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RESUMO 

 

 

A partir da análise comparada dos casos da Bélgica e da União Europeia (UE), este 

trabalho busca levantar hipóteses sobre a influência do federalismo no padrão de 

ações de polities no nível internacional. É necessário entender como as dinâmicas 

do processo decisório de suas políticas externas e a estrutura de preferências dos 

atores domésticos podem influenciar nos resultados políticos, mas também como as 

instituições influenciam na maior ou menor probabilidade de reformas institucionais. 

Ademais, deve-se considerar como fatores externos e internos determinam a 

viabilidade das ações internacionais nos níveis de governança surgidos a partir da 

federalização. Há possibilidades de divergências entre as competências internas e 

as prerrogativas de direito internacional desses novos níveis de governança. 

Ressalta-se que Bélgica e UE não existem em um vácuo institucional, sendo as 

instituições internacionais relevantes para análise. Busca-se também a criação de 

uma agenda futura de pesquisa para que, através da comparação com um maior 

número de casos, seja possível corroborar ou refutar as hipóteses advindas deste 

estudo exploratório. 

 

Palavras-chave: Federalismo. Consensualismo. Política Externa. Bélgica. União 
Europeia. 

 



ABSTRACT 

 

 

From the observation of the cases of Belgium and European Union (UE), this work 

aims through the comparison of this two federal arrangements to raise hypotheses 

concerning the influence of federalism over the pattern of polities’ actions in the 

international level. It is necessary to understand how the dynamics of the decision-

making procedures on their foreign policies and the structure of domestic actors’ 

preferences may influence the higher or lower probability of institutional reform. 

Moreover, the way external and internal factors determine the viability of international 

actions of the new governance levels, that came into being after the federalization, 

must be considered. There is the possibility that the internal competences and 

international prerogatives of the new governance levels diverge. It’s highlighted that 

Belgium and the EU do not exist in an institutional vacuum, hence the relevance of 

international institutions to the analysis. This exploratory study aims to evoke a future 

research agenda so that through the comparison between a higher number of cases 

it will be possible to corroborate or refute the hypotheses that were risen. 

 

Key-words: Federalism. Consociationalism. Foreign Policy. Belgium. European 

Union.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

FIGURA 1 – Federalização em dois níveis: Comunidades e Regiões ................. 60 

FIGURA 2 – A Europa dos 28 ................................................................................. 64 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

 

QUADRO 1: Natureza das dimensões ideais do processo político democrático

 .................................................................................................................................. 34 

QUADRO 2: Dimensão Executivos-Partidos ......................................................... 39 

QUADRO 3: Dimensão Federal Unitária ................................................................ 40 

QUADRO 4: Dimensão Executivos-Partidos na Bélgica e na UE ........................ 77 

QUADRO 5: Dimensão Federal Unitária na Bélgica e na UE ............................... 79 

QUADRO 6: As Três Dimensões da Política na Bélgica e na UE ...................... 109 

QUADRO 7: Escala e Pluralidade na Bélgica e na UE ........................................ 110 

QUADRO 8: Federalização da Política Externa na Bélgica e na UE .................. 112 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AUE – Ato Único Europeu 

CECA – Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 

CE – Comunidade Europeia 

CEE – Comunidade Econômica Europeia 

CIJ – Corte Internacional de Justiça 

CIPE – Comitê Interministerial de Política Externa 

EURATOM – Comunidade Europeia de Energia Atômica 

MUE – Mercado Único Europeu 

OIF – Organização Internacional da Francofonia 

OMC – Organização Mundial do Comércio 

PAC – Política Agrícola Comum 

PESC – Políticas Externas e de Segurança Comuns 

TEU – Tratado da União Europeia 

TFEU – Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

 



SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 21 

1. OS EFEITOS DA FEDERALIZAÇÃO SOBRE AS RELAÇÕES EXTERIORES ... 25 

DE UMA POLITY ...................................................................................................... 25 

1.1. Os avanços do federalismo na Bélgica e na União Europeia. ...................... 27 

1.2. As características de uma Federação. ........................................................... 30 

1.3. Polity, politics e policy: as regras, o jogo e seus resultados. ...................... 32 

1.3.1. As relações entre as três dimensões da política ........................................ 33 

1.3.2. O Modelo Consensual ................................................................................... 37 

1.4. O Federalismo e a Política Externa. ................................................................ 41 

1.4.1. A Diplomacia Federativa ............................................................................... 47 

1.4.2. A Integração Regional ................................................................................... 49 

1.5. A importância da trajetória. ............................................................................. 51 

2. UM ESTUDO COMPARATIVO DOS PROCESSOS DE FEDERALIZAÇÃO DA 

BÉLGICA E DA UNIÃO EUROPEIA ........................................................................ 55 

2.1. Origens distintas dos arranjos federativos .................................................... 56 

2.1.1. O processo de federalização da Bélgica ..................................................... 58 

2.1.2. O processo integratório europeu. ................................................................ 61 

2.1.3. Bélgica e União Europeia enquanto polities no nível internacional. ........ 65 

2.2. As polities e a política externa da Bélgica e da União Europeia. ................. 67 

2.2.1. O papel do Legislativo .................................................................................. 72 

2.4. Novos atores políticos e o sistema internacional. ........................................ 80 

3. OS EFEITOS DA FEDERALIZAÇÃO DE BÉLGICA E UNIÃO EUROPEIA 

SOBRE SUAS POLÍTICAS EXTERNAS .................................................................. 84 

3.1. A influência dos fatores internos e externos nas ações de federações...... 86 

3.2. A federalização e a ratificação de acordos internacionais ........................... 91 

3.3. A federalização e a representação internacional .......................................... 96 

3.4. A federalização e a cooperação internacional ............................................. 102 

3.5. Os ganhos analíticos com uma análise multinível ...................................... 108 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 114 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 119 

 



21 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 O estudo contido nessa dissertação buscará através da análise comparativa 

entre uma Federação com características de uma Região, a Bélgica, e uma Região 

com características de uma Federação, a União Europeia (UE), levantar hipóteses 

logicamente plausíveis e empiricamente verificáveis relacionadas ao seguinte 

questionamento: O processo de federalização de uma polity pode gerar efeitos na 

produção de sua política externa? 

 Os casos escolhidos diferenciam-se dos outros arranjos federativos hodiernos 

por apresentarem importantes inovações na forma como as decisões políticas são 

tomadas. No caso da Bélgica, observou-se um movimento de descentralização de 

sua política externa e aumento considerável da autonomia de suas unidades no que 

concerne suas competências exclusivas, mesmo no nível internacional. Já a UE 

surge da percepção que cada vez mais questões demandavam coordenação de 

políticas entre os membros, o que contribuiu para um processo de centralização dos 

processos decisórios em algumas áreas no nível da União, o que inclui a política 

externa comum. 

 Esses processos de federalização, apesar de ocorrerem em sentidos opostos, 

representam a tentativa de melhor acomodar os interesses dos cidadãos no 

processo de decisão política. Eles não estão concluídos e não é possível afirmar que 

há um objetivo final claro (SCHMITTER, 2010). Outrossim, é possível observar que a 

progressiva mudança para graus mais elevados de federalização torna a tomada de 

decisão em política externa nos casos mais complexa, pois os dois modelos 

apresentam processos decisórios baseados no consenso entre diversos atores 

internos com diferentes capacidades de influenciar nas decisões políticas. 

 Ao serem mobilizadas variáveis do nível doméstico, surge a necessidade de 

criar um modelo no qual elas sejam contempladas, pois na literatura clássica das 

Relações Internacionais há uma tendência à valorização das variáveis externas. 

Este estudo demanda uma abordagem multinível, pois espera-se encontrar relações 

entre variáveis nos níveis doméstico e internacional que possam ser testadas 

futuramente. É válido ressaltar que algumas ressalvas serão necessárias no 

decorrer desta dissertação, uma vez que os casos escolhidos não se adequam com 

facilidade às categorias analíticas clássicas das Relações Internacionais. 
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 As instituições políticas da Bélgica e da UE serão analisadas a partir do 

prisma do novo institucionalismo da escolha racional, considerando alguns insights 

do novo institucionalismo histórico. O processo de federalização dos casos aponta 

para momentos nos quais as instituições são regras formais do jogo político, mas 

leva em consideração a possibilidade de mudanças institucionais (HALL, 2010). 

Essa visão permite identificar em quais momentos as instituições moldam o 

comportamento dos atores e quando elas são alvo de ação estratégica desses 

atores (MILNER, 1997; TSEBELIS, 2002). As mudanças observadas na divisão de 

poderes no processo decisório em política externa com as reformas institucionais 

podem revelar relação com a mudança do padrão de ações internacionais da 

Bélgica e da UE. 

A principal contribuição analítica advinda do novo institucionalismo histórico 

para este estudo relaciona-se ao conceito de path dependence (HALL, 2010) que 

permite examinar a influência das diferentes trajetórias sobre os rumos dos 

processos de federalização dos casos. Diferenças observadas na comparação entre 

seus contextos institucionais hodiernos podem estar relacionadas às origens 

distintas dos dois processos, uma vez que há um impacto das instituições sobre a 

maior ou menor probabilidade de reformas institucionais ocorrerem (HALL, 2010).  

O foco nos processos que ocorrem na Bélgica e na UE permite observar suas 

instituições políticas em suas três dimensões: da polity (regras do jogo); da politics 

(jogo político); e da policy (resultado político). Considera-se que os atores agem 

estrategicamente no intuito de aproximarem os resultados políticos de suas 

preferências e, devido à influência das regras na dinâmica do jogo, espera-se que os 

atores também tenham preferências em relação às instituições (MILNER, 1997). 

 A característica democrática ou não dessas instituições também é de extrema 

relevância para este estudo. Como aponta Stepan (1999), apenas sistemas mais 

democráticos possuem garantias confiáveis à divisão de poder em federações. 

Dessa forma, entender até que ponto os processos políticos na Bélgica e na UE são 

representativos dos interesses de seus cidadãos pode revelar importantes 

semelhanças e diferenças na produção de suas políticas externas. Há de se 

ressaltar que não é possível afirmar que a UE constitui uma democracia, devido às 

dificuldades de representação no nível comunitário. A escala transnacional da UE é 

apontada como uma possível razão para a existência do déficit democrático (DAHL, 
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2012), no entanto, a questão da escala não é capaz de explicar o porquê da Bélgica 

federalizar-se. 

 É necessário ter em mente que os casos apresentam sociedades plurais com 

uma grande diversidade de interesses que ao traduzirem-se em preferências podem 

revelar divergências, às vezes irreconciliáveis, entre os atores envolvidos no 

processo decisório. A Bélgica pode ser entendida como um microcosmo da União 

Europeia e a comparação entre as duas polities pode suscitar importantes reflexões 

sobre os efeitos de um processo de federalização nas ações internacionais de uma 

polity. A necessidade de representar interesses diversos na política faz com que as 

decisões sejam tomadas com base no consenso entre os atores. Bélgica e UE 

adotam o modelo consensual (LIJPHART, 2003) como forma de impedir que as 

diferenças de interesses entre os atores minem a coerência da política externa. 

