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RESUMO 

 

O artigo tem como objetivo desenvolver uma análise acerca dos benefícios da 

criação de uma instituição para regrar as políticas concernentes aos aspectos 

energéticos da Europa, um enfoque menos técnico da questão será aplicado, e 

portanto, mais abrangente na questão das instituições. A motivação do artigo é em 

razão da problemática de quais seriam as vantagens de uma união institucionalizada 

para regularizar a questão energética na Europa? Tendo em vista sempre, um viés 

teórico. 
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ABSTRACT 

 

The article aims to develop an analysis of the benefits of setting up an institution to 

govern Europe's energy policies, a less technical approach to the issue will be 

applied, and therefore more comprehensive on the issue of institutions. The 

motivation of the article is because of the problematic of what would be the 

advantages of an institutionalized union to regularize the energy issue in Europe? In 

view always, a theoretical bias. 

 

Keywords: Institutions; Europe; Energy. 

 

 

 

                                           
1 Mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. 



4 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.2, n.1, jun, 2017, p.3-14. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo primário desenvolver uma análise 

teórica acerca dos benefícios da criação de uma instituição para regrar as políticas 

concernentes aos aspectos energéticos da Europa, um enfoque menos técnico da 

questão energética será aplicado, e portanto, um mais abrangente na questão das 

instituições em si será o empregado. O mesmo apresentará uma base 

argumentativa baseada em obras de autores como Ernts B. Haas, “Why collaborate? 

Issue-linkage and international regimes” (1980), “International integration: the 

European and the universal process” (1961), Robert Keohane e Joseph Nye, “Power 

and interdependence in the information age” (1998), “Transnational relations and 

world politics: An introduction” (1971), “Soft power” (1990). Sendo a escolha dos 

mesmos, devido a relevância que as escolas teóricas das Relações Internacionais, 

do institucionalismo e do neofuncionalismo apresentam para a questão. A motivação 

do artigo é em razão da problemática de quais seriam as vantagens de uma união 

institucionalizada para regularizar a questão energética na Europa? Tendo em vista 

sempre, um viés teórico. Para tanto, o artigo está divido em três partes: 1) uma 

análise geral e contextual da situação energética na Europa e a denominação de 

uma união energética europeia; 2) os argumentos teóricos apresentados como a 

problemática do trabalho; 3) uma conclusão, encerrando a reflexão e ligando os 

pontos apresentados durante o artigo. 

 

CONTEXTO DA UNIÃO ENERGÉTICA EUROPEIA 

 

A constituição geográfica da Europa não apresenta muitas reservas de 

petróleo ou gás natural, importando mais da metade da energia consumida, sendo 

em relação ao petróleo mais de 90% e ao gás natural mais de 66%2, fazendo com 

que o continente enfrente uma busca constante por fornecimento de energia, o que 

a faz sensível a preços voláteis e perturbações de abastecimento, ainda, muitos 

                                           
2 Fonte: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy. Acesso em 28 
de janeiro de 2017. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
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países europeus possuem apenas um único fornecedor (Rússia), por esse motivo os 

países membros da União Europeia buscam criar uma estratégia clara quanto as 

suas políticas energéticas, o que envolve três objetivos principais: segurança de 

aprovisionamento, competividade e sustentabilidade3.  

Em resposta a ocasionais escassezes de fornecimento, como a ocorrida em 

2009 durante uma disputa política entre a Ucrânia e a Rússia, a Comissão Europeia, 

em Maio de 2014, adotou uma perspectiva mais clara no que se refere a sua 

segurança energética. A estrutura para uma união energética europeia tem o 

objetivo de assegurar estabilidade e fornecimento interrupto de energia a seus 

cidadãos a estratégia conta com medidas de curto e longo prazo, sendo que as de 

curtos prazo incluem testes de estresse, aonde foram contempladas simulações 

baseadas em dois cenários hipotéticos: 1) uma completa paralização do 

fornecimento Russo e; 2) uma paralização do fornecimento Russo através da rota de 

gasodutos que transita pela Ucrânia. Como resultado dos testes, medidas de curto 

prazo foram implementadas, além da criação do grupo de coordenação de gás, 

responsável por monitorar o fornecimento durante os anos seguinte, enquanto as 

medidas de longo prazo, incluem 5 áreas principais: 1) Incrementar a eficiência de 

energia e alcançar as metas para o plano proposto em energia e clima para 2030; 2) 

Incrementar a produção de energia na UE (União Europeia), e diversificar os países 

produtores e as rotas de fornecimento; 3) Completar o mercado de energia interna e 

criar infraestrutura faltante para responder rapidamente a interrupções de 

fornecimento e ainda redirecionar energia pela Europa quando necessário; 4) Falar 

com uma única voz sobre política energética europeia; 5) Fortalecer mecanismo de 

emergência e solidariedade além de proteger infraestruturas críticas. No sentido da 

criação de um aparato institucional com uma função especifica, as próximas sessões 

do trabalho buscarão analisar a importância das instituições/organizações, dentro de 

diversos aspectos. 

