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RESUMO 

 

O artigo foca na compreensão dos fatores determinantes para que os processos 
decisórios relacionados a determinada área política possam ser transferidos para o 
âmbito das instituições internacionais. A hipótese é que tal processo deve ser 
entendido como parte da política externa de uma nação, sendo condicionado pelas 
mesmas fontes de pressão.  
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ABSTRACT 

 

The article focuses on the understanding of the determining factors for the decision-
making processes related to a certain political area can be transferred to the scope of 
the international institutions. The hypothesis is that such process must be understood 
as part of a nation's foreign policy, being conditioned by the same sources of 
pressure. 
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INTRODUÇÃO 

O surgimento e o papel das instituições internacionais tem sido alvo de 

grande debate dentro da academia de Relações Internacionais, impulsionando 

várias considerações por teóricos de distintas escolas de pensamento, os quais 

frequentemente se encontram em desacordo. Entre os pontos de maior controvérsia 

está a própria natureza das instituições, a razão pelas quais elas são criadas e se 

são ou não capazes de influenciar no comportamento estatal e no sistema 

internacional como um todo. O presente artigo se foca especificamente em tentar 

entender o processo pelo qual uma política é transferida do âmbito decisório 
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doméstico para o institucional, procurando entender quais são as variáveis que 

impactam sobre tal processo. A hipótese sugerida é que a transferência de políticas 

para as instituições internacionais pode ser entendida como parte da política externa 

de uma nação e, desse modo, está sujeita as mesmas fontes de pressão a ela 

aplicáveis. 

O artigo será dividido em três partes. Na primeira serão brevemente revisadas 

diferentes perspectivas teóricas no tocante ao carácter das instituições 

internacionais, focando-se nas diferentes visões sobre seu impacto no sistema 

internacional e no comportamento dos Estados, assim como no debate acerca de 

sua suposta autoridade para impelir ou coagir comportamentos. Tendo em vista as 

limitações dimensionais do presente trabalho, opta-se por limitar a análise as 

perspectivas institucionalista, expressa no trabalho de Robert Keohane e Lisa Martin 

(1995), e realista, expressa nos trabalhos de John Mearsheimer (1994, 1995) e de 

Kenneth Waltz (2000). 

A segunda seção do texto abordará especificamente a questão dos fatores 

determinantes sobre a política externa de uma nação. Para tanto, será feita uma 

breve revisão do artigo de Charles Hermann, Changing Course: When Governments 

Choose to Redirect Foreign Policy, publicado em 1990, no qual o autor defende a 

existência de quatro possíveis fontes de mudança na política externa de um Estado. 

Por fim, a terceira parte será dedicada a uma sucinta recapitulação dos 

processos que culminaram na emergência da Política Europeia Comum de 

Segurança e Defesa (PECSD) da União Europeia (UE) durante a Cimeira de Colónia 

de 1999, a qual será utilizada como um estudo de caso para os achados teóricos 

das duas primeiras seções do texto. Ressalta-se que embora se reconheça os 

avanços incorporados por tratados posteriores, sobretudo em relação ao tratado de 

Lisboa, opta-se por não os incluir na análise por entendermos que o processo que 

levou ao surgimento da PECSD compreende um estudo de caso completo que 

atende aos objetivos propostos por este artigo. 
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REVISÃO TEÓRICA 

Em meados da década de 1980 a teoria institucionalista das relações 

internacionais surgiu como uma proposta inovadora em um campo até então 

dominado por vertentes da teoria realista. Originalmente apresentada por teóricos 

como Robert Keohane e Robert Axelrod, a teoria institucionalista argumenta a favor 

da aceitação de vários conceitos chave realistas, como o caráter anárquico do 

sistema internacional e o perfil autocentrado como fator determinante na natureza 

dos Estados, porém defendendo a capacidade das instituições internacionais de  

promover a cooperação entre os Estados, a qual estaria primordialmente 

condicionada a três fatores: mutualidade de interesses, receios em relação ao futuro 

e o número de atores envolvidos (AXELROD; KEOHANE, 1985, p. 228–238; 

GRIECO, 1988, p. 486).  