 No nível internacional, os processos observados a partir de fim do século XX 

apontam para um mundo cada vez mais interdependente, além de deixarem mais 

claras as possibilidades de ganhos que podem surgir das ações no nível 

internacional. O efeito distributivo interno da política externa (MILNER, 1997) 

influenciou no aumento do interesse de novos atores domésticos sobre os 

resultados internacionais de suas polities, o que pode também ter influenciado os 

processos de reformas nas instituições da Bélgica e da UE. Observa-se que no 

primeiro caso há o desenvolvimento de uma diplomacia federativa, enquanto no 

segundo tenta-se criar uma política externa comum. 

 A partir da mobilização dos conceitos expostos para a análise comparativa 

dos casos, espera-se que seja possível chegar a hipóteses que serão testadas no 

futuro através da comparação entre um número maior de casos. O método 

comparativo parece ser o mais apropriado para este estudo exploratório, pois o 

grande número de variáveis e o pequeno número de casos impedem que sejam 

feitas generalizações (LIJPHART, 1971). 

 No Capítulo 1, será feita uma discussão teórica que buscará apontar 

possíveis relações entre as principais variáveis dos níveis doméstico e internacional 

através da articulação dos conceitos nucleares desta dissertação. Primeiramente 

será analisada a questão do federalismo e buscar-se-á identificar quais de suas 

características importam para a análise das instituições dos casos. Em seguida, é 

necessário identificar a forma como as três dimensões da política (polity, politics, 

policy) inter-relacionam-se e como o formato da tomada de decisão pode influenciar 
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nos resultados políticos. Os modelos consensuais adotados pela Bélgica e pela UE 

serão analisados com base na tipologia de Lijphart (2003) que apresenta duas 

dimensões com cinco variáveis cada no intuito de classificar sistemas políticos entre 

dois tipos ideias: os modelos majoritário e consensual. Nesse capítulo serão ainda 

abordadas as questões da diplomacia federativa e da integração regional, assim 

como a influência da dependência de trajetória.  

No Capítulo 2, à luz das discussões teóricas, será comparado o contexto 

institucional dos casos, suas trajetórias, processos, possibilidades e desafios. 

Entender as motivações e os fatos que tornaram possível o aumento do grau de 

federalização dos casos pode auxiliar na compreensão de como ocorre o 

funcionamento de suas instituições. Através da identificação de diferenças e 

semelhanças nas diferentes dimensões e níveis analisados espera-se que o modelo 

proposto suscite hipóteses que ajudem a compreender o padrão de ações 

internacionais desses atores. 

No Capítulo 3, a análise comparativa será aprofundada com base nas 

categorias analíticas expostas e na observação de como o contexto institucional da 

Bélgica e da União Europeia pode influenciar na produção de suas políticas 

externas. Nesse capítulo também serão apresentadas as hipóteses que resultarem 

deste estudo, assim como as conclusões possíveis através da análise dos casos. As 

hipóteses não serão aqui testadas devido às limitações temporal e de recursos, que 

impediriam a coleta e análise sistemática de dados. 
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1. OS EFEITOS DA FEDERALIZAÇÃO SOBRE AS RELAÇÕES EXTERIORES 

DE UMA POLITY 

 

 

 O estudo contido nesta dissertação busca apontar um caminho analítico que 

suscite hipóteses relacionadas à seguinte indagação: O processo de federalização 

de uma polity pode gerar efeitos na produção de sua política externa? Tal pergunta 

surgiu da observação de dois fenômenos, a descentralização política do Reino da 

Bélgica e o aprofundamento da integração no âmbito da União Europeia (UE). 

Devido às demandas pelo aumento da autonomia por atores subnacionais, 

observou-se uma reforma que alterou radicalmente o funcionamento da Bélgica. 

Essa reforma buscou através da descentralização do poder decisório melhor 

representar a pluralidade de interesses e preferências na política doméstica. No 

caso europeu, observou-se um movimento na direção oposta. Os Estados-membros 

cederam em algumas áreas sua soberania sobre o poder de decisão a uma nova 

instância governativa que conta com órgãos supranacionais e intergovernamentais.  

A reforma belga apresentou uma dispersão do poder e aumento da autonomia 

em certas áreas de competência das unidades federadas, processo que pode ser 

caracterizado como “centrífugo” ou de uma holding together federation1, enquanto a 

UE apresenta um processo de centralização de competências por uma nova 

instância de governo com instituições supranacionais, ou seja, um processo 

“centrípeto” ou de uma coming together federation2. Nos dois casos, a 

institucionalização da divisão do poder entre diferentes instâncias de governo cria 

processos decisórios dos quais participam diversos atores, alguns com poder de 

vetar decisões.  

Dessa forma, através da identificação e análise da maneira como interagem 

esses atores e de seus papéis na tomada de decisão em política externa poder-se-á 

ter uma ideia clara se a divisão do poder político pode influenciar na capacidade das 

polities federativas em agirem de forma coesa no sistema internacional. Será 

necessário analisar como acordos celebrados internacionalmente são adotados nos 

níveis da União e de suas unidades, pois o não cumprimento desses acordos pode 

gerar constrangimentos internacionais, seja para a Bélgica, seja para a UE. 

                                                           
1 Conceito de Alfred Stepan (1999) a ser apresentado neste capítulo (p. 30). 
2 Idem 
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Considera-se que o não cumprimento de obrigações internacionais sinaliza a falta de 

coesão nas ações exteriores dessas polities. 

Esta dissertação buscará através da comparação entre uma Federação com 

características de uma Região, o Reino da Bélgica, e uma Região com 

características de uma Federação, a UE, identificar semelhanças e diferenças em 

seus processos e métodos de produção de política externa que suscitem hipóteses 

logicamente plausíveis e empiricamente verificáveis sobre os efeitos de processos 

de federalização na produção de política externa. 

 O caso belga pode ser bastante esclarecedor para o entendimento da 

produção de políticas enquanto um bloco por parte da UE. A Bélgica é aqui 

entendida enquanto um microcosmo da Europa, pois apresenta diferentes níveis de 

identificação, estes fortemente baseados em fatores como língua e cultura. Na 

Bélgica esses níveis de identificação traduziram-se em instituições democráticas 

representativas em diferentes níveis da Federação com amplo poder de participação 

no processo decisório em política externa. 

Os efeitos distributivos internos dos acontecimentos internacionais também 

atraem interesse das novas instâncias governativas das Federações. Nas que 

seguiram um processo centrífugo de divisão do poder político, as instâncias de 

poder menos abrangentes começaram a buscar maneiras de garantir seus 

interesses internacionais sem depender da instância mais abrangente. Nos arranjos 

que seguiram um processo centrípeto, os ganhos com a coordenação de políticas 

incentivaram sua expansão para outras áreas.  

O modelo apresentado neste capítulo será testado através da comparação 

dos casos. Sendo ele capaz de suscitar hipóteses logicamente plausíveis que 

possam responder à pergunta problema, o modelo poderá ser utilizado na análise de 

outras polities federativas. Através da comparação de um maior número de casos, 

espera-se no futuro poder refutar ou corroborar as hipóteses que surgirem como 

resultado deste estudo. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

1.1. Os avanços do federalismo na Bélgica e na UE. 

 

 

Berço do modelo de Estado westfaliano, que influenciou o rumo das Relações 

Internacionais, a Europa é hoje palco de processos que se contrapõem à lógica 

tradicional de soberania. Se por um lado observa-se a criação de uma comunidade 

de europeus unidos em sua diversidade no nível transnacional, por outro observa-se 

que alguns Estados-membros necessitaram descentralizar sua política doméstica 

para responder aos efeitos da pluralidade interna sobre a vida política. Esses 

processos são simultâneos e os avanços observados tanto no nível comunitário 

quanto no de suas unidades permitem crer que eles não sejam excludentes. 

 Caso paradigmático para estudos sobre democracia e federalismo, a Bélgica 

apresenta na atualidade um complexo sistema político fruto de décadas de reformas. 

Tal sistema está baseado nas respostas às demandas da população por maior 

autonomia em questões linguístico-culturais, de um lado, e socioeconômicas de 

outro. O Estado é organizado em três níveis de governo, sem hierarquia entre si, 

que contam com áreas de competência exclusiva constitucionalmente garantidas. A 

autonomia concedida às unidades em suas áreas de competência permite-lhes atuar 

e concluir acordos no nível internacional, capacidade tradicionalmente ligada à 

política externa da União (LEJEUNE, 1990).  

Esse sistema federal sui generis propiciou um aumento das demandas das 

unidades por autonomia e gerou reflexos inesperados na vida política, por exemplo, 

em duas ocasiões (2007, 2010)3 crises políticas demandaram longas negociações 

entre os partidos eleitos para a câmara baixa até que o Gabinete do Executivo 

federal fosse aceito. Nas duas ocasiões, centenas de dias transcorreram até que os 

belgas conseguissem formar o governo federal. Entretanto, como muitas das 

decisões que influenciam diretamente no cotidiano dos cidadãos são tomadas no 

nível das unidades, as crises políticas não paralisaram o Estado. 

A autonomia concedida às Comunidades e Regiões belgas com as reformas 

constitucionais em suas questões de competência exclusiva dá-lhes um grande 

poder de barganha com o governo central, mesmo em questões de política externa, 

                                                           
3 Como será apresentado no segundo capítulo, caso os atores domésticos relevantes não concordem 
com o plano e/ou a composição do novo Gabinete, as negociações podem ser interrompidas e há 
uma vacância do Executivo da União, que é exercido interinamente pelo ex-primeiro-ministro. 
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uma vez que as unidades não estão diretamente obrigadas a acatar acordos 

assinados pela União em suas áreas de competência exclusiva. 

 

O problema da Bélgica e do Canadá é acentuado pelo fato que, 
contrariamente ao que se pode observar em certas outras federações, os 
compromissos internacionais dos governos federais não conduzem 
automaticamente à sua aplicação pelas províncias, regiões e comunidades 
(PAQUIN, 2005, p. 139, tradução nossa)4. 

 

Para evitar atritos e problemas na conformação das atitudes belgas com as normas 

acordadas internacionalmente, um complexo sistema de tomada de decisão foi 

criado para que o consenso fosse facilitado, permitindo desta maneira a conclusão 

de acordos que não gerassem desavenças internas posteriormente (PAQUIN, 2010).  

O modelo federal belga conta com um Conselho Interministerial de Política 

Externa (CIPE) que reúne representantes de várias ordens dos governos federal e 

locais para discutir em grupos de trabalho qual a melhor posição a ser tomada, 

levando em consideração os diferentes pontos de vista. Quando um consenso 

interno não é atingido, a Bélgica abstém-se da votação no nível internacional, mas 

de forma positiva, ou seja, não impede que as negociações avancem entre as outras 

partes (PAQUIN, 2010). Este é um ponto delicado, uma vez que, caso essa situação 

ocorra, a imagem do Estado belga perante outros atores internacionais pode acabar 

comprometida. No entanto, a assinatura de um acordo sem consulta aos atores 

internos relevantes, por mais que haja respaldo constitucional para tal, pode levar a 

problemas internos possivelmente graves em um país cuja situação política interna é 

sensível. 

