estudos de difusão vem desenvolvendo no Brasil, 
agrupamos sua produção a partir de dois critérios: i) por categorias 
temáticas, com base nos objetos de estudo de cada uma das publica-
ções analisadas (Tabela 4) e ii) por categorias temáticas classificadas 
pelo ano da produção acadêmica (Tabela 5).

A produção brasileira selecionada para este capítulo distri-
bui-se em nove categorias, sendo Políticas Sociais o tema mais 
explorado nas pesquisas. Na sequência, têm merecido atenção 
dos pesquisadores as Organizações Internacionais/Mercosul, as 
Análises Intrafederativas e as discussões sobre o próprio campo de 
Difusão de Políticas Públicas (Tabela 4)30.

Tabela 4. Distribuição da produção acadêmica - artigos, capítulos de 
coletâneas e livros – por categoria temática.

Categorias temáticas Número de publicações
Políticas Sociais 11
Organizações Internacionais/Mercosul 10
Análises Intrafederativas 7
Campo de Pesquisas dos Estudos de Difusão 5
Reformas Previdenciárias 3
Cooperação Sul-Sul 1
Política Energética 1
Reformas Neoliberais 1
Política Cicloviária 1
Total de publicações 40

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados coletados da SciELO, 
em 17 de outubro de 2018, do Google Scholar, em 19 de fevereiro e 10 de julho 

de 2019.

30  Os dados das teses e dissertações não constam nesta seção analítica, mas vale ressaltar que estes 
trabalhos distribuem-se entre 21 categorias temáticas sendo Políticas Sociais, Saúde e Cooperação 
Internacional as que têm o maior número de pesquisas, passando também por temáticas como 
educação, inclusão, cultura, sustentabilidade, mobilidade urbana, transparência pública, movimentos 
sociais, saneamento, políticas regulatórias, desenvolvimento territorial rural, radiocomunicação, 
entre outras.
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Nossos resultados demonstram (Tabela 5) que no âmbito dos 
estudos de difusão de políticas públicas, o caso brasileiro foi delimi-
tado por uma agenda praticamente linear e monotemática por mais 
de dez anos, em outras palavras, os temas foram entrando quase um 
a um no cenário das publicações, de 1995 até 2011.

Os trabalhos iniciais discutiam, sobretudo, questões emblemáti-
cas para a época como as reformas neoliberais dos anos 1990. Em 
meados dos anos 2000, são introduzidas discussões sobre reformas 
previdenciárias, análises intrafederativas, organizações internacio-
nais, políticas sociais, Mercosul e Cooperação Sul-Sul. A partir de 
2016, o processo se intensifica o que, não por acaso, coincide com os 
anos mais produtivos e com o período em que são encontrados, na 
literatura nacional, trabalhos que discutem o próprio campo de estu-
dos. Isto demonstra que não só a difusão passou a despertar maior 
interesse entre os pesquisadores, mas também, se fortaleceu acade-
micamente, na medida em que passou a cobrir um espectro maior de 
políticas públicas e a refletir sobre si mesma, como campo de estudo.

Destacamos também temas que aparecem na agenda de for-
ma mais pontual, como por exemplo, a Cooperação Sul-Sul 
(MILHORANCE, 2013), bem como outros que nos fazem inferir 
que o campo está acompanhando a contemporaneidade de assuntos 
que têm tido relevância na sociedade e no Estado, como por exem-
plo, Política Cicloviária (LEITE; CRUZ; ROSIN, 2018) e Política 
Energética (CIA ALVES et al., 2019).

Com relação à uniformidade temática, apesar de nossa amostra 
não ser muito extensa (Tabela 4), já é possível identificar temas que 
entraram na agenda e vêm se mantendo de forma regular, o que nos 
permite inferir que o caso brasileiro vem apresentando, a partir da 
ótica dos estudos de difusão, mais interesse em relação às Análises 
Intrafederativas, Políticas Sociais e Organizações Internacionais/
Mercosul, o que pode ser explicado também pelas áreas das revis-
tas que contém o maior número de publicações – Administração/
Administração Pública e Relações Internacionais.  
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Tabela 5. Distribuição das categorias temáticas da produção acadêmica - 
artigos, capítulos de coletâneas e livros – por ano de publicação

Ano de Publicação Categorias temáticas publicadas 

1995 Reformas Neoliberais
2004 Reformas Previdenciárias
2008 Análises Intrafederativas
2011 Organizações Internacionais/Mercosul
2012 Políticas Sociais; Organizações Internacionais/Mercosul 

2013 Políticas Sociais; Organizações Internacionais/Mercosul; 
Cooperação Sul-Sul 

2015 Políticas Sociais; Análises Intrafederativas; Organizações 
Internacionais/Mercosul

2016
Políticas Sociais; Campo de Pesquisas dos Estudos de 
Difusão; Análises Intrafederativas; Reformas Previdenciárias; 
Organizações Internacionais/Mercosul

2017 Campo de Pesquisas dos Estudos de Difusão; Organizações 
Internacionais/Mercosul

2018
Campo de pesquisas dos estudos de difusão; Análises 
Intrafederativas; Política Cicloviária; Organizações 
Internacionais/Mercosul

2019 Política Energética

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados coletados da SciELO, 
em 17 de outubro de 2018, do Google Scholar, em 19 de fevereiro e 10 de julho 

de 2019.

Os enunciados registrados sobre o campo de difusão de políticas 
públicas no Brasil (Quadro 4) evidenciam uma tendência discursiva 
que reflete a preocupação quanto à definição terminológica e con-
ceituação do fenômeno. Assim, realizamos uma busca nos textos 
analisados de enunciados que atribuíssem sentidos ao fenômeno da 
difusão e que fossem construídos pelos próprios autores, ou seja, 
que não fossem citações diretas de outros trabalhos (Quadro 5).

Os sentidos produzidos pelos enunciados remetem a três tipos de 
usos, de acordo com seu funcionamento: a sobreposição terminológi-
ca, no qual o fenômeno de difusão é tratado, na maior parte das vezes, 
como disseminação; a distinção terminológica, na qual os trabalhos 
enunciam explicitamente o uso do termo “difusão” ou “transferên-
cia”, ainda que às vezes utilizem a mesma perspectiva (por exemplo, 
o uso do termo “adoção” que foi encontrado em ambos); e, o que 
compreendemos como a tendência do discurso do campo no Brasil, 
que é a perspectiva da complementaridade entre as abordagens.
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Quadro 5.  Enunciados utilizados nas publicações para caracterizar a 
abordagem adotada pelos autores

Sobreposição 
terminológica

Complementaridade 
terminológica Distinção terminológica

Difusão como...

- disseminação de 
reformas

- disseminação para 
outras localidades

- disseminação de 
uma inovação

- construção de uma 
ordem simbólica 
legítima

- disseminação 
como caminhos da 
inovação

- disseminação de 
ideias

- trajetórias

Difusão como...

- combinação de processos de 
transferência e difusão
 
- disseminação de políticas

- processo de transferência de 
políticas

- processo de disseminação de 
políticas

- interpretação combinando visões 
de transferência e difusão de políticas 
públicas (TDPP)

- transferência de políticas

- Transferência e difusão de políticas 
como dinâmicas distintas, ainda que 
seus processos sejam similares

Difusão como...

- adoção de políticas

- adoção de determinadas 
políticas

- adoção de uma certa política

- difusão de inovações

- adoção de inovações 

- processo, mediado ou não, 
a partir do qual um elemento, 
ou um conjunto de elementos, 
de ordem política (...) situado 
em algum lugar, no tempo ou 
no espaço, passe a ser adotado 
alhures

Transferência como...