Após anos de intensa argumentação, o debate entre as duas vertentes 

teóricas aparenta ter atingido um ponto chave no qual as discussões entre seus 

principais autores, como identificado pelos próprios, vem se focando nas questões 

mais basilares por trás da existência e atuação das instituições internacionais no 

mundo contemporâneo, sendo elas: (1) a razão pela quais as instituições são 

criadas; (2) como e em que grau elas exercem influência no mundo e; (3) se elas 

são capazes ou não de alterar o comportamento estatal e assim promover a paz no 

sistema internacional (KEOHANE; MARTIN, 1995, p. 48; MEARSHEIMER, 1995, p. 

82). 

A perspectiva institucionalista entende as instituições internacionais 

simultaneamente como variáveis independentes e dependentes dentro do sistema 

internacional, alterando expectativas e impactando no comportamento estatal 

(KEOHANE, 1989, p. 10). Admite-se contudo que as instituições são criadas por 

Estados graças a uma antecipação de seus efeitos sobre o próprio comportamento 

estatal (KEOHANE; MARTIN, 1995, p. 46) e, como tal, estes exercem considerável 

influência sobre seu destino. Sendo as instituições corpos políticos com a finalidade 

de coordenar políticas e normalizar expectativas, os três fatores condicionantes à 

cooperação apontados nos primórdios da teoria ainda são válidos, sobretudo no 

tocante a mutualidade de interesses e os receios em relação ao futuro, ou seja, não 

há expectativas que ocorra a cooperação ou que as instituições impactem de modo 

positivo nas relações internacionais nos casos em que os Estados envolvidos não 
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compartilhem interesses em comum e, nos casos em que os processos de 

cooperação e institucionalização ocorrem, o maior risco será sempre o receio da 

deslealdade (KEOHANE; MARTIN, 1995, p. 41–42). Nesse sentido, vale ressaltar o 

valor das instituições ao promover o compartilhamento de informações entre as 

partes, reduzindo os sentimentos de incerteza nascidos da estrutura anárquica do 

sistema internacional e reduzindo parte das instabilidades as quais as próprias 

instituições estariam sujeitas (KEOHANE; MARTIN, 1995, p. 43). 

Por outro lado, a ótica realista defende essencialmente que as instituições são 

um reflexo da distribuição de poder no sistema internacional, fundadas e mantidas 

com base em cálculos autocentrados, tendo assim baixa autonomia e nenhum efeito 

sobre o comportamento estatal (MEARSHEIMER, 1994, p. 7; WALTZ, 2000, p. 18). 

Na visão realista a cooperação é possível, mas é extremamente limitada pela lógica 

dominante da segurança. Assim como na perspectiva institucionalista, os realistas 

entendem os receios em relação a um futuro incerto como um fator determinante 

para a cooperação, renegando, contudo, a ideia de que as instituições seriam por si 

só capazes de reduzir tamanhas incertezas. Desse modo, em teoria, o papel das 

instituições internacionais consistiria em um conjunto de acordos que estipulam a 

forma como os Estados interagem entre si, todavia, mesmo quando estas são 

incorporadas a uma organização internacional, tal organização careceria de 

qualquer método para fazer estes acordos serem cumpridos. Se de fato forem 

cumpridos, é meramente porque os Estados envolvidos assim desejam 

(MEARSHEIMER, 1994, p. 9). Contudo, a questão não deve ser reduzida a um 

simples debate sobre as instituições serem ou não relevantes no cenário 

internacional, os próprios investimentos nelas seriam justificados pelo fato dos 

Estados que as mantém acreditam que as mesmas contribuem para seus 

interesses. Assim, o principal ponto para se ter em mente é que instituições 

internacionais serviriam a interesses nacionais, não internacionais (WALTZ, 2000, p. 