No caso da UE, os seus 28 Estados-membros outorgaram certas 

competências a suas instituições, cedendo sua soberania sobre a decisão política 

em áreas determinadas nos tratados constitutivos com o objetivo de obter ganhos a 

partir da coordenação de políticas. O processo integratório europeu desde sua 

idealização por Robert Schuman, ministro de Relações Exteriores da França, 

apontou o federalismo como um Norte5, buscando através do aumento da integração 

melhor coordenar as atitudes individuais de seus membros, além de conseguir agir 

                                                           
4 Le problème de la Belgique et du Canada est accentué par le fait que, contrairement à ce qu’on a pu 
observer dans certaines autres fédérations, les engagements internationaux des gouvernements 
fédéraux n’entraînent pas automatiquement leur application par les provinces, les régions ou les 
communautés. 
5 O documento é considerado como fundador da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) 
e, consequentemente, da atual União Europeia (UE). Ver Declaração Schuman (1950). 
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internacionalmente e aumentar sua relevância enquanto bloco. Nesse quesito, 

houve uma grande evolução gerada pelos dispositivos do Tratado de Lisboa (2009), 

que reorganizou normas presentes em tratados anteriores e finalmente concedeu 

personalidade jurídica internacional à União, antes pertencente à Comunidade 

Europeia.  

O fortalecimento das competências da União na área de Política Externa e de 

Segurança Comuns (PESC), outra inovação de Lisboa, permitiu a criação do cargo 

de Alto Representante da União para Negócios Estrangeiros e Política de Segurança 

(doravante referido como Alto Representante), além da abertura de missões que 

representam a UE em outros países e organismos internacionais (KOUTRAKOS, 

2015). A maior institucionalização do processo de tomada de decisão em política 

externa também possibilitou que certas dúvidas fossem esclarecidas tanto em 

relação aos procedimentos quanto a seus efeitos.  

O principal desses desenvolvimentos foi que os acordos assinados pela União 

enquanto bloco não geram efeitos jurídicos diretos aos Estados-membro em áreas 

de competência compartilhada, ou seja, os membros não entram em relação jurídica 

direta com a terceira parte do acordo (WESSEL, 2008). Por isso, caso um dos 

membros da UE não cumpra as disposições do acordo é a União que deve ser 

responsabilizada internacionalmente. No entanto, acordos concluídos em 

conformidade com as normas comunitárias são considerados atos institucionais, 

suas disposições tornam-se partes integrantes da ordem jurídica comunitária. Essa 

visão baseia-se em duas decisões (1974, 1982) da Corte de Justiça da União 

Europeia, ela é conhecida como doutrina Haegeman (WESSEL, 2008; WESSEL, 

ARRIBAS, 2008).  

Foi possível observar que, diferentemente de outras formas de organização 

política, os modelos de polity adotados pela Bélgica e pela UE não se encaixam de 

forma simples nas categorias analíticas clássicas das Relações Internacionais 

(MASSART-PIÉRARD, 1999; SOLDATOS, 1978). Através de um contraste entre 

esses dois atores espera-se encontrar contribuições relevantes para o campo das 

Relações Internacionais, por tratar-se de um fenômeno atual que ainda pode ser 

bastante explorado. Espera-se auxiliar na compreensão dos efeitos da federalização 

do processo decisório em política externa sobre as ações dos atores no sistema 

internacional. 
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1.2. As características de uma Federação. 

 

 

O ponto de partida para a análise encontra-se na questão do federalismo, um 

modelo de polity que gera importantes implicações na forma como atores tomam 

suas decisões. Como exposto por Eduardo Kugelmas e Lourdes Sola (1999) a partir 

de uma análise de vários pensamentos sobre o tema: 

 

Nas polities de tipo federativo, por mais distintas que sejam as fórmulas 

adotadas, sempre se coloca a coexistência de duas instâncias governativas. 

Seja qual for a definição adotada, – e é difícil superar em concisão a 

clássica fórmula de Danniel Elazar, um dos maiores estudiosos do tema, 

que resume a essência do federalismo em self-rule plus shared rule6 – 

sempre se coloca a questão de uma soberania dual ou de uma soberania 

compartilhada (KUGELMAS; SOLA, 1999, p. 64). 

 

A ideia de que algumas áreas de atuação soberana são de competência 

exclusiva de cada nível da Federação e outras são compartilhadas indica a 

importância de entender esses arranjos institucionais. No entanto, essa divisão não 

é a única característica marcante das Federações, sendo relevantes os dois 

requisitos apresentados por Alfred Stepan (1999) para que uma polity seja 

considerada uma Federação: 

 

Primeiramente, no interior do Estado nacional devem existir subunidades 

políticas territoriais cujo eleitorado seja exclusivamente composto por 

cidadãos da subunidade e que possuam áreas de autonomia e soberania 

jurídicas e de elaboração de políticas constitucionalmente garantidas. Em 

segundo lugar, deve existir uma unidade política nacional que contenha um 

Legislativo eleito pelo conjunto da população e que tenha algumas áreas 

jurídicas e políticas de competência garantidas constitucionalmente como 

pertencentes à soberania da entidade nacional (STEPAN, 1999, p. 15). 

 

Outro ponto relevante no pensamento sobre o federalismo de Stepan (1999) é 

a forma como a Federação foi constituída. O autor divide o universo das federações 

entre coming together, aquelas nas quais os atores abrem mão de partes de sua 

soberania para um ente central, como observado no impulso integratório da UE; e as 

holding together, que partem de um arranjo unitário para uma descentralização da 

organização política, caso do Reino da Bélgica (STEPAN, 1999). O caminho seguido 

                                                           
6 “Governo autônomo mais governo compartilhado” (tradução nossa). 
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pelas Federações do tipo coming together aproxima-se da definição de Enerst Haas 

sobre o processo de integração regional, qual seja:  

 

o processo pelo qual atores políticos [...] são persuadidos a mudar suas 

lealdades, expectativas e atividades políticas rumo a um novo centro, onde 

as instituições possuam ou demandem jurisdição sobre os Estados-

nacionais pré-existentes (HAAS, 2004, p. 16, tradução nossa)7. 

 

Outros autores como Robert Dahl (2012) também produziram estudos sobre o 

caráter federativo do processo integratório europeu. Em seu clássico “A Democracia 

e seus críticos”, Dahl aponta para o problema da escala da democracia e o longo 

caminho para que fosse possível adotar um modelo representativo para sociedades 

numerosas. Para o autor, o processo de construção da UE parece dirigir-se a um 

“federalismo transnacional”. Segundo Dahl: 

 

O federalismo transnacional é a imagem espelhada do federalismo dentro 
de um país. Quando uma nação com uma constituição unitária [...] entra 
num sistema federativo transnacional como a Comunidade Europeia, seu 
demos nacional não detém mais o controle final da agenda política. 
Contudo, a agenda da unidade transnacional também é rigidamente limitada 
(DAHL, 2012, p. 315) 

 

O autor questiona se a democracia seria possível em uma escala tão ampla, 

uma vez que a capacidade de representação do indivíduo seria muito limitada. Dahl 

(2005) aponta o federalismo como uma possível forma de responder ao problema da 

escala, uma vez que a divisão de competências entre União e unidades permitiria a 

melhor representação dos interesses locais em suas áreas de autonomia 

constitucional. No entanto, a escala apenas não parece suficiente para responder à 

questão, haja vista a Bélgica, que mesmo em uma escala reduzida federalizou-se 

para garantir a representação da diversidade de interesses nos seus diferentes 

níveis de governo.  

A pluralidade em uma sociedade demanda arranjos institucionais inclusivos 

para que a diversidade de interesses e preferências seja observada. Por sua 

complexidade, essas instituições geralmente contam com mecanismos que visam 

facilitar o consenso, uma vez que o poder de decisão é dividido entre mais atores. 

                                                           
7 the process whereby political actors in several distinct national settings are persuaded to shift their 
loyalties, expectations and political activities toward a new centre, whose institutions possess or 
demand jurisdiction over pre-existing national states.  
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No entanto, quanto mais atores participarem do processo de tomada de decisão, 

mais difícil pode se tornar o consenso (MILNER, 1997). 

Em alguns aspectos os desafios políticos da Bélgica enquanto polity 

assemelham-se aos da UE. Nos dois casos há uma grande pluralidade social e a 

sobreposição de instâncias governativas que buscam lidar com as demandas locais 

ao mesmo tempo que trabalham para representar essas demandas na esfera 

internacional. A política externa passa a ser observada como uma forma de atingir 

os objetivos por parte dos diferentes níveis de governo, mas essa plurivocalidade 

nas políticas que visam o exterior leva a preocupações em relação à coerência da 

ação internacional dessas polities. 

 

 

1.3. Polity, politics e policy: as regras, o jogo e seus resultados.  

 

 

A partir das considerações sobre o caráter federativo de uma polity, pode-se 

avançar sobre as discussões feitas por Robert Dahl, também mobilizadas por 

Stepan (1999), sobre a importância da característica democrática ou não dos 

sistemas políticos para o funcionamento do federalismo. Ao concordar com Dahl, 

Stepan (1999) afirma que apenas sistemas democráticos apresentam os requisitos 

constitucionais necessários para que haja “garantias confiáveis” e mecanismos 

institucionais para assegurar as prerrogativas das unidades federativas.  

O caráter democrático da Bélgica e da UE importa na medida em que as 

regras do jogo político definem como deve ser a tomada de decisão e quem dela 

participa. Os resultados do jogo político são por essa razão influenciados pela 

correlação entre o formato do jogo e a estrutura de preferências dos atores. Uma 

polity federativa que possua processos e garantias democráticas gera diferentes 

conjunturas políticas nas diferentes áreas temáticas, pois há uma divisão das 

competências sobre elas entre unidades e União. Ademais, os mecanismos 

democráticos de checks and balances podem variar entre as áreas e afetar a 

estrutura de preferências. 
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1.3.1. As relações entre as três dimensões da política 

 

 

A distinção entre os termos polity, politics e policy é extremamente relevante 

neste estudo, pois revela as diferenças entre as dimensões da política e auxilia no 

entendimento das possíveis relações entre elas. A preferência pelo uso dos termos 

em língua inglesa deve-se à concisão com a qual carregam o significado de seus 

conceitos. O termo polity refere-se às regras que estruturam o jogo político (politics), 

elas definem quais atores exercem quais poderes e em quais limites de 

competência. Essa dimensão caracteriza-se por ser um pacto entre os atores, por 

isso normalmente representa o consenso entre aqueles que possuem o poder de 

decisão (COUTO, ARANTES, 2002).  

É válido ressaltar que polities enquanto estruturas de governança não se 

confundem com o conceito de Estado, pois há diferentes formas de organização 

política que constituem polities. Outrossim, não se deve considerar que essas 

polities com configurações distintas visem uma estrutura estatal westfaliana, pois 

como é observável nos casos de Bélgica e UE, a estrutura política é formada por um 

processo de negociação entre diversos atores que não está concluído. Existe a 

possibilidade de mudança e não há um objetivo final claro. O processo acelera e 

freia na medida em que pressões externas e internas combinam-se e influenciam na 

viabilidade e no interesse por mudanças. 