- um processo contínuo

- processo de adoção de 
programas

Fonte: elaborado pelos autores a partir da leitura dos artigos e livros/ca-
pítulos selecionados para análise.

Assim, é possível inferir que, embora seja consideravelmente 
menor do que a encontrada por Graham, Shipan e Volden (2008; 
2013), a profusão terminológica também está presente na produção 
acadêmica brasileira. Destaca-se, entretanto, a perspectiva da com-
plementaridade como tendência discursiva, haja vista que, mesmo 
nos textos em que uma abordagem teórica foi previamente delimita-
da, em geral, os autores também admitem a complexidade do fenô-
meno e o fato de não haver consenso terminológico sobre o tema.      

Por fim, como última etapa deste capítulo, apresentamos de ma-
neira suscinta de que forma a produção acadêmica brasileira sobre 
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difusão de políticas públicas articula o seu objeto de estudo com as 
principais vertentes teóricas do campo.

As teorias e os casos

A vertente teórica da convergência dos determinantes internos 
e externos, combinada com o modelo Event History Analysis (EHA), 
foi utilizada por Coêlho (2012) e Coêlho, Cavalcante e Turgeon 
(2016) para analisar a difusão de programas de transferência de ren-
da entre municípios brasileiros e a difusão do Programa Saúde da 
Família (PSF), respectivamente. Em ambos os estudos foram iden-
tificadas diferentes dinâmicas que influenciam na difusão horizontal 
e vertical como imitação e competição política (COÊLHO, 2012) e 
o comportamento político dos atores (COÊLHO; CAVALCANTE; 
TURGEON, 2016).

Inspiradas na perspectiva pós-positivista de políticas públicas 
e da transferência e disseminação de políticas, Leite e Peres (2013; 
2015) também analisam um programa de transferência de renda: 
o Programa Bolsa Família (PBF). A formulação do programa no 
Brasil foi o foco do estudo publicado em 2013, tendo como refe-
rência analítica o caso mexicano. Segundo as autoras, mesmo com 
a atuação de organismos multilaterais em ambos os países, os con-
textos políticos, institucionais e culturais foram preponderantes e 
houve diferenças importantes tanto na elaboração quanto na imple-
mentação da política. Já no trabalho de 2015, o programa é tomado 
em uma perspectiva bottom-up, analisando o papel das ideias e dos 
processos cognitivos na influência da experiência do município de 
São Paulo na criação do PBF no âmbito federal, partindo do pres-
suposto que a criação de políticas é um processo multideterminado.

O Orçamento Participativo (OP), que também é tratado no 
Capítulo 1 desta coletânea, na perspectiva de uma interação institu-
cionalizada de movimentos e sociedade civil com o Estado, foi ob-
jeto de cinco trabalhos publicados por Oliveira (2015; 2016a; 2016b; 
2016c; 2016d): i) um artigo que analisa a difusão do OP em dois paí-
ses Andinos (Peru e Equador); ii) um livro, no qual detalha sua pes-
quisa de doutorado que estudou o OP no caso de origem – Brasil 
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– e em países da África Subsaariana e da América Latina, utilizando 
para isto a metodologia Etnografia Política Transnacional31; iii)  um 
capítulo de livro em que realça o papel do país como exportador de 
políticas públicas na área social, por meio da comparação da gênese 
desta política, bem como as relações externas em três municípios 
brasileiros – Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife; iv) um artigo 
em que volta ao OP, mas desta vez na perspectiva da mediação da 
difusão desta política por mecanismos como a indução institucional, 
a construção social e a circulação de indivíduos; e, v) um artigo em 
que ressalta o papel dos atores, que ele denominou Embaixadores 
da Participação, e das instituições internacionais. Em linhas gerais as 
nuances do OP foram analisadas com foco principalmente nos fa-
tores determinantes para a adoção desta política e nos mecanismos 
que contribuíram para sua difusão. Metodologicamente, o autor re-
força a importância da combinação de múltiplas dinâmicas, macro e 
micro, nas explicações sobre difusão internacional de políticas.

A difusão de políticas sociais também pode ser usada como es-
tratégia de governo para viabilizar a inserção internacional de um 
país. Sob esta ótica Faria (2012; 2016) comparou o processo de di-
versificação e institucionalização da cooperação internacional no 
Brasil e na Venezuela. O autor denomina esse processo como difu-
são/transferência com o objetivo de marcar sua posição teórica de 
complementaridade entre as abordagens, e incorpora em sua análise 
o Modelo de Dolowitz e Marsh (2000), cujas indagações apesar de 
terem sido originalmente endereçadas aos fenômenos de transferên-
cia, para Faria (2012; 2016), também são pertinentes para analisar 
fenômenos de difusão: Por que ocorre? Quais atores estão envolvi-
dos? O que é transferido/difundido? De onde vem o aprendizado? 
Em que graus ocorre? Quais são os constrangimentos e como é 
possível demonstrar a ocorrência do processo? Como o processo 
pode levar ao fracasso da política? Ou seja, assim como nos proces-
sos internos de difusão/transferência, os processos internacionais 
também são multidirecionais e multideterminados.

31  Nesta obra, o autor cunhou o termo “Embaixadores da Participação”, utilizado para designar um 
grupo de pessoas, com características específicas, que tiveram papel fundamental no processo de 
difusão analisado.
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Também encontramos na produção acadêmica brasileira um 
conjunto de trabalhos que se dedicaram a investigar processos de 
difusão condicionados pelo federalismo.  Abrucio, Sano e Segatto 
(2016), por exemplo, investigaram as relações entre os estados no 
caso da atuação do Conselho Nacional de Secretários de Estado da 
Administração (Consad) e do Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed). Sem desconsiderar as peculiaridades do dese-
nho federativo brasileiro, os autores dedicaram-se a pensar as rela-
ções intergovernamentais e a disseminação horizontal de políticas, 
sobretudo, as formas de cooperação e interação interestaduais no 
campo das políticas públicas. 

Na mesma direção, Segatto (2018) analisou a difusão da política 
educacional identificando uma variedade de programas de coopera-
ção e arranjos de coordenação, o que a permitiu concluir que apesar 
de o governo federal criar mecanismos para garantir padrões míni-
mos para as políticas, o processo de difusão não pode ser explicado 
apenas pelo papel institucional deste último ator, pois as trajetórias 
que as políticas vão tomando e a movimentação de ideias e pessoas 
entre os governos subnacionais também são relevantes. 

Em contraponto, na perspectiva de um modelo federativo verti-
cal, Couto e Absher-Bellon (2018) discutem o constitucionalismo es-
tadual brasileiro afirmando que os documentos estaduais mimetizam 
o federal, num processo de difusão top-down por imitação e coerção, 
nos termos de Shipan e Volden (2008). Nas palavras dos próprios 
autores: “As atuais constituições estaduais brasileiras se parecem mais 
com a Constituição Federal do que entre si, demonstrando que a di-
versidade constitucional do federalismo brasileiro advém mais de di-
ferenças entre estados do que deles com relação ao governo federal.” 
(p. 340). Neste caso, a inovação metodológica proposta é a articulação 
de três campos teóricos: difusão, federalismo e constitucionalismo.

Delimitando uma diferenciação entre conceitos de inovação - 
inovação como best practice e inovação como disseminação - Farah 
(2008a, 2008b) aborda a disseminação de inovações na gestão go-
vernamental entre estados como um processo multideterminado. 
As duas concepções têm no papel da comunidade receptora da po-
lítica o ponto-chave, sendo na primeira uma replicação passiva e na 
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segunda um papel ativo de recriação da política, com destaque para 
ação de atores e instituições (internas e externas). 