21). 

Apesar de suas evidentes diferenças, um ponto de grande importância 

aproxima as óticas realista e institucionalista: instituições são primordialmente 

definidas pelos Estados que delas fazem parte. Naturalmente, se as próprias 

instituições afetam ou não o comportamento destes mesmos Estados é um dos 

principais pontos de debate, o qual não temos pretensão de solucionar neste artigo. 
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Porém, a ideia de que as instituições internacionais são, ao menos em parte, 

moldadas pelos interesses dos Estados que as compõe, abre espaço para algumas 

considerações. Sendo as instituições internacionais parte relevante da política entre 

as nações e sendo o comportamento destes Estados determinados pelos seus 

“interesses nacionais”, o comportamento estatal em relação as instituições 

internacionais, incluindo, mas não se limitando, ao processo de transferência de 

temas políticos domésticos para as esferas institucionais, pode ser entendido como 

parte de suas políticas externas e, portanto, sujeito aos mesmos modelos de análise. 

 

AS FONTES DE MUDANÇA DA POLÍTICA EXTERNA 

O que determina a política externa de uma nação? Uma das premissas mais 

básicas do realismo é que os Estados, principais atores do sistema internacional, 

são agentes racionais agindo em busca de proteger interesses vitais que garantam 

sua sobrevivência em um ambiente anárquico e frequentemente hostil (GRIECO, 

1988, p. 488), portanto, a política externa de uma nação seria primordialmente 

definida pela estrutura internacional em conjunto com as potencialidades nacionais 

do Estado em questão. 

Entretanto, como definir o que são os “interesses vitais” de um Estado? Em 

termos práticos, a manifestação internacional dos Estados se dá através de seus 

governos, instituições políticas controladas por elites com interesses e preferencias 

pessoais, as quais estão sujeitas a pressões internas e externas. Nesse sentido, 

Margaret e Charles Hermann entendem as decisões na área de política externa 

como sendo executadas por “atores com a capacidade de comprometer os recursos 

do governo e o poder de impedir outras entidades dentro do governo de reverter a 

sua posição” (HERMANN; HERMANN, 1989, p. 361–363, tradução nossa), atores 

estes cuja pertinência no processo decisório varia conforme o tema e o momento 

cronológico. 

Em um artigo posterior, Charles Hermann (1990) procurou sistematizar os 

processos de alteração na política externa de um Estado, partindo da premissa que 

estas estão intrinsicamente associadas ao conceito de continuidade. Duas tipologias 

são apresentadas no trabalho em questão, a primeira delas, que diz respeito aos 
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níveis de mudança que a política externa de uma nação pode sofrer2, não será 

abordada de modo mais profundo por fugir do escopo proposto neste artigo. Por 

outro lado, a segunda merece especial destaque por tratar das fontes de mudança 

da política externa, sendo elas: (1) líderes; (2) burocracias; (3) alterações no cenário 

político doméstico e; (4) choques externos. 

Mudanças com origem em líderes são entendidas como aquelas resultantes 

de esforços oriundos de uma autoridade com poder decisório, frequentemente o 

chefe de governo, capaz de impor sua visão ao redirecionar a política externa 

nacional. Tais mudanças podem ocorrer tanto em casos no qual um novo líder sobe 

ao poder, trazendo consigo um novo conjunto de ideias e convicções, ou meramente 

através de modificações na postura do atual líder. Ressalta-se que, em ambos os 

casos, a mudança primordialmente fomentada pelo líder tende a só se concretizar 

caso o mesmo detenha a convicção e a influência para impô-la (HERMANN, 1990, 

p. 11). 