A politics, enquanto jogo político, representa a interação entre os diversos 

atores e suas preferências baseada nas regras que estruturam a organização 

política. Nessa dimensão observa-se a formação de coalizões assim como a 

divergência entre preferências baseadas em interesses distintos. O resultado do 

jogo político são as policies, as políticas públicas dos governos (COUTO, ARANTES, 

2002; MILNER, 1997). No Quadro 1, pode-se observar de forma sintética a 

diferenciação entre os conceitos. 

 Na dimensão da polity nos casos de Bélgica e UE, observamos um pacto 

entre os atores que constitui uma organização federativa do poder através da 

delimitação de áreas de competência exclusiva de cada nível de governança. Essa 

estrutura informa quem participa e como deve ocorrer a politics, a constelação de 

jogadores, seus poderes e preferências dificultam certos cursos de ação enquanto 

tornam outros mais prováveis. As policies refletem o equilíbrio político entre os 
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poderes e preferências dos atores envolvidos, sendo este equilíbrio variável entre as 

diferentes áreas temáticas. 

 

Quadro 1: Natureza das dimensões ideais do processo político democrático 

Dimensão Natureza Denominação 
Característica 

Formal 
Característica 
Substantiva 

Normatividade 
Constitucional 

Regras 
Gerais do 

Jogo Político 
(Estrutura) 

Polity 
Pacto entre os 
diversos atores 

políticos 
Generalidade 

Embates e 
Coalizões 
políticas 

Jogo Político Politics 
Relacionamento 

dinâmico entre os 
atores políticos 

Conflito e/ou 
Cooperação 

Normatividade 
Governamental 

Resultado do 
Jogo Político 
(Conjuntura) 

Policy 
Vitória/Derrota de 
diferentes atores 

políticos 
Especificidade 

Fonte: COUTO, ARANTES, 2002, p. 9. Disponível em: <http://sbdp.org.br/>. 

 

Segundo a visão de Milner (1997), apesar dos diferentes níveis encontrados 

entre os diferentes atores, pressupõe-se que eles sejam, pelo menos em alguma 

medida, “poliárquicos”. 

 

Meu argumento central é que os Estados não são atores unitários, eles não 
são estritamente hierárquicos, mas poliárquicos, compostos por atores com 
preferências variáveis que compartilham o poder de decisão. [...] A busca 
por compromissos internacionais torna-se crucial na poliarquia. Política 
internacional e política externa tornam-se parte da disputa doméstica pelo 
poder e na busca de compromissos internacionais. Políticas domésticas, 
então, variam ao longo do contínuo da hierarquia à anarquia, com a 
poliarquia ao meio. (MILNER, 1997, p. 11, tradução nossa).8 

 

 A autora utiliza uma concepção de poliarquia diversa daquela elaborada por 

Robert Dahl. Para o autor,  

 

[a] poliarquia é uma ordem política que, em âmbito mais geral, distingue-se 
por duas características amplas: a cidadania é extensiva a um número 

                                                           
8 My central claim is that state are not unitary actors; that is, they are not strictly hierarchical but are 
polyarchic, composed of actors with varying preferences who share power over decision making. [...] 
The search for international compromise becomes crucial in polyarchy. International politics and 
foreign policy become part of the domestic struggle for power and the search for international 
compromise. Domestic politics, then, varies along a continuum from hierarchy to anarchy, with 
polyarchy in between 
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relativamente alto de adultos e os direitos de cidadania incluem não apenas 
a oportunidade de opor-se aos funcionários mais altos do governo, mas 
também a de removê-los de seus cargos por meio do voto (DAHL, 2012, p. 
350). 

 

 Pode-se observar que, enquanto o conceito para Milner está relacionado à 

divisão do poder de decisão, para Dahl, a questão crucial para que um sistema seja 

caracterizado como poliárquico está na sua capacidade de ser representativo das 

demandas de seus cidadãos. Para o autor, um sistema que se pretenda democrático 

tem como pré-condição a poliarquia, mas isso não significa que ela seja suficiente 

para concretizar a democracia. Na realidade, Dahl entende a poliarquia como a 

“consecução mais viável possível do processo democrático” (DAHL, 2012, p. 352). 

Essa relação é especialmente clara ao ser levado em consideração o problema da 

escala levantado pelo autor.  

Em A Democracia e seus Críticos (2012), Dahl afirma que à medida em que 

os ideais da democracia foram transferidos das cidades-estados a escalas cada vez 

maiores, chegando aos Estados nacionais territoriais, a democracia participativa 

tornou-se extremamente complicada para populações numerosas. A maneira 

encontrada para solucionar a questão foi a democracia representativa, na qual os 

cidadãos elegem representantes de seus interesses que tomam parte nos processos 

decisórios. Apesar de cético quanto à capacidade de a democracia representativa 

ser reproduzida em uma escala transnacional, o autor aponta o federalismo como 

uma possível solução para o problema. Ao restringir algumas áreas de decisão às 

unidades da federação, polities desse tipo aproximam o processo decisório de seus 

cidadãos (DAHL, 2005). 

Com essas considerações em mente, reserva-se o uso do termo “poliarquia” 

ao conceito elaborado por Dahl para analisar o quão representativas dos interesses 

de seus cidadãos são as instituições políticas da Bélgica e da União Europeia. Para 

o autor, a poliarquia possui 8 pré-requisitos, ou seja, 8 condições para que os 

processos políticos sejam considerados minimamente democráticos. Quais sejam: 

 

1. Liberdade de formar e aderir a organizações; 
2. Liberdade de expressão; 
3. Direito de voto; 
4. Elegibilidade para cargos públicos; 
5. Direito de líderes políticos disputarem apoio; 

a. Direito de líderes políticos disputarem votos; 
6. Fontes alternativas de informação; 
7. Eleições livres e idôneas; 
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8. Instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam 
de eleições e outras manifestações de preferência (DAHL, 2012, p. 27). 

 

Para evitar confusões terminológicas, será utilizada a expressão “divisão do 

poder de decisão” em referência à poliarquia nos termos de Milner (1997). A ideia de 

pluralidade de interesses tem efeitos sobre a poliarquia para Dahl, pois espera-se 

que processos mais democráticos sejam mais representativos da diversidade social. 

Outrossim, a pluralidade social pode institucionalizar a diversidade de interesses e 

vozes no processo decisório através da inclusão de novos atores e do 

compartilhamento de competências. 

 A divisão do poder de decisão está em muito ligada ao processo legislativo 

em democracias. Cinco poderes podem ser apontados nesse processo: de agenda; 

de emenda; de ratificação ou veto; de referendo; e de fazer side payments. Possuir 

algum desses poderes confere ao ator a capacidade de influenciar na decisão 

política e aproximá-la de suas preferências. Como visto, a distribuição desses 

poderes pode variar em relação à área temática em questão. 

Na produção de política externa, o Legislativo raramente possui o poder de 

agenda, que fica a cargo do Executivo. O poder de emenda dificilmente pode ser 

exercido, uma vez que acordos negociados com terceiros no nível internacional 

teriam de ser aceitos por estes em seus novos termos. Ao Legislativo, normalmente, 

cabe a ratificação dos acordos internacionais, tendo em vista seu papel como órgão 

de representação do cidadão. O poder de referendo concede o poder de ratificação 

ao povo, que se torna o avaliador das propostas do Executivo. Por fim, os side 

payments podem ser considerados como táticas para auxiliar na aprovação de uma 

proposta, seja através de promessas ou ameaças (MILNER, 1997). 

A observação de como está dividido o poder nos casos de Bélgica e União 

Europeia permitirá definir se há predomínio do poder Executivo na produção de 

política externa, ou se o Legislativo e outros atores domésticos têm capacidade de 

influenciar nos resultados. Para que seja entendida essa correlação de forças é 

necessário destacar quais atores internos possuem a capacidade de influenciar nas 

decisões políticas. Assim, através da observação das normas que instituem a 

formação dos atores domésticos, da divisão do poder e das áreas de competência 

entre eles, espera-se construir uma contextualização das instituições da Bélgica e da 

União Europeia, através da qual as características dos atores serão analisadas 
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comparativamente a fim de levantar hipóteses sobre os possíveis efeitos de 

processos de federalização na política externa. 

Este estudo claramente demanda uma análise multinível, pois buscar-se-á 

encontrar relações empíricas entre variáveis domésticas e internacionais. O termo 

polity será empregado para denominar as unidades de análise, as instituições 

políticas da Bélgica e da UE. A palavra polity vem sendo cada vez mais empregada 

para falar sobre unidades políticas não-territoriais que não são caracterizadas pela 

presença, ou não, de um princípio ordenador hierárquico (CORRY, 2010). Para que 

seja evitada confusão com os termos, neste trabalho a palavra “unidade” estará 

reservada à expressão de algo que é parte de um todo. Quando a intenção for fazer 

referência a uma unidade política, dar-se-á preferência ao uso dos termos polity, 

União ou sistema político. 

Entender o grau de poliarquização da Bélgica e da UE será essencial para 

compreender seu caráter democrático e aqui já se vê um ponto que pode gerar 

impactos significativos nos rumos da pesquisa: a questão do déficit democrático na 

UE. Dentre todas as instâncias de poder da União, apenas uma é constituída de 

representantes eleitos diretamente no nível comunitário, o Parlamento Europeu. Tal 

situação tem sido foco de preocupação no processo integratório o que gerou 

avanços como o aumento da relevância do Parlamento no processo legislativo 

(LORD, 2008), mas há ainda desafios para que haja uma maior representatividade 

dos europeus nas instituições da União. 

 

 

1.3.2. O Modelo Consensual 

 

 

Em sua análise sobre a diferença entre polity e policy, Couto e Arantes (2002) 

destacam a importância de ideias liberais no pensamento constitucional para a 

definição de uma estrutura democrática. Para os autores, há três características 

gerais que definem uma polity. A primeira refere-se às normas que definem o regime 

de governo, a organização política e a forma de exercício do poder político. A 

segunda característica refere-se aos “direitos individuais fundamentais 

caracterizados pelas condições básicas do exercício da cidadania individual” 

(COUTO, ARANTES, 2002, p. 11). Aqui observa-se a influência do pensamento 
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liberal em relação às responsabilidades negativas no exercício do poder político, que 

limitam a interferência do governo e visam garantir os princípios democráticos. A 

terceira característica são as regras do jogo, 

 

que organizam os processos de: participação e competição políticas, 
relacionamento entre e intrapoderes, interação entre níveis de governo e 
entre atores coletivos reconhecidos pela Constituição como lidando com 

interesses de ordem pública (COUTO, ARANTES, 2002, p. 12). 
 

 Essas três características estão presentes nas normas constitutivas dos 

casos analisados e mesmo uma análise preliminar desses textos revela o foco que 

essas estruturas possuem na delimitação de áreas de competência para o exercício 

dos interesses locais, assim como em mecanismos que facilitem o consenso no nível 

mais abrangente de governança. As instituições tanto da Bélgica quanto da UE 

indicam um claro viés democrático, mesmo havendo desvios em relação ao conceito 

de poliarquia apresentado por Dahl (2012). No entanto, destaca-se a ideia de que as 

polities não são estáticas, elas podem ser objeto de ação estratégica dos atores e 

podem ser modificadas (TSEBELIS, 2002; HALL, 2010) para arranjos mais ou 

menos representativos. 