Ainda no âmbito da gestão entre governos estaduais, Palotti, 
Pereira e Camões (2015; 2016) interrogam a carreira de gestor go-
vernamental como um processo de difusão de práticas administra-
tivas (“Há um processo de difusão em andamento?”). Por meio de 
uma pesquisa exploratória, fundamentada nos quatro elementos 
propostos por Rogers (1995) como sendo constitutivos de um fenô-
meno de difusão: inovação, canais de comunicação, tempo e sistema 
social; os autores concluem que a referida carreira estatal passou por 
um processo de difusão descoordenado e interconectado.

O papel das ideias valores e crenças foi mobilizado em dife-
rentes trabalhos. A pesquisa pioneira de Hochman (1988) aplica a 
perspectiva da difusão das políticas públicas na compreensão do de-
senvolvimento da política previdenciária no Brasil a partir dos anos 
1940. O autor aborda o problema da difusão e do aprendizado da 
política a partir da análise dos interesses e das ideias de uma emer-
gente tecnocracia de “militantes da previdência social”, a qual não 
se limita a importar acriticamente programas e políticas, mas sim, a 
pensar a experiência internacional à luz dos programas e políticas já 
presentes no país. Nas palavras do próprio autor, a partir de uma re-
ferência crítica a Collier e Messick (1975), “a política social não seria 
apenas o produto do aprendizado, mas, também, do não aprendiza-
do e da inadaptação e crítica às políticas existentes”.

Melo (2004a; 2004b), por sua vez, realizou um estudo da “se-
gunda onda de reformas previdenciárias”, questionando a tendência 
de se analisar esses processos pela ênfase na homogeneização e no 
papel preponderante das organizações internacionais. O autor cri-
tica como o papel das ideias é abordado por parte da literatura de 
difusão de políticas públicas, pois, para ele, as ideias estabelecem as 
bases para o debate, mas sua efetiva influência e a forma como mo-
delam as escolhas – o conteúdo da reforma – dependem também 
de fatores domésticos e de relações de poder e dominação. Segundo 
Melo (2004a, p. 185): “A escolha de políticas depende não apenas do 
conhecimento das opções de políticas existentes, mas também das 
escolhas já feitas e das instituições estabelecidas no passado (legados 
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de políticas)”. Em poucas palavras, as heterogeneidades locais tam-
bém devem ser consideradas.

Em abordagem semelhante Jardim e Jard da Silva (2016) rela-
cionam processos cognitivos, legados institucionais e agentes econô-
micos e políticos para explicar a criação da Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp) como parte 
de um processo mais amplo de difusão dos fundos de pensão no 
Estado brasileiro. Os autores também consideram o papel das ideias 
articulado com outras variáveis internas e acrescentam a dimensão 
do conflito cultural, ao constatar que houve uma disputa simbólica 
sobre qual é o melhor conceito de bem comum e de bem público, que 
acabou por influenciar o debate sobre o papel assumido pelo Estado 
e pelo mercado na difusão de políticas previdenciárias no Brasil.

Em uma perspectiva analítica pós-positivista, Leite, Cruz e 
Rosin (2018) estudaram o caso da Política Cicloviária no municí-
pio de São Paulo, considerado como receptor de políticas interna-
cionais nesta área. Uma das propostas do artigo, que contribui de 
forma inovadora para o campo, é a inclusão da mídia como objeto 
de estudo, pois este ator político pode agir tanto para minimizar ou 
fomentar resistências a respeito de determinado assunto, o que, para 
os autores, o tornaria um agente fundamental a ser considerado nos 
processos de difusão e transferência de políticas públicas.

Aproximando a literatura de dois campos de estudos – Difusão 
e Relações Internacionais – outro grupo de trabalhos investiga as 
organizações internacionais. Faria (2018b) problematiza como estas 
se tornaram atores-chave nos processos de internacionalização de 
políticas públicas produzidas no âmbito intranacional. Segundo o 
autor, como produto e produtoras da globalização, estas organiza-
ções transformaram-se em espaço central de variados processos de 
difusão nos quais sua atuação pode direcionar, respaldar, justificar 
ou buscar a eficiência da atuação doméstica dos Estados. 

Na mesma perspectiva analítica, Bernardo (2016) compreende 
as organizações internacionais como agentes ou origem de trans-
ferência e difusão de políticas públicas, reconhecendo seu impacto 
nas políticas dos países-membros, inclusive, acrescentando que estas 
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organizações também têm capacidade de influenciar países que não 
aderiram aos seus tratados constitutivos. A autora conclui que tal 
condicionamento pode se dar na medida em que estas organizações 
podem promover o engajamento no processo, atuar como protago-
nistas e fornecer o modelo da política a ser transferida.

Partindo do argumento de que o processo de transferência 
de política é um dos instrumentos utilizados na governança glo-
bal, Fontoura e Guedes (2012; 2013) investigaram a influência do 
Protocolo de Cartagena na formulação da Política Brasileira de 
Biossegurança. A perspectiva é da difusão de um organismo inter-
nacional para o Brasil, ou seja, o Brasil como importador de políti-
cas. No caso estudado, uma Análise de Conteúdo (AC) possibilitou 
a observação de que a transferência ocorrida constituiu um proces-
so de lesson drawing como definido por Rose (1993), entre outros. As 
autoras também concluíram que processos de transferência podem 
ocorrer de diversas formas, da aprendizagem à transferência coerci-
va (DOLOWITZ; MARSH, 2000).  

Uma organização internacional específica, o Mercado Comum 
do Sul (Mercosul), tem sido analisada a partir de várias dimensões. 
Fundamentados em uma base teórica neoinstitucionalista, Medeiros, 
Meunier e Cockles (2015) analisaram a constituição do bloco sul-a-
mericano e concluíram que o modelo Europeu foi instrumentalizado 
como fonte de legitimidade tanto externa quanto interna. Segundo os 
autores este processo se deu em duas direções: i) na busca de legitimi-
dade regional no interior do próprio bloco e ii) na busca de legitimida-
de externa, de modo a favorecer interações futuras com outros países. 
No entanto, não houve uma transferência linear, total e irrestrita de 
modelo e normas comunitárias, ou seja, houve padrões de diferencia-
ção no desenho institucional do bloco sul-americano.

Marin (2011, p.15), por seu turno, propõe a partir do referencial 
de policy transfer, “esboçar a construção de um modelo para a análi-
se do processo de transferência no interior de blocos regionais que 
possa ser aplicado ao Mercosul”. Além da variável forma de gover-
nança – hierárquica, negociada ou facilitada – apontada em outros 
trabalhos, o autor acrescenta um outro fator que, para ele, precisa ser 
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levado em consideração: a formação das policy networks. O modelo 
proposto seria de uma análise multideterminada, tendo nas redes um 
elemento de fundamental importância para este tipo de abordagem.

Instituições do Mercosul como espaço formador de políticas 
públicas, especialmente nas áreas de educação, saúde e migração é 
a perspectiva adotada por Pereira et al. (2018) em análise documen-
tal realizada no âmbito dos Estados-membros. Associando conceitos 
desenvolvidos na literatura de policy transfer e de formas de governan-
ça, os autores identificaram um maior grau de complexidade entre as 
transferências de políticas públicas em blocos regionais do que entre 
Estados ou governos subnacionais, bem como ressaltaram diferenças 
importantes entre a experiência do Mercosul e da União Europeia 
(UE), principalmente na questão da forma de governança – hierár-
quica (convergência de normas – harmonização) na UE; e, facilitada 
(trocas voluntárias – graus variados de transferência) no Mercosul.