Embora admita que as burocracias estatais sejam tradicionalmente 

resistentes a mudanças de política, Hermann as entende como segunda potencial 

fonte de mudança na política externa de uma nação. Nesse sentido, a burocracia 

aqui considerada não é necessariamente entendida como todo o corpo burocrático, 

geralmente se manifestando apenas na forma de pequenos grupos dentro do 

governo que advogam a favor da mudança, os quais podem estar localizados dentro 

de uma única agência governamental ou espalhados em diferentes organizações 

(HERMANN, 1990, p. 11). 

Em relação a essas duas fontes de mudança, é relevante apontar que ambas 

frequentemente estão interligadas. Não raro, alterações na postura da burocracia 

são ocasionadas por alterações no próprio corpo burocrático, com novos 

funcionários sendo elevados a tais funções graças ao favor de um novo líder. 

Adicionalmente, considera-se que grandes mudanças na política externa de um 

Estado demandam a mobilização de capital humano especializado aliado ao poder 

político. Assim, Hermann (1990, p. 11) aponta que grandes alterações de postura 

                                            
2 Os graus de mudança identificados por Hermann são: (1) ajustes, caracterizados por mudanças 
marginais; (2) alterações de programas, nos quais em essência são alterados os meios utilizados 
para alcançar os objetivos propostos; (3) alteração de objetivos e/ou problemáticas, nas quais a 
própria finalidade da política externa sofre alteração e; (4) reorientação geral, nível no qual se 
observa a completa alteração da postura apresentada pela nação a nível internacional. 
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em termos de política externa são frequentemente causadas pela ascensão de 

novos líderes em conjunto com as reestruturações de governo por eles promovidas. 

Duas outras fontes de mudanças ainda devem ser consideradas, ligadas aos 

cenários doméstico e internacional no qual a política externa em questão está 

inserida. No cenário político doméstico a fonte disparadora da mudança pode tomar 

diversas configurações, variando desde pequenas alterações na postura de grupos 

capazes de exercer pressão sobre os processos formulação e implementação da 

política externa até completas transformações de regime político. Em relação a 

quarta fonte de mudança, Hermann a identifica como sendo os chamados “choques 

externos”. Embora a maior parte das mudanças em política externa esteja de 

alguma forma relacionada ao cenário internacional e em como ele é percebido pelos 

atores com poder decisório, estes não são necessariamente choques externos, os 

quais são definidos como “grandes eventos em termos de visibilidade e imediato 

impacto. Eles não podem ser ignorados e disparam grandes mudanças na política 

externa”3 (HERMANN, 1990, p. 12, tradução nossa). 

Ressalta-se que o modelo proposto por Hermann assume as reorientações 

em política externa como resultantes de um processo decisório sobre quais os 

agentes de mudança exercem determinadas pressões. Nesse sentido, a própria 

estrutura do processo decisório pode funcionar como um facilitador ou complicador 

em relação a mudança intentada. Por fim, cabe-se destacar o papel que as fontes de 

mudança identificadas exercem umas sobre as demais, trabalhando em paralelo ou 

mesmo com uma ativando outra para criar o redirecionamento efetivo da política 

externa (como por exemplo choques externos afetando as posições de um líder). 

 

O CASO DA POLÍTICA EUROPEIA COMUM DE SEGURANÇA E DEFESA 

O primeiro vislumbre do que pode ser entendido como uma tentativa de criar 

uma estratégia conjunta para o campo da segurança no continente europeu se deu 

ainda na década de 1940 com a criação da União Ocidental (UO), uma aliança 

militar fundada pelo tratado de Bruxelas em 1948, cujo objetivo era conter a ainda 

sentida ameaça alemã. Entretanto, com a criação da Organização do Tratado do 

                                            
3 Eventos como as crises do petróleo de 1973 e 1979 podem ser citados como clássicos exemplos de 
choques externos. 
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Atlântico Norte (OTAN) em 1949, a UO acabou sendo relegada a um papel 

secundário na arquitetura de segurança europeia (PEREIRA, 2012, p. 90). 