O caráter democrático dessas polities será analisado com maior profundidade 

a partir da proposta analítica de Arend Lijphart (2003). O autor apresenta uma 

tipologia estruturada em duas dimensões, cada qual com cinco variáveis, para 

classificar as democracias com base nas diferenças encontradas entre dois tipos 

ideais: os modelos consensual e majoritário. Essa distinção revela a influência que 

instituições democráticas possuem na formação e execução dos interesses de uma 

sociedade através de políticas governamentais, sendo a principal diferença entre os 

dois modelos de democracia a capacidade de lidar com a pluralidade dessa 

sociedade. Os quadros a seguir apresentam uma síntese das variáveis em cada 

dimensão da tipologia de Lijphart. 

 No Quadro 2 encontram-se as cinco variáveis que correspondem à dimensão 

executivos-partidos. Para o autor, essa dimensão corresponde às responsabilidades 

compartilhadas e as diferenças entre os dois tipos ideais revelam conclusões 

importantes sobre a questão da maioria. Quanto mais consensual o modelo, maior 

será sua tendência a não se satisfazer com a “maioria simples”. A maior participação 

no governo permite que as maiorias sejam ampliadas e que as decisões sejam 
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tomadas com base em acordos abrangentes. No caso do modelo majoritário o 

critério da maioria simples é empregado em muitos casos, levando Lijphart a 

caracterizá-lo como exclusivo, competitivo e combativo. 

 

Quadro 2: Dimensão Executivos-Partidos 

 Majoritário Consensual 

Poder Executivo Gabinetes monopartidários Gabinetes de coalisão 

Relações 
Executivo-
Legislativo 

Predominância do Executivo 
Equilíbrio entre os 

poderes 

Sistema Partidário Bipartidário Multipartidário 

Sistema Eleitoral Majoritário Proporcional 

Sistema de grupos 
de interesse 

Pluralista Corporativista 

Elaborado pelo autor. Fonte: LIJPHART, 2003. 

 

 A participação de um maior número de partidos no governo no modelo 

consensual permite uma representação mais fiel da pluralidade de preferências em 

uma sociedade. No modelo majoritário há a possibilidade de uma quantidade 

significativa de cidadãos não ter a capacidade de influenciar nos resultados políticos. 

A segunda variável está relacionada à existência de mecanismos de regulação dos 

poderes políticos, impedindo que um sobreponha-se ao outro. Democracias mais 

consensuais tendem a presar pela separação dos poderes e pela utilização de 

mecanismos institucionalizados de checks and balances, ou seja, formas para que 

haja equilíbrio entre os poderes. 

 A terceira e a quarta variáveis desta dimensão também têm influência sobre a 

capacidade do sistema político em representar seus cidadãos. Um sistema com uma 

maior diversidade de partidos tenderá a ser mais plural na representatividade das 

demandas populares, enquanto a eleição proporcional permite que minorias 

garantam um nível mínimo de representação. Neste ponto, observa-se novamente a 

não satisfação de democracias consensuais com a maioria simples. A participação 

de grupos de interesse e outros interlocutores sociais também é uma importante 

característica da democracia do consenso. 
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Na segunda dimensão, apresentada em síntese no Quadro 3, Lijphart aponta 

para a distinção entre significados primários e secundários do federalismo. Sua 

primeira definição faz eco com as condições para o funcionamento do federalismo 

propostas por Stepan (1999), Lijphart afirma que “o federalismo constitui uma divisão 

garantida de poder entre governo central e os governos regionais” (LIJPHART, 2003, 

p. 20). As características secundárias derivam da necessidade de mecanismos que 

garantam essa divisão de poder: 

 

(1) se tanto as garantias quanto as linhas precisas de divisão de poder 
estiverem claramente definidas na Constituição, e se essas garantias 
não puderem ser modificadas unilateralmente, nem no nível central nem 
no regional – donde a necessidade de uma Constituição rígida; 

(2) se houver um árbitro neutro para resolver conflitos relativos à divisão de 
poder entre os dois níveis de governo – donde a necessidade de 
revisões judiciais; 

(3) se houver uma câmara federal na legislatura nacional, em que as 
regiões tenham uma forte representação – donde a necessidade de um 
forte bicameralismo. 

(4) O principal propósito do federalismo é promover e proteger um sistema 
descentralizado de governo (LIJPHART, 2003, p. 20). 

 

O autor afirma que é possível considerar que as democracias consensuais 

são mais democráticas que as majoritárias. A democracia do consenso seria 

caracterizada por sua abrangência e pelos movimentos de negociação e concessão 

(LIJPHART, 2003). A independência do banco central é relevante no ponto que 

consegue controlar melhor a política monetária, pois não sofre intervenções dos 

atores domésticos na busca por seus interesses. 

 

Quadro 3: Dimensão Federal Unitária 

 Majoritário Consensual 

Governo Unitário Federal 

Poder Legislativo Unicameral Bicameral 

Constituição Flexível Rígida 

Constitucionalidade Avaliada pelo Legislativo 
Avaliada por uma Corte 

Constitucional 

Banco Central Dependente do Executivo Independente 

Elaborado pelo autor. Fonte: LIJPHART, 2003. 

 

Voltando ao ponto de que se tratam de sociedades plurais, é clara a 

importância dos efeitos da divisão do poder sobre a vida política. Essa forma de 
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governar cria a necessidade não apenas de um consenso, mas de que existam 

instrumentos institucionais que o facilitem. Como colocado por Lijphart: 

 

Nas sociedades mais profundamente divididas [...] o governo majoritário 

implica não propriamente uma democracia, mas sim uma ditadura da 

maioria e enfrentamento civil. Essas sociedades precisam de um regime 

democrático que estimule o consenso, em vez da oposição; que promova a 

inclusão, em vez da exclusão, e que tente ampliar a maioria governante, em 

vez de se satisfazer com uma pequena maioria: essa é a democracia do 

consenso (LIJPHART, 2003, p. 53). 

 

Com todas as considerações sobre a organização interna dos casos 

estudados, passa-se então para a compreensão de como esses fenômenos internos 

relacionam-se com o nível internacional. Para isso, as ideias de Robert D. Putnam 

(1993) sobre os jogos em dois níveis são essenciais. Para o autor, há dois níveis de 

interação, um doméstico e um internacional. As visões mais estruturalistas das 

Relações Internacionais costumam desconsiderar a relevância de variáveis 

domésticas em sua análise, entretanto, ao serem analisados os impactos que a 

organização política e o caráter das instituições podem ter sobre as ações dos 

atores, não é cabível desconsiderar esse nível de análise. Segundo Putnam, os 

atores agem nos dois níveis e os ganhos em cada um deles tem impacto sobre os 

resultados obtidos no outro. 

 

 

1.4. O Federalismo e a Política Externa. 

 

 

Adicionar a dinâmica política doméstica à análise das Relações Internacionais 

implica na adição de um novo nível de análise. A teoria dos jogos em dois níveis 

buscou construir um modelo analítico baseado em uma interação multinível, um 

interno e um externo, que se influenciam mutuamente. Para Robert D. Putnam 

(1993), líderes políticos estão constantemente jogando nos níveis doméstico e 

internacional simultaneamente. Eles buscam alcançar seus objetivos utilizando os 

dois níveis, ao mesmo tempo em que sofrem pressões diferentes, às vezes 

contraditórias, de cada lado.  
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No nível nacional, grupos domésticos buscam seus interesses ao 
pressionarem o governo a adotar políticas favoráveis e os políticos buscam 
poder através da construção de coalisões entre esses grupos. No nível 
internacional, governos nacionais buscam maximizar a própria habilidade de 
satisfazer as pressões domésticas, enquanto minimizam os efeitos adversos 
dos acontecimentos externos. Nenhum dos dois jogos pode ser ignorado 
pelos tomadores de decisão centrais [...] (PUTNAM, 1993, p. 436, tradução 
nossa)9. 

 

Seguindo esse pensamento, os Estados não são mais os únicos atores. São 

os tomadores de decisão centrais, os Legislativos e os grupos domésticos que 

assumem a agência (MILNER, 1997). A política doméstica passa a ser entendida 

como um dos níveis nos quais esses grupos atuam buscando satisfazer seus 

interesses. Nesse ponto, também se critica a visão de um interesse nacional único, 

pois, como visto, a poliarquia (DAHL, 2012) pressupõe a existência de opiniões 

diversas. “Diferentemente das teorias estatocêntricas, a abordagem dos jogos em 

dois níveis reconhece a inevitabilidade do conflito doméstico sobre o que o interesse 

nacional requer” (PUTNAM, 1993, p.459, tradução nossa)10.  

A necessidade de posicionar-se internacionalmente obriga os atores internos 

a decidirem qual política deverá ser adotada, no entanto, seus interesses e as 

preferências baseadas neles influenciam no resultado do jogo político. A ideia de 

que o contexto doméstico é relevante para o entendimento da política internacional 

rendeu grandes avanços analíticos, especialmente quando da análise do 

comportamento de atores mais divididos domesticamente. Autores como Brett 

Ashley Leeds (1999) apontam para a interação entre as esferas interna e externa 

das polities. Ela afirma que além da influência que eventos internacionais podem ter 

sobre a política doméstica, os desenvolvimentos internos podem afetar as 

expectativas e decisões dos outros atores. 

A autora compara o desempenho de democracias e autocracias vis-à-vis a 

cooperação internacional e chega a duas importantes conclusões. Para Leeds 

(1999), a capacidade das normas das instituições políticas em influenciar nos custos 

e benefícios das ações em política externa afetam nas decisões dos líderes 

                                                           
9 At the national level, domestic groups pursue their interests by pressuring the government to adopt 
favorable policies, and politicians seek power by constructing coalitions among those groups. At the 
international level, national governments seek to maximize their own ability to satisfy domestic 
pressures, while minimizing the adverse consequences of foreign developments. Neither of the two 
games can be ignored by central decision-makers […] 
10 Unlike state-centric theories, the two-level approach recognizes the inevitability of domestic conflict 
about what the “national interest” requires. 
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políticos. A primeira diferença apontada é em relação à accountability do Executivo, 

pois em democracias os governos têm menor flexibilidade para alterar as políticas. 

 

Por operarem em sistemas políticos nos quais são considerados 
accountable por suas ações e nos quais são impedidos de fazerem 
mudanças rápidas na policy, líderes democráticos acham custosas as 
políticas externas fracassadas (LEEDS, 1999, p. 997, tradução nossa)11. 

 

 A menor flexibilidade encontrada por líderes democráticos para fazerem 

mudanças repentinas nos cursos de ação garantem que o descumprimento de 

acordos internacionais seja custoso internamente. Nas autocracias os custos 

internos para uma mudança nas policies é muito menor, o que implica acordos mais 

flexíveis. Devido à preocupação com a política interna, nas democracias os líderes 

buscam acordos internacionais que se sustentem, ou seja, fazem acordos na 

medida em que têm a expectativa de que as outras partes irão cumpri-lo (LEEDS, 

1999).  

 A partir da constatação que a organização política interna importa tanto para 

as expectativas dos atores domésticos em relação às policies quanto dos atores 

internacionais, Leeds (1999) afirma que polities mais democráticas firmam acordos 

internacionais mais críveis devido aos elevados custos internos de mudanças 

repentinas nos cursos de ação. Para a autora, 

 

Os níveis de cooperação são influenciados tanto pelas habilidades dos 
Estados em fazerem compromissos críveis, quanto por sua disposição em 
aceitar a possibilidade de que o acordo fracasse (LEEDS, 1999, p. 998, 
tradução nossa)12. 