A Rede de Mercocidades, uma instituição do Mercosul, também 
foi objeto de pesquisa na produção acadêmica brasileira sobre difu-
são de políticas. Rodrigues e Mattioli (2017) elegeram como estudo 
de caso as políticas de segurança discutidas e disseminadas por meio 
deste fórum e identificaram estas redes de cidades como espaço im-
portante para o compartilhamento de experiências e intercâmbios 
em políticas públicas. Os autores partiram da ideia de complemen-
taridade entre os conceitos de difusão e transferência, conforme 
discussão feita por Marsh e Sharman (2009) e, fundamentados na 
literatura sobre paradiplomacia e estratégias internacionais, propu-
seram-se a pensar sobre a problemática da transferência internacio-
nal de políticas locais, por meio da cooperação horizontal. 

Em perspectiva semelhante, tendo como uma de suas principais 
referências o trabalho de Haas (1992), Mèrcher, Bernardo e Silva 
(2018) buscaram identificar os modelos de desenvolvimento (neoli-
beral e cooperativo) difundidos na Rede de Mercocidades. Esses au-
tores também partilham a visão de que transferência e difusão têm 
processos similares, mas representam dinâmicas distintas no que se 
refere à articulação das ideias, conceitos e práticas.  

Mattioli (2018), por sua vez, apresenta outra perspectiva de atua-
ção para a Rede de Mercocidades. Analisando um dos seus projetos 



333

especiais – “Inovação e Coesão Social” – o autor identifica que esta 
rede, além de ter um caráter de assessoria e aprendizagem, também 
pode ser um espaço de construção conjunta de políticas. O esforço 
teórico do trabalho foi no sentido de aproximar a literatura de trans-
ferência e difusão de políticas públicas (TDPP), propondo uma in-
terpretação combinada do conceito de transferência de Dolowitz e 
Marsh (2000) e do conceito de difusão de Graham, Shipan e Volden 
(2008; 2013), compreendendo a TDPP como um processo no qual 
“conhecimentos sobre políticas, estruturas e práticas administrati-
vas de uma determinada localidade acabam por influenciar as de-
cisões de outra localidade sobre tais elementos” (Mattioli, 2018, p. 
213). Para o autor, esta definição permite identificar quais são os 
principais atores, mecanismos e gradações de TDPP.

A Cooperação Sul-Sul foi o tema de Milhorance (2013), tendo 
como objeto as relações entre Brasil e África Subsaariana no setor 
rural, a pesquisa analisa a construção desta política de cooperação a 
partir da influência da dualidade dos modelos de agricultura brasilei-
ra (familiar e industrial). Mobilizando quadros teóricos que analisam 
fenômenos contemporâneos de difusão – como transposição e con-
vergência de políticas públicas –, o foco foi direcionado às etapas 
iniciais da política, mais especificamente, o processo de “padroniza-
ção” (standardisation). Os resultados destacam a atuação de atores es-
tatais e privados, que podem provocar mudanças tanto na dinâmica 
da cooperação internacional quanto nos processos de elaboração de 
políticas públicas nacionais.

A Difusão Internacional de Políticas de Energia Renovável foi 
estudada por Cia Alves et al. (2019), com foco nos vetores e atores 
domésticos e internacionais que influenciaram a tomada de decisão 
de países quanto a adoção de tais políticas. Os autores trabalharam 
com um painel de 194 países, em um período de dez anos, também se 
questionando se este processo apresentava diferenças em contextos 
de países desenvolvidos e em desenvolvimento. A pesquisa utilizou 
metodologia mista – análise qualitativa na identificação dos principais 
atores (internos, intermediários e externos) e modelagem estatística 
(Modelo de Poisson) para determinar o papel dos mecanismos de difu-
são: aprendizagem, socialização (ou emulação), competição e coerção.
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Por fim, mas não menos importante, encontramos um grupo de 
trabalhos em que o ponto central são as discussões sobre o próprio 
campo de pesquisa dos Estudos de Difusão. Em linhas gerais, os 
autores são unânimes quanto à constatação da incipiente produção 
brasileira sobre difusão/transferência de políticas públicas e seus 
trabalhos têm como objetivo fomentar a pesquisa no campo. Faria, 
Coêlho e Jard da Silva (2016a) organizaram o livro Difusão de Políticas 
Públicas não só para divulgar a área, mas também para contribuir para 
sua consolidação no país32. Nesta obra foram reunidos trabalhos que 
proporcionam aos leitores uma revisão teórico-metodológica sobre 
o campo e pesquisas cujo foco empírico é o Brasil, em perspectiva 
de difusão intrafederativa e internacional. Coêlho (2016), em um 
dos capítulos deste mesmo livro, também busca estimular os pesqui-
sadores brasileiros para novos estudos no campo da difusão e, além 
de apresentar as principais abordagens teóricas e metodológicas da 
literatura internacional da área, chama a atenção para seus limitan-
tes, entre eles, os desafios metodológicos na realização deste tipo de 
pesquisa – tempo, indicadores, variáveis – e conclui que o campo 
necessita de um aprofundamento da contribuição interdisciplinar 
tanto nas análises teóricas quanto nas empíricas.

Oliveira e Faria (2017), na apresentação de um dossiê temático 
sobre o tema, englobam analiticamente os estudos sobre difusão de 
políticas públicas e política internacional. Os autores propõem a no-
ção de escala de movimento (scale of  the movement) para superar as cli-
vagens terminológicas nos estudos de difusão, sendo:  transferência, 
um processo de interação geralmente unidirecional que  envolve um 
número limitado de unidades políticas (governos ou países): “The 
transfer movement often refers to a displacement of  a policy from a government 
to another” (p. 17);  difusão, um processo mais amplo (ondas) en-
volvendo vários países e, até mesmo, continentes: “In terms of  scale, 
diffusion can be understood as the adoption of  policies by a group of  countries 
or governments” (p. 19); circulação, um amplo e contínuo movimento 
(para trás e para frente) de produção, transmissão e apropriação de 
modelos por múltiplos atores: “It is usually a circular process that also 

32  Resenhas críticas da referida obra podem ser acessadas em Gomes (2017) e Castro (2018).
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involves mutual learning and can go forwards and backwards from a place to 
another, in a sort of  long spiral.” (p. 22) Nesta nova perspectiva, as “tra-
dições” de pesquisa nos estudos de difusão não são concorrentes, 
mas sim complementares.

Também apresentando uma edição especial de uma revista 
científica, cuja temática foi “Atores, mecanismos e direções da di-
fusão de políticas”, Oliveira e Pal (2018) propuseram-se a apontar 
caminhos de pesquisa a partir de características do fenômeno de 
difusão que ainda não foram suficientemente explorados: papel das 
consultorias e do setor privado; internacionalização das coalizões 
domésticas; arenas transnacionais e seus agentes de transferência; 
dinâmicas de resistência e tradução; e, transferência Sul-Sul e Sul-
Norte. Apesar de utilizarem de forma geral o termo difusão de po-
líticas, os autores compreendem o fenômeno a partir da perspectiva 
de complementaridade entre os processos (transferência, difusão e 
circulação). Refletindo sobre o que foi denominado como “frontei-
ras de pesquisa”, os caminhos apontados vão no sentido de amplia-
ção da noção “dos agentes de transferência (setor privado, empresas 
de consultoria, coalizões domésticas), dos espaços de transferência 
(locais e eventos transnacionais) e dos processos (tradução, resistên-
cia e dinâmica Sul-Sul e Sul-Norte)” (p. 216).