 

INSTITUIÇÕES: DEFINIÇÕES E ARGUMENTOS.  

 

                                           
3 Fonte: https://europa.eu/european-union/topics/energy_pt. Acesso em 28 de janeiro de 2017. 

https://europa.eu/european-union/topics/energy_pt
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A tentativa de criar um argumento teórico para a questão das instituições 

europeias esbarra em uma problemática inicial: como pensar teoricamente? A 

diferença está em um modo de pensar que difere de pensar em teorias. Não 

somente um conjunto de habilidades e ferramentas que permitam olhar para 

determinado problema de forma abstrata e organizar seus elementos constitutivos 

dentro de uma cadeia lógica de definições e preceitos. Mas um exercício intelectual 

que permita pensar de forma criativa e teórica.  

Um dos autores mais proeminentes nessa discussão é James Rosenau, em 

seu artigo, “Thinking Theory Thoroughly” (2000), ao se deparar com esse 

questionamento, enfatiza 9 condições prévias para esse exercício mental: 1) Para 

pensar teoricamente é preciso evitar a tarefa de formular uma definição exata para a 

teoria, para que o pesquisador dessa maneira não se prenda a uma definição exata 

de um conceito e a partir desse entrave não consiga formular uma resposta para seu 

problema; 2) Para pensar teoricamente é preciso ter clareza ao ser mais teórico-

empírico ou orientado por valores, uma condição necessária é distinguir se a direção 

de sua pesquisa é voltada para o que o sistema internacional “é de fato” ou “poderia 

ser”, nossa perspectiva busca uma orientação voltada para o segundo tipo de 

pensamento; 3) Para pensar teoricamente é preciso assumir que as atividades 

humanas são fundadas sob uma ordem “racional”, seguindo o sentido de que todo o 

fenômeno internacional é explicável; 4) Para pensar teoricamente é preciso estar 

predisposto a perguntar para todo e qualquer evento, situação ou fenômeno 

observável: “O que é uma ocorrência?”, para que se evite o erro de pensar que um 

fenômeno é único e que se mantenha a busca por padrões; 5) Para pensar 

teoricamente é preciso estar preparado para apreciar e aceitar a necessidade de 

sacrificar descrições detalhadas por observações mais amplas; 6) Para pensar 

teoricamente é preciso ser tolerante com ambiguidades, preocupado com 

possibilidades e cético quanto a verdades absolutas; 7) Para pensar teoricamente é 

preciso ser criativo quanto ao fenômeno internacional; 8) Para pensar teoricamente 

é preciso ser genuinamente intrigado pelo fenômeno internacional; 9) Para pensar 

teoricamente é preciso estar constantemente pronto para ser contestado, é nunca 

aceitar uma verdade universal (2000, p. 21-25). Com base nessas premissas 

desenvolvo meu raciocínio em alusão ao objetivo desse artigo. 
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O termo instituições, ou instituição, vem sendo usado nas ciências sociais 

desde 1725 com a publicação de Scienza Nuova de Giambattista Vico, porém, uma 

conceituação do termo é necessária como contexto deste trabalho. Um importante 

aspecto das instituições é como elas estão atreladas a realidade social. Portanto, 

instituições podem ser definidas como “sistemas de prevalecentes e estabelecidas 

regras sociais que estruturam interações sociais. Linguagem, dinheiro, leis, sistemas 

de medidas, tabelas de modos, firmas (e outras organizações) são todas 

instituições.”4 (Hodgson, 2006, p. 2). Nesse sentido, elas permitem ou constrangem 

comportamentos. Para tanto, Hodgson (2006, p. 3-4) chama a atenção para o fato 

que instituições, conceitualmente falando, não devem ser igualadas a 

comportamento, pois há um erro em assumir que se um comportamento 

desaparecer as instituições associadas deixariam de existir também. Essas 

estruturas sociais devem estar fundamentadas por regras, disposições normativas 

que abordam um determinado e específico tema, e que devem ser, portanto, 

socialmente transmitidas, o que significa que a reprodução dessas estruturas e 

regras, depende do desenvolvimento cultural social e do uso da linguagem. Essas 

três características (estruturas sociais, regras e transmissão social) são os 

elementos chaves para a compreensão de uma instituição, segundo Hodgson (2006, 

pg. 2-3).  