Em relação a estratégias diretamente ligadas ao processo de integração 

europeu, o primeiro movimento em direção a criação de uma política de segurança e 

defesa comuns surgiu com a tentativa de criação da Comunidade Europeia de 

Defesa (CED). Embora seu tratado constitutivo tenha sido assinado em maio de 

1952 pelos seis membros fundadores da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 

(CECA), a CED acabou encontrando seu desfecho antes mesmo de seu nascimento 

frente à negação da Assembleia Nacional Francesa em aprovar sua ratificação em 

agosto de 1954, decisão impulsionada pelos receios que sua criação pudesse 

resultar na reestruturação de uma força militar alemã (FERREIRA-PEREIRA, 2005, 

p. 90–91). Curiosamente, o ano de 1954 também marcou a substituição da UO pela 

União da Europa Ocidental (UEO), tendo o tratado de Bruxelas sido alterado para 

incluir a Itália e a Alemanha Ocidental. É necessário porém notar que a UEO 

permaneceu pouco relevante se comparada a OTAN (PEREIRA, 2012, p. 92–93). 

O tópico só voltou a entrar novamente em pauta em dezembro de 1969, 

quando, na Cimeira de Haia, líderes europeus assinalaram o desejo comum de 

promover uma Europa unida e politicamente coordenada. Como aponta Ferreira-

Pereira (2005, p. 92), nesse momento “foi adotado um relatório dedicado à 

cooperação política que ficou conhecido por Relatório Davignon. Este relatório 

propôs o estabelecimento de uma Cooperação Política Europeia (CPE)”. Tendo sido 

estabelecida no início da década de 1970, a CPE acabou essencialmente 

assumindo o papel de um fórum de discussão intergovernamental sobre política 

externa. Seu reconhecimento formal veio apenas em 1986 através do Ato Único 

Europeu, o qual na prática não alterou sua natureza intergovernamental, voluntária e 

não vinculativa. 

As deficiências da CPE para lidar com crises internacionais se tornaram mais 

evidente com a queda do Muro de Berlim e com a crise no Golfo Pérsico, 

responsáveis por realçar a incapacidade dos Estados da Comunidade Europeia de 

agirem de modo coordenado. Ficava assim cada vez mais evidente para as próprias 

lideranças europeias a incapacidade do bloco em exercer um peso político que 

fizesse jus a sua relevância em termos econômicos. Assim, impulsionada pelos 

impactantes eventos que ocorriam ao seu redor, em dezembro de 1990 teve início a 
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Conferência Intergovernamental (CIG) na qual finalmente a Política Externa e de 

Segurança Comum (PESC) foi criada (FERREIRA-PEREIRA, 2005, p. 94). Cabe 

destacar que suas negociações ocorreram paralelamente a CIG para tratar da União 

Econômica e que as negociações em ambas as conferências afetaram o desenho 

final da PESC, a qual foi um dos temas mais controversos por se tratar de um tópico 

de suma importância para a soberania nacional. Nesse sentido, a configuração 

resultante parece ser derivada da junção de interesses econômicos e percepções 

políticas das principais lideranças europeias, sendo a PESC incorporada ao Tratado 

acerca da União Política, que posteriormente, em conjunto com o Tratado a respeito 

da União Econômica, geraram o Tratado da União Europeia (Tratado de Maastricht) 

(PEREIRA, 2012, p. 136–142). 

O primeiro desafio enfrentado pela PESC surgiu na forma da crise na antiga 

Iugoslávia, iniciada em junho de 1991. Por um lado, a crise deixou em evidência a 

fragilidade das nascentes tentativas de coordenar uma política externa comum para 

os Estados membros do tratado, os quais demonstravam níveis de compromisso 

com a adoção de uma estratégia comunitária muito divergentes entre si, divergência 

essa entendida no escopo deste trabalho como resultante de distintas configurações 

nas fontes de mudança da política externa de cada Estado. Por outro, como 

novamente aponta Ferreira-Perreira, “esta crise gerou um forte estímulo político para 

progressos no quadro da CIG para a revisão do Tratado de Maastricht, agendada 

para início de 1996” (FERREIRA-PEREIRA, 2005, p. 99). 