Faria (2018a), por seu turno, faz uma revisão teórico-metodoló-
gica da literatura sobre difusão internacional de políticas, bem como 
oferece contribuições para a consolidação dessas pesquisas no Brasil. 
O autor afirma que a compreensão do processo de produção de polí-
ticas não pode ser exclusivamente nacional (ou interno), pois a inter-
nacionalização e a ação de diversos atores e instituições são cada vez 
mais evidentes. Destaca, particularmente, a importância de se incluir as 
organizações internacionais como objeto de reflexão no Brasil, devido 
ao papel que o país tem buscado na construção do multilateralismo. 

O mesmo texto também aborda a necessidade de um maior diá-
logo interdisciplinar devido à complexidade que envolve os processos 
contemporâneos de produção das políticas públicas, nos quais “atores 
e processos inter, trans ou supranacionais tornaram-se tão cotidianos”, 
também é reconhecida a magnitude do desafio discursivo, pois “no 
Brasil e alhures, politólogos e internacionalistas continuam a cultivar e 
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a proteger os seus nichos acadêmicos específicos, na prática traindo o 
mantra de valorização da interdisciplinaridade” (FARIA, 2018a, p. 9)33.

Nesta seção do trabalho, nossa opção metodológica foi identifi-
car os principais enunciados – os ditos “sobre o campo” e “do cam-
po” – e buscar compreender seus sentidos no contexto dos dados 
que foram levantados. Poderíamos ter optado por realizar somente 
um levantamento quantitativo e descritivo, mas consideramos que a 
escolha metodológica adotada nos ofereceu um retrato mais apurado 
da aplicação da AD como ferramenta analítica. Em outras palavras, o 
referencial teórico-metodológico adotado nos ofereceu um caminho 
para avançar no campo dos estudos da difusão de políticas públi-
cas, observando “as relações, as regularidades e as transformações” 
(FOUCAULT, 2008, p. 139) de uma área acadêmica emergente.

Finalmente, cabe salientar que temos consciência da não exaus-
tividade do levantamento bibliográfico apresentado, que pode ser 
um limitante a ser levado em consideração, mas não diminui a va-
lidade da análise proposta. No mais, nos fundamentamos em pres-
supostos que são recorrentes em uma perspectiva discursiva, quais 
sejam, tomar o conjunto de textos não como um mero conjunto de 
documentos, mas sim compreendê-los em sua materialidade simbó-
lica (ORLANDI, 2007)34.

Considerações Finais

A pesquisa bibliográfica sobre a produção no campo da Difusão 
de Políticas Públicas revela que, no Brasil, o interesse por esta temá-
tica cresceu significativamente nas primeiras décadas deste século.

O levantamento quantitativo, associado a uma análise discursiva 
dos enunciados serviram para responder aos questionamentos ini-
ciais que nortearam este capítulo, a partir dos quais nos propusemos 

33  Em sentido semelhante, os autores do Capítulo 3 desta coletânea também assumem como um 
desafio a falta (ou insuficiência) de interlocução entre os pesquisadores que se dedicam à temática 
das elites políticas.

34  Em um exercício de ampliação da noção de cenas enunciativas, seria possível considerar que as 
bases de dados das quais os textos foram obtidos também podem representar espaços discursivos, 
pois são repositórios importantes da produção acadêmica brasileira e ferramentas utilizadas por 
estudantes, pesquisadores, professores e gestores atuantes na área de políticas públicas. 
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a compreender a dinâmica do discurso sobre o campo de Difusão de 
Políticas no Brasil e no campo de Difusão de Políticas Públicas. 

Sobre o campo, os registros iniciais remetem a meados dos anos de 
1990, com considerável ampliação a partir do ano de 2015. As pesquisas 
originam-se predominantemente na região Sudeste, no entanto, alguns 
aspectos merecem destaque, sendo este um campo em consolidação.

Algumas instituições parecem estar se configurando como nú-
cleos de referência, em quantidade de teses e dissertações: na re-
gião nordeste a Universidade Federal de Pernambuco (7); na região 
centro-oeste a Universidade de Brasília (9); e, na região sudeste a 
Universidade de São Paulo (7). Se considerarmos os trabalhos publi-
cados (artigos, capítulos de coletâneas e livros) por autor, temos como 
expoentes novamente a Universidade de Brasília e a Universidade 
Federal de Pernambuco, acompanhadas da Universidade Federal de 
São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e, in-
cluindo a publicação deste capítulo, a Universidade Federal do ABC.

Assumimos, nesta pesquisa, que os trabalhos publicados têm 
maior espaço no campo discursivo da área e, portanto, isto se esten-
de aos seus autores. Sendo assim, o espaço discursivo do campo de 
difusão de políticas públicas no Brasil – considerado a partir dos arti-
gos, capítulos de coletâneas e livros – distribui-se entre pesquisadores 
homens, com formação em Ciência Política, que estão publicando 
em revistas das áreas da Administração e Relações Internacionais e 
atuando em instituições públicas de ensino superior35. 

O discurso constitui-se dando a este campo um caráter de emer-
gência, que se reconhece como multidisciplinar, admite a necessidade de 
contribuições interdisciplinares, mas ainda carrega traços de fragmen-
tação. Apresenta-se também como um campo imerso em uma plurali-
dade teórico-metodológica e que requer ampliar seu escopo temático.  

Em relação aos enunciados registrados no campo, cujos questio-
namentos remetem às tendências discursivas, rupturas conceituais, 
terminológicas e/ou analíticas e articulação com as teorias gerais, 
podemos sintetizar que: 

35 A atualização dos dados coletados revela dinamismo e maior equilíbrio entre homens e mulheres, 
pois de 23 homens para 18 mulheres, o campo passa a contar com 25 homens e 26 mulheres. Ver o 
post scriptum deste capítulo.
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a) Predominam as discussões sobre Políticas Sociais, Federalismo, 
Organizações Internacionais e sobre o próprio campo de estudos de 
Difusão de Políticas Públicas; mas este universo pode ser amplia-
do, principalmente se ganharem força no espaço das publicações os 
trabalhos de mestrado e doutorado existentes, nos quais o espectro 
temático é bem maior36. As categorias ainda estão em aberto, na 
medida em que há convergências entre os atores deste discurso, mas 
não necessariamente o estabelecimento de padrões sistemáticos de 
colaboração científica.

b) O discurso do campo, em alguns momentos, conforma sua 
agenda de pesquisa tanto discutindo questões emblemáticas de de-
terminados períodos da história brasileira (reformas neoliberais, 
reformas previdenciárias, políticas sociais etc.), como também, 
incorporando assuntos emergentes na sociedade, no Estado e na 
produção do conhecimento científico (como política cicloviária, 
energética e os próprios estudos sobre o campo).     

c) Apesar de a literatura internacional indicar que pesquisas de 
difusão têm tradição na análise quantitativa (modelos matemáticos e 
estatísticos), os estudos brasileiros empregam majoritariamente aná-
lises qualitativas: estudo de caso, etnografia, estudos comparados, 
pesquisa exploratória e documental, análise de conteúdo. As abor-
dagens quantitativas – por exemplo, Event History Analysis (EHA) 
e modelos de Poisson – quando utilizadas, são combinadas com 
técnicas qualitativas, em uma perspectiva mista.

d) A produção acadêmica brasileira também é marcada pela 
diversidade terminológica (difusão/transferência/disseminação), 
mas com uma tendência discursiva de adoção de uma perspectiva 
de complementaridade entre as abordagens, tanto conceitual quan-
to metodológica. Neste ponto, destaca-se a articulação do arcabou-
ço conceitual e metodológico de autores como Dolowitz e Marsh 
(2000) e Marsh e Sharman (2009), encontrada em vários trabalhos.