Cabe aqui ressaltar que dentro das perspectivas apresentadas o termo 

instituições aqui será empregado para designar o mesmo patamar das instituições 

europeias que constituem a UE (União Europeia), sendo essas o Parlamento 

Europeu, o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia, o Tribunal de 

Justiça Europeu, o Tribunal de Contas e as instituições auxiliares como o Comitê 

Econômico e Social, Comitê das Regiões, Banco Central Europeu e Banco Europeu 

de Investimento (RAMOS, 2010, adaptado). A corrente institucionalista das Relações 

Internacionais contém autores como Michael Eugene Smith e Marise Cremona e é a 

que mais se adequa a explicar os fenômenos institucionais como a importância da 

criação de uma nova instituição no âmbito da UE. Krotz e Maher analisam a obra de 

Smith e colocam: 

                                           
4 Tradução livre do original em inglês: “(...) systems of established and prevalent social rules that 
structure social interactions. Language, money, law, systems of weights and measures, table 
manners, and firms (and other organizations) are thus all institutions.” 
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A cooperação europeia em política externa e de segurança surgiu através 

da institucionalização de hábitos e padrões de cooperação, consulta e 

construção de consenso (...). O progresso foi gradual e incremental, 

marcado por consequências tanto intencionais como inesperadas, e 

superou o planejado na primeira reunião do CPE em 1970 (KROTZ, 

MAHER, 2011, p. 562).5 

 

A partir da constatação dessa corrente teórica, é necessário distinguir o 

conceito de Supranacionalidade do conceito de Intergovernamentalidade. Ambos 

permeiam a questão das instituições europeias, direcionando a discussão para uma 

análise da soberania do Estado, porém é interessante notar que existe uma 

desigualdade entre os conceitos, Pereira (2012, pg. 26-27), critica a visão que uma 

instituição ou é em sua totalidade supranacional, ou é intergovernamental, ainda que 

em um aspecto da EU, por exemplo, se aproxime de um polo mais que outro. Para 

Stelzer, supranacionalidade é formada por três pilares, e pode ser definida como:  

 

(...) um poder de mando superior aos Estados, resultado da transferência de 

soberania operada pelas unidades estatais em benefício da organização 

comunitária, permitindo-lhe a orientação e regulação de certas matérias, 

sempre tendo em vista os anseios integracionistas (...) [sendo os pilares] 

transferência de soberania dos Estados para a organização comunitária (em 

caráter definitivo), poder normativo do direito comunitário em relação aos 

direitos pátrios (com o sacrifício deste se colidirem com os interesses da 

UE) e dimensão teleológica de integração (a supranacionalidade como 

condição ontológica para alcançar os fins integracionistas) (2001, pg. 69-71, 

chaves do autor). 

 

Por outro lado, podemos considerar Intergovernamentalidade como quando:  

 

(...) o interesse predominante é o resultado da vontade individual de cada 

Estado-Membro, não estrutura institucional independente destes, e as 

normas jurídicas devem ser submetidas aos processos de internalização 

previstos nos textos legislativos de cada País, em geral, suas Constituições 

                                           
5 Tradução livre do original em inglês: “European foreign policy and security cooperation emerged 
throught the institucionalization of habits and patterns of cooperation, consultation, and consensus 
building (...). Progress was gradual and incremental, marked by both intended and unintended 
consequences, and has exceeded anything planned in the first meeting of EPC in 1970.” 
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Federais. Não se fala em aplicabilidade imediata das normas emanadas das 

instituições e tampouco em primazia frente aos ordenamentos jurídicos 

nacionais (SALDANHA apud RAYMUNDO, 2003, pg. 165). 

 

Para tal fim, o pesquisador Pereira, sintetiza as diferenças dos conceitos 

(Tabela 1), de modo sumário e concreto, pensando há luz da tentativa de entender o 

fenômeno supranacional nas instituições europeias. 