Dentre os pontos cuja discussão se fez necessária na revisão do Tratado de 

Maastricht, especial destaque deve ser dado ao relacionamento institucional entre a 

UE e a UEO. Embora a proposta de integração das instituições tenha sido defendida 

pelos representantes franceses e alemães, cinco Estados4 não-membros da UEO 

refutaram a potencial fusão entre as organizações. Apesar da dissonância entre 

seus vários Estados, o tratado resultante da conferência em questão (conhecido 

como Tradado de Amsterdã) obteve certo êxito ao estabelecer “o mínimo 

denominador comum” entre as diferentes visões: de um lado, o eixo mais 

integracionista liderado pela França, Alemanha e Itália, advogando pela 

consolidação de uma UE politicamente relevante e militarmente capaz no cenário 

internacional; do outro, os chamados “atlanticistas”, como Portugal, Holanda e, 

                                            
4 Áustria, Dinamarca, Finlândia, Irlanda e Suécia. 
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sobretudo, o Reino Unido, argumentando que a defesa coletiva deveria ser mantida 

como uma competência exclusiva da OTAN. Assim, mesmo não tendo promovido 

nenhum acerto no tocante a uma estratégia de assistência militar mútua na UE, o 

Tratado de Amsterdã representou um grande avanço ao estabelecer no âmbito da 

PESC uma estratégia para gestão de crises internacionais (FERREIRA-PEREIRA, 

2005, p. 101–102). 

O desenvolvimento efetivo dos diálogos em torno do fortalecimento da UE 

enquanto ator político global nas áreas de política externa e defesa assim acabou 

novamente sendo postergado, porém, não por muito tempo. Embora desde sua 

entrada na CE em 1973 o Reino Unido tenha sido o maior defensor da manutenção 

da OTAN como canal exclusivo para questões de defesa e segurança coletiva na 

Europa, no final da década de 1990 essa postura foi repentinamente substituída por 

uma abordagem favorável a criação de uma capacidade militar autônoma da UE, 

sendo esse movimento incentivado em parte por Washington com o intuito de 

reduzir a dependência europeia em relação a OTAN e seus respectivos custos 

gerados. O ponto inicial desta nova conjuntura se deu durante os encontros para a 

assinatura da Declaração de Saint Malo, marcados pela inédita convergência entre 

os interesses da França, uma já tradicional defensora da criação de uma estratégia 

conjunta de defesa atrelada a comunidade europeia, e do Reino Unido, convencido 

pelos acontecimentos pós-Guerra Fria da necessidade da Europa tomar em suas 

mãos parte da responsabilidade por sua segurança (FERREIRA-PEREIRA, 2005, p. 

104–105). 

Dando sequência aos esforços iniciados em Saint Malo e impulsionados pela 

crise militar no Kosovo, a Cimeira de Colónia de 1999 deu início aos trabalhos 

efetivos dos Estados europeus para refinar os acordos no campo da segurança 

comum. Visando finalmente criar uma Política Europeia Comum de Segurança e 

Defesa (PECSD), duas decisões de grande importância foram tomadas: (1) a 

integração por parte da UE das funções até então à cargo da UEO e; (2) a criação 

de estruturas políticas e militares específicas necessárias para executar gestões de 

crises, sobretudo no que diz respeito a sua organização política e estratégica. 