36  Este movimento já pode ser observado entre as temáticas dos trabalhos registrados na atualização 
dos dados do presente capítulo. Ver post scriptum.
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e) O papel das ideias é articulado com outras questões, inclusive 
com relações de poder e disputas político-institucionais. Nesta ver-
tente, alguns trabalhos mobilizam conjuntamente autores referen-
ciados na literatura pós-positivista de políticas públicas, como por 
exemplo, Haas (1992), Hall (1993) e Campbell (2002).

f) Assim como na literatura internacional, a abordagem dos me-
canismos é bastante utilizada na produção nacional, tendo como 
influência trabalhos de Shipan e Volden (2008), Stone (2001; 2004), 
Rose (1993), Graham, Shipan e Volden (2008; 2013). 

g) O estudo dos governos locais e das relações entre Estados 
são avaliados como temáticas importantes no contexto brasileiro, 
retomando, assim, uma tradição acadêmica pioneira nos estudos so-
bre difusão de políticas públicas (RYAN; GROSS, 1943; ROGERS, 
1958; WALKER, 1969; GRAY, 1973).

h) O discurso do campo reconhece o caráter complexo do fe-
nômeno ao se articular com a perspectiva da difusão como pro-
cessos multidirecionais e multideterminados; com a combinação de 
dinâmicas micro, meso e macro; com a não separação entre a vertente 
teórica que explica os fenômenos de difusão a partir de variáveis 
internas daquela que parte de variáveis externas; e, finalmente, com 
a incorporação da dimensão do conflito (relações de poder/resis-
tência e heterogeneidades locais).

i) O campo ensaia algumas novidades conceituais, terminológi-
cas e analíticas: o conceito de “Embaixadores” de Oliveira (2016a) 
que pode ser replicado em estudos sobre outras políticas; a noção 
de “escala de movimento”, proposta por Oliveira e Faria (2017), 
para superar as clivagens terminológicas presentes nas principais 
tradições teóricas (difusão, transferência, circulação); a articulação 
entre difusão, federalismo e constitucionalismo proposta por Couto 
e Absher-Bellon (2018); o modelo analítico para estudos sobre difu-
são em blocos regionais de Marin (2011); a inclusão da mídia como 
objeto de estudo, conforme sugerido por Leite, Cruz e Rosin (2018); 
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e a definição proposta por Mattioli (2018) que aproxima a literatu-
ra de transferência e difusão de políticas públicas em um processo 
combinado (TDPP).

j) A constituição do espaço no campo sugere que pode estar 
ocorrendo uma disputa discursiva e de posição ocupada pelos ato-
res, pois o universo das pesquisas acadêmicas sobre difusão revela 
um amplo espectro multidisciplinar e heterogêneo (dissertações e 
teses), mas se olharmos para as publicações (artigos, capítulos de 
coletâneas e livros), que, a nosso ver, é o que representa com maior 
força a constituição discursiva da área, este universo reduz-se a uma 
perspectiva mais disciplinar e homogênea.

Em resumo, a principal contribuição deste capítulo foi oferecer um 
panorama da produção brasileira no campo de difusão de políticas pú-
blicas, investindo na novidade de se utilizar a perspectiva da Análise de 
Discurso (AD) na construção deste itinerário acadêmico, articulando o 
funcionamento dos seus enunciados aos sentidos que eles podem pro-
duzir “para” e “na” academia brasileira. No presente trabalho, eviden-
ciou-se nuances que revelam o quanto este campo ainda tem espaços 
a explorar e a ocupar, suas relações de poder, as regras destes discursos 
e como o discurso participa do processo de construção deste campo 
emergente na área de políticas públicas no Brasil.

Post scriptum

No prazo concedido aos autores – para a revisão dos capítulos 
que integram esta obra – procedemos uma nova busca bibliográfica 
seguindo os mesmos critérios quanto às bases de dados e descri-
tores, cobrindo o período subsequente à escrita do referido texto 
até a entrega do capítulo final aos editores (novembro de 2018 a 
março de 2020). Os resultados encontrados não foram incorpora-
dos na análise feita ao longo do capítulo, entretanto, consideramos 
importante registrá-los, no sentido de atualizar, ao menos em alguns 
aspectos, o texto aqui apresentado.
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Com relação às tradições de pesquisa a tendência não se alte-
ra, pois a maior parte dos achados foi encontrada nos descritores 
Difusão e Transferência de Políticas. No total, nossa nova busca 
resultou em mais três teses, duas dissertações e quatro artigos.

A origem dos trabalhos é totalmente em instituições públicas, 
predominante na rede federal, como já identificado anteriormente, 
mas foram detectadas algumas novidades. A Universidade de Brasília 
acrescenta dois trabalhos em seus dados quantitativos (uma tese e 
uma dissertação) e três autores de artigo; na Universidade de São 
Paulo, mais uma tese; e, na Universidade Federal de Pernambuco, 
mais três autores de artigo. A Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul registra pela primeira vez, dois autores de artigo, assim como 
um, respectivamente, nas universidades federais de Pelotas (UFPel) 
e da Paraíba (UFPB). Digno de nota são duas instituições, que pas-
sam a figurar no rol de produtoras de pesquisas na área dos estudos 
de difusão: a Universidade Estadual do Norte Fluminense, com uma 
tese, e a Universidade Federal do ABC, que até então contava com 
autores de artigo e coletâneas, agora possui também uma disserta-
ção de mestrado. Com relação às áreas dos programas de pós-gra-
duação são: Ciência Política, Sociologia Política, Políticas Públicas e 
Relações Internacionais.

Os quatro artigos são em coautoria, majoritariamente com a 
presença feminina (8 mulheres para 2 homens), tendência diversa 
dos primeiros dados. Além das áreas de formação tradicionais entre 
os autores dos estudos de difusão, nomeadamente Ciências Sociais 
e Ciência Política, nesta atualização foram encontradas três áreas 
novas: Direito, Ciências Biológicas e Zootecnia, no entanto, com re-
lação às áreas das revistas mantém-se a tendência: Políticas Públicas, 
Ciências Sociais e Relações Internacionais.

Em termos temáticos, os trabalhos encontrados tratam das seguintes 
políticas: prestação de contas, transparência, incentivo a startups, práticas 
de formação profissional, segurança alimentar, agricultura familiar, 
proteção à infância e adolescência e cooperação Sul-Sul.  



342

Referências

ABRUCIO, F.; SANO, H.; SEGATTO, C. Cooperação interestadual: o pa-
pel do Consad e do Consed na disseminação de reformas e políticas públi-
cas. In: FARIA, C.; COÊLHO, D.; JARD DA SILVA, S. (org.). Difusão de 
políticas públicas. São Bernardo do Campo: EdUFABC, 2016. p. 103-131.

BERNARDO, G. Organizações internacionais como agentes de transferên-
cia e difusão de políticas públicas. Conjuntura Global, v. 5, p. 233-252, 
2016.  

BERRY, F.; BERRY, W. State lottery adoptions as policy innovations: an 
event history analysis. The American Political Science Review, v. 84, n. 
2, p. 395-415, 1990.

BERRY, F.; BERRY, W. Tax innovation in the States: capitalizing on po-
litical opportunity. American Journal of  Political Science, v. 36, n. 3, p. 
715-742, 1992.

CAMPBELL, J. Ideas, politics, and public policy. Annual Review of  
Sociology, v. 28, n. 1, p. 21-38, 2002. 