 

 

Fonte: Pereira, 2012, pg. 86. 

 

Após o entendimento de algumas características das instituições, podemos 

indagar que uma premissa básica das mesmas seria: qual sua funcionalidade? Um 

questionamento derivativo dessa pergunta primária muito reluzente é em que 

medida uma instituição contribui para a “melhoria” de um Estado ou conjunto de 

Estados? Para tanto, uma outra corrente teórica das Relações Internacionais é 

necessária, o neofuncionalismo de Ernst Haas, cumpre sua função ao estudar esse 

aspecto específico das instituições. Em sua obra “International integration: the 

European and the universal process” (1961), o autor analisa a integração europeia e 

o papel específico das instituições para tal objetivo, inicialmente conclui, que o 

aspecto econômico e militar (a questão do desarmamento em primeira medida, e o 

exercício coordenado das forças armadas em segundo, a exemplo da OTAN 
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(Organização do Tratado Atlântico Norte)foi o principal campo de atuação tanto de 

organizações como de convenções (formas de instituições), durante o período de 

integração (1961, p. 372), porém não é verdade que todas as organizações 

conseguiram melhorar a base de interesses comuns de sua competência. O autor 

coloca que, sua análise, “leva à conclusão inevitável de que os contextos funcionais 

são autônomos. (1961, p. 373)”6 O que significa que, uma força integrativa voltada a 

realização de determinada tarefa, dificilmente acaba envolvendo outras áreas, 

forçando a especialização focal da organização.  

A variável mais importante para o desenvolvimento do processo de 

integração, e portanto, para a criação ou mudança de novas ou antigas 

organizações, são as mudanças fundamentais nas políticas nacionais dos países, 

segundo Haas (1961, pg. 377). É por esse devido motivo, que dificilmente os 

padrões de mudança ocorridos na Europa após a Segunda Guerra Mundial, podem 

ser reproduzidos em outras áreas do planeta, e consequentemente, suas 

consequências. Dentro os motivos do sucesso da integração europeia, Hass coloca, 

que o funcional foi um dos principais, de modo a melhorar a base de interesses 

comuns mínimos de cada país, e a importância das organizações se deve ao fato de 

maximizar a capacidade do efeito “spill-over”7.  

Ainda, um aspecto muito analisado pelo autor Ernst Haas, são os regimes 

(uma forma de instituição). Para o mesmo, podemos considerar um regime como, 

normas, regras e procedimentos acordados para regular uma área específica (1980, 

pg. 357-358). Há importância deles se dá em um mundo mais globalizado pois é 

visível o aumento de canais de comunicação descentralizados, menor tendência 

para uso da força, economias mais entrelaçadas e um crescente número de atores 

não-governamentais (1980, pg. 359). Segundo autores como Keohane e Nye, essa 

interação pode ser classificada como “interdependência complexa” (1977, pg. 24-

29). Há uma maior implicação de uma decisão soberana (ou de outro caráter) nas 

economias de outros Estados, que pertencem a essa rede transnacional de 

interações políticas e econômicas. As normas servem para basear o porquê de 

                                           
6 Tradução livre do original em inglês: “leads to the inevitable conclusion that functional contexts are 
autonomous.” 
7 Tem o sentido de transbordamento (de fronteiras). 
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determinada atividade, regras constituem o que deve ser feito, enquanto 

procedimentos regulam como de ver feito.  

O objetivo geral de tal hierarquia conceitual é o de tornar mais efetivo e 

organizado a capacidade do regime de agir em determinada tarefa estabelecida. O 

autor coloca (Figura 1), que a criação de regimes vai depender de uma amálgama 

de fatores que envolvem o estilo cognitivo dos experts de cada país no tema 

específico do regime, podendo ser mais consensual ou menos, em relação aos 

objetivos do país com aquele regime, podendo ser específico ou interconectado. 

Essa tipologia de pensamento vai criar um tipo específico de intenção que aliado 

com os elementos constitutivos de um regime, tipo de ação, compartilhamento de 

informação e criação de conhecimento, originam um dos cinco tipos de 

regimes/estágios estabelecidos pelo autor (Tabela 2), estrutura comum, instalação 

conjunta, política comum e política única. 

Figura 1 – Estilos cognitivos 

 

Fonte: HAAS, 1990, pg. 379. 

Tabela 2 – Tipos de regimes 

 

Fonte: HAAS, 1980, pg. 401. 