 

 Observa-se, pois, um efeito dual da accountability sobre os acordos 

internacionais. Ao mesmo tempo que maiores níveis de accountability geram 

acordos menos flexíveis devido aos custos internos, esses acordos são mais críveis 

devido às maiores expectativas de que ele será cumprido. Ao observar a relação 

entre díades de polities democráticas e autocráticas, Leeds conclui que: 

 

                                                           
11 Because democratic leaders operate in political systems in which they are held accountable for their 
actions and in which they are constrained from changing policy quickly, democratic leaders find failed 
foreign policies costly. 
12 Levels of cooperation are influenced both by abilities of states to make credible commitments and 
by their willingness to accept the possibility that the agreement will fail. 
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Os níveis de cooperação entre Estados com estruturas domésticas similares 
devem ser maiores que os níveis de cooperação entre Estados com 
desenhos institucionais diferentes (LEEDS, 1999, p. 998, tradução nossa)13 

 

 Assim, democracias devem cooperar mais com outras democracias, uma vez 

que têm a capacidade de firmar acordos críveis e por ter a expectativa que a outra 

parte também cumprirá esses acordos. A percepção mútua dos constrangimentos 

internos a uma mudança rápida das policies permite que as díades democráticas 

cooperem mais entre si do que díades formadas por uma democracia e uma 

autocracia. As análises de Leeds ressaltam a complexidade da tomada de decisão 

em política externa nas democracias, mas também apontam para um ganho na 

capacidade de negociação de acordos devido à crença das outras partes quanto ao 

seu cumprimento. 

Lisa Martin (2000) aprofunda a análise da questão da credibilidade dos 

acordos assumidos ao analisar a participação do Poder Legislativo na tomada de 

decisão em política externa. Em democracias, os acordos internacionais que criam 

responsabilidades para a polity passam pela aprovação do Parlamento antes de 

serem ratificados, dessa forma garante-se que o compromisso assumido foi aceito 

pelos representantes dos interesses da população, tornando custoso ao Executivo 

mudanças unilaterais nas policies. Martin (2000) e Milner (1997) concordam no 

ponto em que conferem destaque à participação do Legislativo tanto na politização 

da política externa, quanto na credibilidade dos compromissos internacionais 

assumidos. 

Para Tsebelis (2002), quanto maior a dificuldade do negociador em ratificar o 

acordo internamente, maior será sua capacidade de barganha. Isso ocorre porque o 

negociador pode apresentar a dificuldade de aprovação pelo Legislativo como 

argumento para tirar da pauta questões que o distanciam das preferências 

domésticas. Seguindo o pensamento de Milner (1997), Leeds (1999) e Martin 

(2000), conclui-se que a dificuldade de ratificação levaria a outra parte do acordo a 

considera-lo arriscado e menos crível, uma vez que não há consenso doméstico 

sobre a questão. 

 A teoria elaborada por Tsebelis revela grandes ganhos analíticos. Para o 

autor, as instituições são as regras formais do jogo político, mas essas mesmas 

                                                           
13 Levels of cooperation among states with similar domestic structures should be higher than levels of 
cooperation among states with different institutional designs. 
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instituições podem ser objeto de ação estratégica dos atores. Para que se entenda 

como ocorre essa correlação de forças é necessário compreender quais atores  

domésticos possuem a capacidade de influenciar nas decisões políticas. Em seu 

livro Veto Players: How Political Institutions Work14, George Tsebelis (2002) 

argumenta que para haver mudanças nas políticas públicas, ou em seus termos, no 

status quo legislativo, um certo número de atores individuais ou coletivos deve 

concordar com a mudança proposta, sendo eles denominados “veto players”. 

Os atores com poder de veto são especificados pelas normas da organização 

política, no caso da Bélgica por sua Constituição Federal e pelos tratados 

constitutivos no da UE. Em sua teoria, a estabilidade das políticas é considerada 

como variável chave: primeiramente identificando-a como uma variável dependente, 

o autor observa como diferentes constelações de veto players podem influenciá-la; e 

segundamente, enquanto variável independente, quais os impactos da estabilidade 

das políticas na estabilidade dos governos, burocracias e do judiciário (TSEBELIS, 

2002). Ainda para o autor, as políticas públicas (policies) são o principal resultado de 

um sistema político, pois os indivíduos que dele participam buscam promover seus 

resultados preferidos. Observa-se que a estrutura de preferências influencia tanto 

nas decisões relativas às policies, como pode redefinir as regras do jogo (polity). 

A partir do entendimento da política externa enquanto política pública, e de 

sua centralidade neste modelo analítico, buscar-se-á averiguar se há influência da 

federalização sobre a capacidade da Bélgica e da União Europeia em agirem de 

forma coesa no sistema internacional. Para tal, será necessário entender tanto o 

funcionamento da diplomacia federativa belga, quanto dos avanços no processo 

integratório europeu que permitem uma ação externa comum da União. No modelo 

aqui proposto, a política externa será entendida nos termos de Milner (1997), que 

aponta as políticas enquanto processos decisórios estruturados em divisões 

institucionalizadas do poder, sendo que essas políticas representariam um 

continuum do doméstico ao internacional.  

Uma discussão importante para a pesquisa proposta emerge nesse ponto: se 

é possível caracterizar o conjunto dos processos decisórios e das ações 

internacionais da UE enquanto uma “política externa”. Seria difícil com base na 

literatura clássica enquadrar as políticas europeias que visam o exterior enquanto 

                                                           
14 “Jogadores com poder de veto: Como funcionam as Instituições Políticas” (tradução nossa). 
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política externa, pois a conceituação tradicional foi feita com base na visão 

westifaliana de Estado-nacional territorial. No entanto, como discutido por Milner, o 

entendimento desse continuum entre política doméstica e internacional permite a 

utilização de uma metodologia que considere a relevância dos dois níveis de 

interação para qualquer polity.  

A partir das análises de Putnam e Tsebelis, a autora propõe um modelo 

analítico que rompe com a visão do Estado enquanto ator unitário e busca entender 

como se dá a correlação de forças internas e externas na formulação e consecução 

de políticas. Tal metodologia permite o entendimento da política externa enquanto 

resultado do jogo político e leva em consideração o aumento da relevância de 

questões internacionais para atores que tradicionalmente não participavam do 

processo decisório em política externa. 

Na década de 1990, várias mudanças políticas, econômicas e sociais 

impulsionaram alterações também na forma como os atores internacionais se 

relacionam entre si. O fim dos regimes comunistas e socialistas possibilitou o avanço 

quase irrestrito do pensamento liberal-capitalista pelo sistema internacional 

(GIDDENS, 1990; SZTOMPKA, 1998). Apoiado nos ideais da democracia liberal e 

do livre-mercado, esse modelo político-econômico beneficiou-se dos avanços 

tecnológicos que propiciaram um aumento vertiginoso das velocidades de transporte 

e comunicação. Essa maior facilidade de contato entre lugares antes isolados 

permitiu uma expansão em escala global do comércio internacional, que levou 

consigo os princípios do liberalismo. Esse fenômeno teve grandes impactos sobre as 

relações humanas e, consequentemente, sobre as políticas doméstica e 

internacional.  

Talvez a principal dessas mudanças tenha sido o fato de, em uma escala 

cada vez maior e diversa, os efeitos das relações exteriores serem sentidos 

internamente. Isso ocorre devido às consequências distributivas internas geradas 

pelo comércio e pela cooperação internacional. 

 

A globalização, no sentido amplo de internacionalização de economia e de 
diversos fenômenos sociais, fomenta a superação da fronteira 
interno/externo e, consequentemente, a internacionalização da agenda 
doméstica, com a incorporação à esfera da decisão legislativa de questões 
de Política Externa, questões que previamente estavam restritas ao 
Executivo. A integração à economia internacional e a abertura econômica 
contribuem para a politização da Política Externa em vista dos impactos 
distributivos internos da maior participação no comércio internacional, uma 
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vez que em uma economia aberta há ganhos e perdas diferenciados frutos 
de decisões e negociações internacionais. A economia global estimula a 
criação de redes de intercâmbio entre cidadãos e estados de diferentes 
países. (LIMA, 2000, p.287). 

 

Não se pretende afirmar que a UE constitui um Estado, ou que o processo 

integratório tenha a finalidade de criar um. Entretanto, a partir da observação de 

certas características é possível perceber semelhanças no funcionamento da UE e 

de um Estado, como por exemplo: a presença de processos decisórios contínuos, 

como aqueles de seus órgãos legislativos, e intermitentes, como a eleição para o 

Parlamento Europeu. Também é válido ressaltar que a União Europeia não constitui 

uma poliarquia nos termos de Dahl (2012). Como visto, há ainda problemas na 

representação dos cidadãos nas instituições comunitárias.  

 As reformas constitucionais na Bélgica e os avanços no processo integratório 

europeu propiciaram o surgimento de dois fenômenos que acabam por segmentar, 

em determinado grau, a produção de política externa. As Comunidades e Regiões 

belgas buscam cada vez mais aproveitarem-se de suas prerrogativas constitucionais 

para manterem relações e firmarem acordos com atores internacionais. No caso da 

UE, os benefícios da integração e os desafios impostos pelo sistema internacional, 

acabam por influenciar no aumento da centralização do poder em algumas áreas 

temáticas. 

 

 

1.4.1. A Diplomacia Federativa 

 

 

As evoluções no contexto internacional propiciaram o fortalecimento de ações 

de subunidades estatais que visam o exterior. A diplomacia federativa representa um 

movimento que permite um aumento das relações diretas entre unidades federadas 

e atores internacionais em várias instâncias, além de permitir um envolvimento 

autônomo (SOLDATOS, 1990). Esse processo pode ser fortalecido pelo crescimento 

das instituições e orçamentos das subunidades, além da diversificação da agenda 

internacional, que passou a dar destaque a questões de low politcs. No entanto, o 

Ministério das Relações Exteriores ainda é extremamente relevante, especialmente 



48 
 

devido à sua especialização e pela abundância de recursos, comparativamente com 

os da diplomacia federativa.  

 

Na maior parte dos Estados, o Ministério de Relações Exteriores deve 
formalmente compartilhar influência no processo de política externa com 
outros ministérios e agências executivas. No entanto, na maioria dos casos 
ele mantém influência significativa [...] estando bem posicionado para fazer 
grandes contribuições na coordenação das relações internacionais 
multidimensionais do Estado. (BERRIDGE, 2010, p. 19, tradução nossa).15 

 

 Apesar de o governo central ainda possuir maior relevância nos processos de 

política externa, problemas no processo de construção nacional podem influenciar 

na busca por autonomia, uma vez que o governo federal pode tornar-se incapaz de 

representar a pluralidade do interesse nacional no plano externo, sendo a diplomacia 

federativa uma forma de contornar esse problema (SOLDATOS, 1990).  