CASTRO, C. Difusão de políticas públicas. Mundosplurales – Revista 
Latinoamericana de Políticas y Acción Pública, v. 5, n. 2, p. 125-127, 
2018.

CIA ALVES, E. et al. From a breeze to the four winds: A panel analysis of  
the international diffusion of  renewable energy incentive policies (2005-
2015). Energy Policy, v. 125, p. 317-329, 2019. 

COÊLHO, D. Political competition and the diffusion of  conditional cash 
transfers in Brazil.  Bras. Political Sci. Rev., v. 6, n. 2, p. 56-87, 2012. 

COÊLHO, D. Mecanismos políticos e institucionais da difusão de políti-
cas. In: FARIA, C.; COÊLHO, D.; JARD DA SILVA, S. (org.). Difusão de 
Políticas Públicas. São Bernardo do Campo: EdUFABC, 2016. p. 35-64.

COÊLHO, D.; CAVALCANTE, P.; TURGEON, M. Mecanismos de di-
fusão de políticas sociais no Brasil: uma análise do programa saúde da 
família. Rev. Sociol. Polit., v. 24, n. 58, p. 145-165, 2016. 

COLLIER, D.; MESSICK, R. Prerequisites versus diffusion: testing alter-
native explanations of  social security adoption. The American Political 
Science Review, v. 69, n. 4, p. 1299-1315, 1975. 



343

COUTO, C.; ABSHER-BELLON, G. Imitação ou coerção? Constituições 
estaduais e centralização federativa no Brasil. Rev. Adm. Pública, v. 52, 
n. 2, p. 321-344, 2018.

DOLOWITZ, D. Introduction. Governance, v. 13, n. 1, p. 1-4, 2000.

DOLOWITZ, D.; MARSH, D. Learning from abroad: the role of  policy 
transfer in contemporary policy-making.  Governance: An International 
Journal of  Policy and Administration, v. 13, n. 1, p. 5-24, 2000.

ELKINS, Z.; SIMMONS, B. On waves, clusters, and diffusion: a concep-
tual framework. Annals of  the American Academy of  Political and 
Social Science, v. 598, p. 33-51, 2005.

FARAH, M. Disseminação de políticas públicas e programas governa-
mentais no nível subnacional de governo. Revista Administração em 
Diálogo, v. 10, n. 2, p. 69-89, 2008a.

FARAH, M. Disseminação de inovações e políticas públicas e espaço lo-
cal. Organizações e Sociedades, v. 15, n. 45, p. 107-126, 2008b. 

FARIA, C.; COÊLHO, D.; JARD DA SILVA, S. Difusão de políticas 
públicas. São Bernardo do Campo: EdUFABC, 2016a.

FARIA, C.; COÊLHO, D.; JARD DA SILVA, S. Apresentação dos or-
ganizadores. In: FARIA, C.; COÊLHO, D.; JARD DA SILVA, S. (org.). 
Difusão de políticas públicas. São Bernardo do Campo: EdUFABC, 
2016b. p. 11-31. 

FARIA, C. A difusão de políticas sociais como estratégia de inserção in-
ternacional: Brasil e Venezuela comparados. Interseções: Revista de 
Estudos Interdisciplinares, v. 14, p. 335-371, 2012.

FARIA, C. A difusão de políticas sociais como estratégia de inserção in-
ternacional: Brasil e Venezuela comparados. In: FARIA, C.; COÊLHO, D.; 
JARD DA SILVA, S. (org.). Difusão de políticas públicas. São Bernardo 
do Campo: EdUFABC, 2016. p. 315-360. 

FARIA, C. Difusão Internacional de Políticas Públicas. In: FARIA, C. 
Políticas públicas e relações internacionais. Brasília: Enap, 2018a. p. 
31-45.

FARIA, C. As organizações internacionais como difusoras de políticas pú-
blicas. Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD, v. 7, 
p. 29-49, 2018b.



344

FERREIRA, N. As pesquisas denominadas ‘Estado da Arte’. Educação 
& Sociedade, v. 79, p. 257-272, 2002.

FISCHER, R. Foucault e a análise do discurso em educação. Cadernos de 
Pesquisa, v. 114, p. 197-223, 2001. 

FONTOURA, Y.; GUEDES, A. Transferência de política: do protocolo 
de Cartagena à Política Nacional de Biossegurança. Pretexto, v. 13, p. 32-
49, 2012. 

FONTOURA, Y.; GUEDES, A. Governança global e transferência de 
política: influências do Protocolo de Cartagena na Política Nacional de 
Biossegurança. Rev. Adm. Pública, v. 47, n. 1, p. 3-23, 2013.

FOUCAULT, M. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2008.

GOMES, S. Diffusion of  policies, practices and social technologies in 
Brazil. Brazilian Political Science Review, v. 11, n. 2, p. 1-5, 2017.

GONNET, C. Mecanismos y actores em los procesos de difusión: discu-
sión a partir de los casos de los programas de transferencia condicionada 
em la América Latina. In: FARIA, C.; COÊLHO, D.; JARD DA SILVA, 
S. (org.). Difusão de políticas públicas. São Bernardo do Campo: 
EdUFABC, 2016. p. 65-100.

GRAHAM, E.; SHIPAN, C.; VOLDEN, C. The diffusion of  policy diffu-
sion research in political science. 2008. Disponível em: http://citeseerx.ist.
psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.175.7667&rep=rep1&type=pdf. 
Acesso em: 29 julho 2019.

GRAHAM, E.; SHIPAN, C.; VOLDEN, C. The diffusion of  Policy 
Diffusion Research in Political Science. British Journal of  Political 
Science, v. 43, n. 3, p. 673-701, 2013.

GRAY, V. Innovation in the States: a diffusion study. American Political 
Science Review, v. 67, n. 4, p. 1174-1185, 1973.

HAAS, P. Introduction: epistemic communities and international policy 
coordination. International Organization, v. 46, n. 1, p. 1-35, 1992.

HADAS, M. Hellenistic culture: fusion and diffusion. New York: 
Columbia University Press, 1959.



345

HALL, P. Policy paradigms, social learning and the state: the case of  eco-
nomic policymaking in Britain. Comparative Politics, v. 25, n. 3, p. 275-
296, 1993.

HOCHMAN, G. Aprendizado e difusão na constituição de políticas: a pre-
vidência social e seus técnicos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 
3, n. 7, 1988. Disponível em: http://www.anpocs.org.br/portal/publica-
coes/rbcs_00_07/rbcs07_ 04.htm. Acesso em: 15 ago. 2019.

JARDIM, M.; JARD DA SILVA, S. Difusão da previdência complementar 
no Estado brasileiro: dos fundos de empresa pública à criação da Funpresp. 
In: FARIA, C.; COÊLHO, D.; JARD DA SILVA, S.(org.). Difusão de po-
líticas públicas. São Bernardo do Campo: EdUFABC, 2016. p. 281-313.

LEITE, C.; PERES, Ú. Origem e disseminação do Programa Bolsa 
Família: aproximações analíticas com o caso mexicano. Revista do 
Serviço Público, v. 64, n. 3, p. 351-376, 2013.

LEITE, C.; PERES, Ú. Paradigmas de desenvolvimento e disseminação 
de políticas: raízes locais da criação do programa Bolsa Família. Organ. 
Soc., v. 22 n. 75, p. 621-638, 2015.

LEITE, C.; CRUZ, M.; ROSIN, L. Difusão da política cicloviária no mu-
nicípio de São Paulo: resistências, apoios e o papel da mídia. Rev. Adm. 
Pública, v. 52, n. 2, p. 244-263, 2018.