Os regimes são importantes para a melhoria no processo de gerenciamento 

de problemas/questões além de criar conhecimento consensual, que pode ser 
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entendido como, a soma de informações técnicas e teorias sobre aquela informação 

que comanda o consenso de atores interessados em um tempo determinado, 

servindo como um guia para atingir fins sociais (HAAS, 1980, pg. 367-368).  

A questão do conhecimento é tratada por Keohane e Nye de maneira 

distinta. Ao atualizar seu célebre artigo sobre poder e interdependência, os autores 

fazem uma reflexão desse último conceito no cenário pós-moderno. A revolução 

tecnológica após meados dos anos 90, aconteceu de forma muito intensa e desde 

então o ciclo de evolução da tecnologia no mundo apenas vem aumentando sua 

rapidez, porém apesar das facilidades trazidas por esse evento, os Estados também 

começaram a enfrentar desafios totalmente novos.  

Uma das novidades, segundo Keohane e Nye (1998, p. 83), é o custo 

relativamente reduzido das comunicações pelo mundo todo, aumentando o número 

de canais de comunicação entre as sociedades. Os efeitos imediatos desse evento 

são uma hierarquização do tipo de informação existente, pois ficou mais fácil e 

rápido produzir informação. Os autores caracterizam as informações dentro de três 

tipos: grátis (a que todo tem acesso), comercial (todos podem ter acesso se arcarem 

com os custos financeiros) e estratégica (poucas pessoas tem acesso). Nesse 

sentido, os países detêm um novo tipo de poder, o da (des)informação, que também 

está associado com o da credibilidade (1998, pg. 89). Para tanto, Keohane e Nye 

destacam, dentro os aspectos que favoreceriam os Estados mais fortes nesse viés, 

a questão do custo para produzir informação (comercial e principalmente 

estratégica) ainda ser muito custosa, e para tal, as instituições em geral tem um 

papel importante por facilitar a troca e a construção de conhecimento comum. Os 

mesmos autores, ao analisar o fenômeno transnacional, respondem a pergunta de 

como essas crescentes relações transnacionais afetam as políticas interestatais, e 

para isso argumentam, “De um modo geral a nossa contenção é de que essas 

relações transnacionais aumentam a sensibilidade das sociedades uma com as 

outras e portanto alteram o relacionamento dentre governos 8(1971, pg. 336).” 

Quanto a uma possível perda de “influência” por parte dos Estados, Keohane e Nye 

advogam que é perceptível que os governos estão cada vez mais reagindo a essas 

                                           
8 Tradução livre do original em inglês: “At the most general level our contention is that these 
transnational relations increase the sensitivity of societes too ne another and thereby alter 
relationships between governments” 
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forças, porém sem almejar pagar o custo total do controle das mesmas, e por isso 

será cada vez mais difícil para o analista predizer o comportamento do Estado, como 

unidade de análise, sem um conhecimento detalhado das relações transnacionais 

(1971, pg. 343), e, portanto, das instituições. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Coube nessa breve análise, a tarefa de destrinchar minúcias conceituais que 

contribuem com a tarefa de compreender teoricamente (e não tecnicamente) as 

razões por trás da criação de uma possível nova instituição/organização para regrar 

a política energética comum europeia. Nesse sentido, as escolas das Relações 

Internacionais, do institucionalismo e do neofuncionalismo, auxiliaram com a 

perspectiva de como entender as instituições, como “melhoram” o relacionamento ou 

as políticas de um Estado ou conjunto de Estados e qual sua importância no 

contexto internacional. Assim como a explicação de conceitos auxiliares como a 

supranacionalidade e a intergovernamentalidade.  

Entende-se assim, que a capacidade de especialização de uma instituição 

em um tema específico é altamente relevante para a Europa. Com a revolução 

tecnológica, a facilitação do acesso e do envio de informações não se traduziu em 

informação, em sua totalidade, ser livre e produção de baixo custo, o que impacta no 

objetivo principal das organizações, reduzir esses custos e facilitar a troca de 

informação estratégica. Uma instituição do âmbito energético compadece a intenção 

econômica das mesmas instituições que tiveram uma alta taxa de eficiência e 

contribuição para o processo integracionista na Europa. Fenômenos transnacionais 

como esse são de extrema importância para alterar de forma positiva o 

relacionamento dentre governos e mitigar o conflito constante do caráter 

supranacional em relação ao intergovernamental. 
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