 

[...] não é mais prático - ou mesmo aconselhável - que o Ministério das 
Relações Exteriores insista em conduzir sozinho as relações externas para 
manter a consistência da política externa e evitar que estrangeiros joguem 
um ministério contra o outro (BERRIDGE, 2010, 16, tradução nossa).16 

 

A Bélgica claramente busca usar esta via para melhorar sua atuação 

internacional ao garantir áreas de competência exclusiva às subunidades. No 

entanto, isso não significa fragmentação do Estado. A ampliação do escopo das 

questões internacionais afetou a relação entre os processos decisórios internos e 

externos dentro e entre os Estados (DUCHECK, 1990). O aumento do impacto 

distributivo interno em determinadas áreas que antes não possuíam destaque 

internacionalmente influenciou uma mudança no cálculo estratégico de atores 

internos que passam a querer uma maior participação no processo decisório em 

política externa. 

No entanto, ao relacionarmos o incremento nas relações interno-externo com 

as condicionalidades do ambiente internacional é observável um ponto de limitação 

nas atitudes internacionais das Comunidades e Regiões: sua personalidade jurídica 

não é reconhecida pelo direito internacional. Mesmo com o reconhecimento da 

                                                           
15 In most states today, the foreign ministry must formally share influence over the making of foreign 
policy with other ministries and executive agencies. Nevertheless, in many of them it retains significant 
influence [...] it is well positioned to make major contribution to the coordination of the state’s 
multidimensional international relationships 
16 it is no longer practical - or, indeed, advisable - for the MFA to insist that, in order to ensure 
consistency in foreign policy and prevent foreigners from playing off one ministry against another, it 
alone should have dealings with them. 
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personalidade jurídica internacional de outros sujeitos que não os Estados pela 

doutrina hodierna, estes continuam a ser os únicos sujeitos internacionais plenos. 

Outrossim, são considerados sujeitos originários, pois é de sua vontade soberana 

que surgem as normas internacionais. Por não possuírem personalidade jurídica 

internacional as Comunidades e Regiões não podem ser responsabilizadas caso 

descumpram um compromisso em suas áreas de competência exclusiva. Quem 

deve responder internacionalmente é o sujeito de direito internacional público, ou 

seja, o Reino da Bélgica. 

 

 

1.4.2. A Integração Regional 

 

 

No caso da integração regional, Estados soberanos abrem mão de sua 

soberania em áreas específicas, que passam a ser competência de um ente central. 

Esses atores decidem pelo caminho da cooperação e da integração por acreditarem 

nos ganhos que podem ser obtidos a partir da ação enquanto bloco. No caso 

europeu, as ações internacionais enquanto União Europeia permitem ganhos em 

sua capacidade de barganha, pois unidos os membros possuem uma relevância 

internacional muito mais significativa.  

 

para assegurar nosso futuro enquanto um player ativo em um mundo em 
rápida mudança e em face a desafios sempre crescentes, nós devemos 
manter e desenvolver a capacidade de agir da União Europeia (CONSELHO 
EUROPEU, 2007, § 2º)17. 

 

À medida que os resultados da integração foram demonstrando-se positivos, 

houve um incremento no ímpeto por aprofundamento e alargamento do processo a 

outros países. A partir de 2009, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa 

assinado em 2007, a União passou a contar com personalidade jurídica internacional 

e com competências que visam o estabelecimento de uma Política Externa e de 

Segurança Comuns (PESC) (WESSEL, 2008). No entanto, em momentos de crise 

os benefícios da integração são contestados e os avanços freados. A crise da 

                                                           
17 in order to secure our future as an active player in a rapidly changing world and in the face of ever-
growing challenges, we have to maintain and develop the European Union’s capacity to act  
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Cadeira Vazia, em 196518, e a atual dificuldade das instituições europeias e dos 

Estados-partes em responder à crise dos refugiados geram momentos de 

“euroceticismo”. 

 Juntamente com a mudança no processo de suas relações exteriores, a UE 

sofreu alterações em seu funcionamento no nível comunitário. O Parlamento 

Europeu, único órgão da União eleito diretamente, adquiriu maior importância no 

processo de tomada de decisão após 2009. O fortalecimento do bicameralismo da 

UE visou responder ao déficit democrático gerado pela baixa representatividade do 

cidadão europeu no seio da União. Além disso, há uma definição mais clara da 

obrigatoriedade das normas comunitárias aos membros nas áreas de competência 

da União (WESSEL, 2008).  

Apesar das mudanças, os membros ainda possuem competência sobre áreas 

que consideram críticas ao interesse nacional e relutam em compartilhar seu poder 

de decisão sobre esses temas. No entanto, houve uma expansão da autonomia da 

União nas áreas de coordenação das políticas econômicas e de emprego, 

assistência internacional ao desenvolvimento, além de tudo que for relativo a PESC. 

 

Independentemente de saber como, quando e até mesmo se o regionalismo 
transcenderá as identidades nacionais, o importante neste meio tempo é 
que os europeus sabem, compreendem e aceitam que muitos de seus 
interesses só podem ser satisfeitos por processos que transcendem as 
fronteiras nacionais (SCHIMMITER, 2010, p. 21). 

 

A União ainda conta com a possibilidade de agir além do que está disposto 

nos tratados, caso necessário, mas com normas rigorosas sobre a viabilidade desse 

curso de ação. Há ainda competências compartilhadas com as unidades e uma 

terceira categoria de competências de apoio, que permitem à UE intervir em 

determinadas áreas, sem que essas competências sejam transferidas à União (EUR-

LEX, 2010). Outra questão relevante em relação à tomada de decisão na UE é a da 

coexistência de instituições intergovernamentais e supranacionais no nível 

comunitário.  

O intergovernamentalismo pode ser entendido como um arranjo “através do 

qual Estados-nação, em situações e condições que eles podem controlar, cooperam 

                                                           
18 Essa crise envolveu a tentativa de adoção do voto por maioria, de uma Política Agrícola Comum 
(PAC) e a entrada do Reino Unido no processo integratório, rivalizada pela França e seus interesses. 
A crise culminou no Compromisso de Luxemburgo (1966) e no Tratado de Fusão (1967) dos órgãos 
decisórios das comunidades europeias (BARRETO, 2015). 
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uns com os outros em matérias de interesse comum” (NUGENT, 2003, p. 245, 

tradução nossa).19 Essa forma de instituição normalmente toma decisões com base 

na unanimidade, cabendo aos Estados decidir se aceitam ou não os termos da 

cooperação. Já no caso da supranacionalidade, há obrigação por parte do Estado 

em seguir as definições feitas pela maioria, que pode ser simples ou qualificada. Ao 

ser abandonado o princípio da unanimidade, a instituição é fortalecida, pois suas 

decisões tornam-se vinculantes aos seus membros. A ideia é de que o “[...] 

supranacionalismo leva as relações interestatais além da cooperação para a 

integração, o que envolve alguma perda de soberania nacional” (NUGENT, 2003, p. 

245, tradução nossa)20. 

Os processos de tomada de decisão devem ser divididos entre aqueles que 

tangem o próprio processo integratório, ou seja, as instituições que dão forma à 

polity e aqueles que se referem aos resultados do jogo político, as policies. No 

primeiro caso, por serem decisões que envolvem a modificação de tratados elas 

dependem de unanimidade entre os membros, ou seja, são instituições com caráter 

intergovernamental. No caso das policies há variação na forma como as decisões 

são tomadas, em algumas áreas críticas aos Estados mantêm-se as instituições 

intergovernamentais, já em outras os membros permitem que as instituições tenham 

um caráter supranacional, adotando a maioria qualificada como método decisório.  

 

 

1.5. A importância da trajetória. 

 

 

 A partir das contribuições teóricas discutidas neste capítulo, espera-se ser 

possível uma análise comparativa entre os casos com base nos critérios expostos 

acima que suscite hipóteses logicamente plausíveis e empiricamente verificáveis 

sobre os efeitos da federalização na condução da política externa. Como visto, em 

polities do tipo federativo há uma divisão do poder soberano de decisão em 

determinadas áreas de competência atribuídas às unidades e/ou à União. A 

observação da divisão de competências permitirá identificar quais atores estão 

                                                           
19 […] whereby nation states, in situations and conditions they can control, cooperate with one another 
on matters of common interest. 
20 […] supranationalism takes inter-state relations beyond cooperation into integration, and involves 
some loss of national sovereignty. 
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envolvidos no processo decisório e qual papel lhes é outorgado pelas instituições 

domésticas. 

 Juntamente às atribuições de cada ator no processo de tomada de decisão 

em política externa, é necessário entender como se dá esse processo. As normas 

estabelecem os passos da tomada de decisão e seus efeitos, sendo possível 

através delas avaliar além da validade das decisões tomadas, a capacidade que 

cada ator tem de influenciar na decisão final. Deve-se ressaltar a existência dos 

mecanismos de checks and balances, comuns no processo democrático, que 

permitem que outros atores não diretamente envolvidos na tomada de decisão 

auxiliem na garantia do respeito às instituições domésticas. 

 As relações empíricas entre polity, politics e policy podem contribuir com os 

avanços no estudo de federações enquanto atores no sistema internacional. As 

instituições políticas indicam estar intimamente relacionadas com as atitudes da 

Bélgica e da UE no cenário internacional, mas vale lembrar que essas instituições 

não são estáticas, elas podem ser objeto de ação estratégica e serem modificadas 

pelos atores internos. Por estarem em um processo constante de reformas nas suas 

polities, esses atores redefinem a partir de barganhas como deve ocorrer a politics e, 

consequentemente, podem alterar a estrutura de preferências que definirá as 

policies.  

 Há de ser levada em consideração, no entanto, que nem todas as mudanças 

na polity são desejáveis ou mesmo possíveis. Ao definirem as regras que organizam 

o jogo político, os atores podem alterar o cálculo de custos e benefícios de decisões 

futuras, tornando algumas mudanças demasiado custosas para serem 

implementadas. Outras mudanças, no entanto, podem tornar-se atraentes e serem 

percebidas como benéficas. 

 

Analistas que enfatizam abordagens “institucionalistas históricas” chamaram 
atenção não apenas para o impacto de sucessivas barganhas institucionais, 
mas também para a maneira como barganhas anteriores e o arranjo 
institucional moldam o que é visto como possível ou apropriado em um 
determinado momento (VANHOONACKER, 2008, p. 77, tradução nossa)21. 