MARIN, P. Mercosul e a disseminação internacional de políticas públicas. 
Cadernos Gestão Pública e Cidadania, v. 16, n. 58, p. 7-22, 2011.

MARQUES, E.; FARIA, C. (org.). A política pública como campo mul-
tidisciplinar. São Paulo, Rio de Janeiro: Unesp, Editora Fiocruz, 2013.

MARSH, D; SHARMAN, J. Policy diffusion and policy Transfer. Policy 
Studies, v. 30, n. 3, p. 269-288, 2009.

MATTIOLI, T. Transferências de políticas públicas na rede mercocida-
des: do diálogo à construção conjunta (1995-2016). Revista de Estudos 
Internacionais, v. 9, p. 205-224, 2018.

MAY, T. Pesquisa social: questões, métodos e processos. Porto Alegre: 
Artmed, 2004.



346

MEDEIROS, M.; MEUNIER, I.; COCKLES, M. Processos de difusão 
política e legitimidade no Mercosul: mimetismo institucional e mecanis-
mos de internalização de normas comunitárias. Contexto Int., v. 37, n. 2, 
p. 537-570, 2015.

MELO, M. A Difusão das reformas neoliberais: uma resenha da literatura 
internacional. Política Hoje, v. 2, n. 3, p. 97-124, 1995. 

MELO, M. Escolha institucional e a difusão dos paradigmas de política: o 
Brasil e a segunda onda de reformas previdenciárias. Dados - Revista de 
Ciências Sociais, v. 47, n. 1, p. 169-206, 2004a.

MELO, M. Institutional choice and the diffusion of  policy paradigms: 
Brazil and the second wave of  pension reforms. International Political 
Science Review, v. 25, n. 3, p. 297-319, 2004b.

MELO, M. Prefácio. In: FARIA, C.; COÊLHO, D.; JARD DA SILVA, 
S.(org.). Difusão de políticas públicas. São Bernardo do Campo: 
EdUFABC, 2016. p. 5-7.

MÈRCHER, L.; BERNARDO, G.; SILVA, E. Difusão internacional de 
modelos de desenvolvimento na Rede Mercocidades. Revista de Estudos 
Internacionais, v. 9, p. 65-87, 2018.

MESEGUER, C.; GILARDI, F. Reflexiones sobre el debate de la difusión 
de políticas. Política y Goberno, v. 15, n. 2, p. 315-351, 2008.

MILHORANCE, C. A política de cooperação do Brasil com a África 
Subsaariana no setor rural: transferência e inovação na difusão de políticas 
públicas. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 56, n. 2, p. 
5-22, 2013.

MINTROM, M. Policy entrepreneurs and the diffusion of  innovation. 
American Journal of  Political Science, v. 41, n. 3, p. 738-770, 1997.

OLIVEIRA, O. A difusão do orçamento participativo na América 
Andina: embaixadores da participação e a transferência em escala nacio-
nal. Pensamiento Propio, v. 40, p. 157-190, 2015.

OLIVEIRA, O. Embaixadores da participação: a difusão internacional 
do orçamento participativo. São Paulo: Annablume, 2016a.

OLIVEIRA, O. Mecanismos da difusão global do orçamento participativo: 
indução internacional, construção social e circulação de indivíduos. Opin. 
Publica, v. 22, n. 2, p. 219-249, 2016b.



347

OLIVEIRA, O. O Brasil como exportador de políticas públicas: o caso 
da difusão internacional do orçamento participativo. In: FARIA, C.; 
COÊLHO, D.; JARD DA SILVA, S. (org.). Difusão de políticas públi-
cas. São Bernardo do Campo: EdUFABC, 2016c. p. 237-280.

OLIVEIRA, O. La diffusion globale du Budget Participatif: le rôle des 
‘ambassadeurs’ de la participation et des institutions internationales. 
Participations, v. 1, p. 91-120, 2016d.

OLIVEIRA, O.; FARIA, C. Policy transfer, diffusion, and circulation: re-
search traditions and the state of  the discipline in Brazil. Novos Estudos, 
v. 36, n. 1, p. 13-32, 2017.

OLIVEIRA, O.; PAL, L. New frontiers and directions in policy transfer, 
diffusion and circulation research: agents, spaces, resistance, and transla-
tions. Rev. Adm. Pública, v. 52, n. 2, p. 199-220, 2018.

ORLANDI, E. Análise de discurso: princípios & procedimentos. 
Campinas: Pontes, 2007.

PALOTTI, P.; PEREIRA, C.; CAMÕES, M. A adoção da carreira de ‘gestor 
governamental’ no Brasil: há um processo de difusão em andamento? Revista 
de Políticas Públicas e Gestão Governamental, v. 14, p. 55-70, 2015. 

PALOTTI, P.; PEREIRA, C.; CAMÕES, M. A adoção da carreira de ‘ges-
tor governamental’ no Brasil: há um processo de difusão em andamento? 
In: FARIA, C.; COÊLHO, D.; JARD DA SILVA, S.(org.). Difusão de po-
líticas públicas. São Bernardo do Campo: EdUFABC, 2016. p. 133-155.

PEREIRA, A. et al. A governança facilitada no Mercosul: transferência de 
políticas e integração nas áreas de educação, migração e saúde. Rev. Adm. 
Pública, v. 52, n. 2, p. 285-302, 2018.

RODRIGUES, G.; MATTIOLI, T. Paradiplomacy, security policies 
and city networks: the case of  the mercocities citizen security thematic 
unit. Contexto Int., v. 39, n. 3, p. 569-587, 2017.

ROGERS, E. Categorizing adopters of  agricultural practices. Rural 
Sociology, v. 23, p. 345-354, 1958.

ROGERS, E. Diffusion of  innovations. New York: The Free Press, 
1995. 

ROMANOWSKI, J.; ENS, R. As pesquisas denominadas do tipo ‘Estado 
da Arte’ em Educação. Diálogo Educ., v. 6, n. 19, p. 37-50, 2006. 



348

ROSE, R. Lesson-drawing in public policy: a guide to learning across 
time and space. Chatham, NJ: Chatham House, 1993.

RYAN, B.; GROSS, N. The diffusion of  hybrid seed corn in two Iowa 
communities. Rural Sociology, v. 8, p. 15-24, 1943.

SEGATTO, C. Policy diffusion in subnational governments: State-local 
relationships in the Brazilian education policy. Regional & Federal 
Studies, v. 28, p. 79-100, 2018. 

SHIPAN, C.; VOLDEN, C. The mechanisms of  policy diffusion. 
American Journal of  Political Science, v. 52, n. 4, p. 840-857, 2008. 

SOARES, M.; MACIEL, F. (org.). Alfabetização. Brasília: MEC/Inep/
Comped, 2000.

STONE, D. Learning  lessons,  policy  transfer  and the  international  
diffusion  of   policy  ideas. Coventry: The University of  Warwick, 2001. 

STONE, D. Transfer  agents  and  global  networks  in  the ‘transnation-
alization’ of  policy. Journal of  European Public Policy, v. 11, n. 3, p. 
545–566, 2004.

STRANG, D. Adding social structure to diffusion models: an event histo-
ry framework. Sociological Methods & Research, v. 19, n. 3, p. 324-353, 
1991.

VÖGTLE, E. M. Higher education policy convergence and the bolo-
gna process. Londres: Palgrave Macmillan UK, 2014.

WALKER, J. The diffusion of  innovations among the American States. 
The American Political Science Review, v. 63, n. 3, p. 880-899, 1969.

WEYLAND, K. Bounded rationality and policy diffusion: social sec-
tor reform in Latin America. Princeton: Princeton University Press, 2006.