Todavia, se faz necessário destacar que os resultados da Cimeira de Colónia ainda 

foram parciais, sendo seus desenvolvimentos no campo da defesa ainda limitados 

pela postura dos líderes de Estados como o Reino Unido, Irlanda e Suécia, os quais 
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continuaram a advogar em favor de uma clara divisão entre as incumbências da 

OTAN e da PECSD, estando essa última limitada ao papel de gestão de crises 

(FERREIRA-PEREIRA, 2005, p. 107–109). 

Apesar das evidentes limitações apresentadas, a Cimeira de Colónia ainda 

deve ser entendida como um marco na emergência efetiva de uma política europeia 

de segurança e defesa comuns, chegando a ser definida por Ferreira-Pereira (2005, 

p. 122) como “a maior concentração de vontade política coletiva desde a assinatura 

da CED em 1952”, tendo sido decisiva a vontade política dos líderes europeus para 

que esta se concretizasse.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evolução dos processos de institucionalização das temáticas de segurança 

e política externa no âmbito da Comunidade Europeia (CE) e, posteriormente, da 

União Europeia (UE), até o surgimento da Política Europeia Comum de Segurança e 

Defesa (PECSD), fornece um valioso estudo de caso para compreender os 

processos que impulsionam a transferência de pautas políticas para o âmbito das 

instituições. Destacam-se alguns pontos: 

(1) A primeira tentativa de se criar a Comunidade Europeia de Defesa (CED), 

derivada da crença dos próprios fundadores do processo de integração europeu que 

este deveria se iniciar pelos domínios da defesa, acabou sendo frustrada por 

conjunturas políticas domésticas manifestadas através da recusa na ratificação pela 

Assembleia Nacional Francesa; 

(2) A criação da Cooperação Política Europeia (CPE) no início da década de 

1970 foi impulsionada pelo desejo comum manifesto por várias lideranças nacionais 

de ver a Europa ocupando uma posição política equivalente a seu peso para 

economia global, porém rendeu poucos frutos devido as diferentes percepções 

alimentadas por estes mesmos líderes; 

(3) O surgimento da Política Externa e de Segurança Comum (PESC) é em 

grande medida explicado pelo impulso gerado pelas novas dinâmicas da política 

internacional no pós-Guerra Fria. Tendo surgido simultaneamente a CIG sobre a 

União Econômica, a natureza da PESC acabou sendo impactada por negociações 

baseadas nos interesses econômicos defendidos pelas lideranças nacionais; 
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(4) A Crise da Iugoslávia pode ser entendida como um choque externo que 

impulsionou os líderes europeus a tentar novos avanços na criação de uma política 

de segurança comum efetiva. Contudo, as diferentes percepções das lideranças do 

bloco acabaram por limitar o acordo resultante a tópicos menos controversos em 

relação as discordantes posturas e; 

(5) A Política Europeia Comum de Segurança e Defesa (PECSD) surge em 

um contexto de aproximação das perspectivas das diferentes lideranças europeias, 

em grande parte decorrente da parcial retirada sinalizada pelos EUA em relação as 

questões de segurança na Europa, fato que impulsionou o Reino Unido a finalmente 

aceitar uma ampliação do papel da UE em temáticas de segurança. 

Assim, o exemplo apresentado parece corroborar a favor da hipótese de que 

a transferência de políticas para as instituições internacionais pode ser entendida 

como parte da política externa de uma nação e, desse modo, está sujeita as 

mesmas pressões que determinam as demais pautas da política externa. Nesse 

sentido, as diferentes posturas adotadas por Estados teoricamente racionais frente a 

situações supostamente análogas é justificada por distintas pressões exercitadas 

pelas fontes de mudança de suas políticas externas. No exemplo trabalhado, 

merece especial destaque as concepções pessoais dos líderes europeus, embora 

em vários pontos também seja notável a influência de pressões domésticas e de 

choques externos com diferentes consequências sobre a postura internacional de 

cada Estado e, mais especificamente, na decisão destes de fomentar ou barrar o 

processo de institucionalização de políticas ligadas as áreas de política externa, 

segurança e defesa. 
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