 

                                                           
21 Analysts who emphasize ‘historical institutionalist’ approaches have drawn attention not only to the 

impact of successive institutional bargains but also to the ways in which prior bargains and institutional 
arrangements shape what is seen to be possible or appropriate at a given time. 
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 Ao partir desse ponto de vista, a trajetória seguida pelos atores pode revelar 

bastante sobre os resultados possíveis de barganhas futuras ou mesmo sobre os 

rumos da polity. As instituições serão analisadas pelo prisma do novo 

institucionalismo, uma vez que sua análise do fenômeno leva em consideração a 

possibilidade de mudanças institucionais, além de averiguar a sua viabilidade. Como 

apontado por Peter A. Hall: 

 

Em sua natureza, análises desenhadas para explicar por que instituições 
possuem um impacto persistente no comportamento tendem a superestimar 
a solidez delas. Reconhecer sua plasticidade levanta questionamentos 
sobre quando instituições devem ser vistas como determinantes do 
comportamento e quando são objeto de ação estratégica (HALL, 2010, p. 
204, tradução nossa).22 

 

 Observa-se aqui um paralelo com a ideia de estabilidade política discutida 

acima a partir do pensamento de Tsebelis (2002). Hall questiona a visão do 

institucionalismo da escolha racional por não considerar o processo contínuo de 

mudanças ao qual podem estar sujeitas as instituições. A ideia de instituições 

entendidas como um conjunto de regras e procedimentos que afetam as 

preferências dos atores não é rejeitada, mas o autor é enfático ao afirmar que a 

capacidade analítica do institucionalismo da escolha racional poderia ter um 

aumento de sua força explicativa ao considerar alguns insights dos institucionalistas 

históricos. Talvez a principal dessas contribuições seria o entendimento de path 

dependence (ou dependência de trajetória) para o Institucionalismo histórico. As 

instituições existentes teriam um impacto relevante na maior ou menor probabilidade 

de haver mudanças nos arranjos institucionais, conduzindo as unidades por um 

caminho enquanto impossibilita outros (HALL, 2010) 

 

Observe que os efeitos de um conjunto de novas propostas de práticas 
institucionais vão ser mediados pelas práticas institucionais existentes que 
não são alvo da reforma, estas se tornam variáveis que condicionam as 
posições tomadas pelos atores nas propostas de reforma institucional 
(HALL, 2010, p. 215, tradução nossa)23. 

 
                                                           
22 By their nature, analyses designed to explain why institutions have a persistent impact on behavior 
tend to overstate the solidity of institutions. Acknowledging their plasticity raises questions about when 
institutions should be seen as determinants of behavior and when as objects of strategic action 
themselves. 
23 Observe that the effects of any new set of proposed institutional practices will be mediated by 

existing institutional practices not targeted for reform, so that the latter become variables conditioning 
the positions actors take on proposals for institutional reform. 
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O diálogo entre os conceitos de dependência de trajetória e aqueles 

mobilizados ao longo deste capítulo parece ter a capacidade de gerar importantes 

rendimentos analíticos na comparação entre Bélgica e União Europeia. Ao ser 

considerada a forma como seus processos decisórios influenciam não apenas nas 

policies como na própria polity, espera-se que surjam hipóteses que contribuam para 

o avanço da compreensão de como variáveis domésticas e internacionais podem 

influenciar no padrão de ações dos atores internacionais.  

No próximo capítulo, serão comparados os contextos institucionais da Bélgica 

e da UE. As normas que instituem o jogo político e definem como são tomadas as 

decisões são extremamente relevantes para este estudo, assim como os processos 

que conduziram essas polities ao contexto atual. Espera-se que essa comparação 

contribua para a identificação de relações entre variáveis internas e externas. No 

capítulo seguinte, através da mobilização dos contextos institucionais dos casos à 

luz do modelo analítico apresentar-se-ão as hipóteses que surgirem da análise 

comparativa. 
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2. UM ESTUDO COMPARATIVO DOS PROCESSOS DE FEDERALIZAÇÃO DA 

BÉLGICA E DA UNIÃO EUROPEIA 

 

 

  Ainda que orientadas em direções opostas – holding together e coming 

together federations -, as respectivas reformas institucionais conduziram Bélgica e 

União Europeia (UE) a graus cada vez mais elevados de federalização. Seus atuais 

arranjos institucionais foram frutos de várias barganhas entre os atores domésticos e 

representam um pacto sobre a divisão de competências, poderes e sobre o 

processo de tomada de decisão política. Esta dissertação busca através da 

comparação entre esses dois processos levantar hipóteses sobre os efeitos da 

federalização na produção de política externa. 

As Comunidades e Regiões da Bélgica, a partir de um processo de 

“devolução” de competências, passaram a ter prerrogativas internacionais em 

determinadas áreas, permitindo o desenvolvimento de uma diplomacia federativa. A 

UE, a partir de um processo de aprofundamento da integração, ganhou novas áreas 

de competência, assim como viu um aumento de sua autonomia nessas áreas e de 

sua capacidade de ação comum. 

 A divisão mais clara de competências entre União e unidades nessas polities 

criou novos níveis de interação com o sistema internacional, na medida em que 

permitiu a ação direta dos novos níveis de governança na busca por seus objetivos 

internacionalmente. Os fenômenos da integração regional e da diplomacia federativa 

sustentam a crítica a abordagens que desconsideram as variáveis domésticas no 

estudo das Relações Internacionais. Não considerar o jogo político entre os atores 

internos no entendimento das ações internacionais da Bélgica e da UE poderia 

acarretar na redução da capacidade analítica do modelo utilizado. 

 Por serem processos relativamente recentes, ainda há muito a ser explorado 

academicamente em relação a seus efeitos sobre as ações internacionais dessas 

polities. Ao firmarem acordos internacionais, Bélgica e União Europeia dependem do 

consenso interno e de sua credibilidade perante a outra parte. Entender seus 

complexos processos de tomada de decisão e os atores neles envolvidos pode 

revelar a existência de mecanismos que facilitem o consenso e que garantam um 

processo mais democrático. Essas variáveis indicam relação com a capacidade das 

polities federativas em agirem de forma coesa no nível internacional. 
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 Neste capítulo serão comparados os contextos institucionais da Bélgica e da 

União Europeia, destacando aquelas instituições que influenciam no processo de 

formação e consecução das políticas externas dessas polities. Observar-se-á o 

início desses processos buscando suas motivações e de forma breve serão 

apresentadas suas evoluções institucionais até os arranjos atuais. A partir da análise 

desses arranjos será possível comparar como essas duas polities dividem suas 

competências entre os diferentes níveis de governança e seus métodos de tomada 

de decisão.  

 Ao destacarmos os atores com maior capacidade de influência nos resultados 

da politics, será possível observar se eles correspondem a órgãos representativos 

dos cidadãos. Ademais, deve-se considerar que os resultados do jogo político 

podem variar em termos de criação de obrigações às diferentes instâncias 

governativas a depender da área temática, por isso deve-se observar a natureza 

vinculante ou não das decisões para os diferentes atores domésticos. Por fim, ao 

serem considerados os imperativos do direito internacional em relação à conclusão e 

validade de acordos internacionais, será interessante observar a questão da 

personalidade jurídica internacional e os efeitos de possuí-la ou não. 

 

 

2.1. Origens distintas dos arranjos federativos 

 

 

 Dentre as polities federativas existentes, é possível perceber dois caminhos 

para o processo de formação. Algumas polities como a Bélgica partem de uma 

divisão centrífuga do poder político, elas concedem às unidades certas 

competências consideradas como de interesse local e resguardam outras relativas 

ao interesse nacional como competências da União. Esse tipo de federação é 

caracterizado por Stepan (1999) como holding together federation. No caso da UE 

observamos a cessão, por parte das unidades, de algumas áreas de decisão 

soberana a um novo ente central. Há um movimento centrípeto de concentração do 

poder nesse novo nível de governança que passa a defender os interesses comuns 

dos membros. Segundo Stepan (1999), federações desse tipo podem ser 

classificadas como coming together federations. 
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 Ambos os processos buscaram através da federalização resolver questões 

relativas às dimensões das politics e policies. Na Bélgica, problemas no processo de 

formação nacional contribuíram para o acirramento de disputas entre importantes 

grupos domésticos. O enfrentamento desses grupos na politics belga e as 

demandas por autonomia sobre áreas de policy levaram à necessidade de um pacto 

entre os atores domésticos para reorganizar a divisão de competências na polity. 

Inicialmente esse processo estava ligado às áreas de uso de línguas e cultura, no 

entanto, o aumento das demandas por autonomia decisória possibilitou que novas 

áreas de competência fossem transferidas do governo federal às Comunidades e 

Regiões. 

 O processo de formação do que hoje se conhece como UE teve início em um 

período de reconstrução da Europa. Arrasados pelas guerras e buscando maneiras 

de impedir a eclosão de um novo conflito armado, 6 países europeus criaram 

instituições para regular áreas específicas de suas economias. Para manter a 

estabilidade no continente, era necessário garantir a reconciliação franco-alemã e 

promover o crescimento econômico. Outrossim, com a polarização da política 

mundial do pós-guerras, a integração pareceu uma forma de responder de forma 

coordenada e mais eficiente aos problemas globais. A trajetória da integração 

europeia não foi linear e não manteve um ritmo constante (SCHMITTER, 2010). 

Tanto questões do nível internacional quanto acontecimentos no nível comunitário 

influenciaram na velocidade e alcance dos avanços, além de mudanças nos 

processos decisórios que tiveram influência significativa nas reformas ocorridas. 

 Nas próximas subseções será apresentada uma síntese dos principais 

acontecimentos em cada processo de federalização. É interessante ressaltar a ideia 

de que se tratam de processos. Como apontado por Milner (1997), Tsebelis (2002) e 

Hall (2010), é preciso diferenciar os momentos em que as instituições são as regras 

que coordenam o jogo político e quando elas são objeto de ação estratégica dos 

atores. Entende-se que, se os atores têm preferências sobre as policies e se a 

distribuição de poderes no processo decisório influencia em sua capacidade de 

alcançar seus resultados preferidos, esses atores também devem ter preferências 

sobre a polity por sua influência sobre a politics (MILNER, 1997). Não é possível 

afirmar que os processos pelos quais passam Bélgica e União Europeia estão 

concluídos e é difícil ter certeza sobre seus próximos passos. No entanto, o contexto 

hodierno pode revelar muito sobre as possibilidades de mudança. 
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2.1.1. O processo de federalização da Bélgica 

 

 

 Por localizar-se em uma região de contato entre diferentes povos, o território 

da atual Bélgica conhece há séculos as disputas que podem emergir do contato 

entre culturas diversas. A influência dos povos germânicos ao norte e dos romanos 

ao sul delineou a divisão demográfica que influenciou diretamente nas reformas das 

instituições belgas. Após sua independência dos Países Baixos em 1830, buscaram-

se formas de garantir a unidade e construir a nação belga (ERK, 2002). Nesse 

intuito, o francês obteve o status de única língua oficial do novo Estado, mesmo 

diante do contingente populacional cada vez mais significativo de neerlandófonos. 

Movimentos que demandavam o reconhecimento cultural dos flamengos começaram 

a surgir e houve um progressivo aumento das tensões. O descontentamento 

flamengo gerou revoltas especialmente ligadas à educação, à época ministrada 

exclusivamente em francês (SWYNGEDOUW, 1995). 

 

Criado como nação pela revolução de 1830, o novo Estado construiu-se 
como um decalque administrativo e jurídico do modelo francês e 
assentando-se em três particularidades: o liberalismo, a religião e a língua. 
O primeiro, generalizando-se na Europa, deixou de ser especificidade belga; 
a religião, que realmente distinguia os Países Baixos do Norte (os atuais 
Países Baixos) dos Países Baixos do Sul (a Bélgica), não conseguiu unir a 
nação, ao contrário, impotente em conter o sentimento separatista dos 
católicos flamengos, identificou-se com estes; já a língua, o francês, como 
cimento comunicativo, revelou-se uma ilusão dada pela classe burguesa, 
pois, com o decorrer do tempo, veio à tona a existência de dois povos 
distintos que falavam línguas diferentes no território nacional 
(SCHEINOWITZ, 2009, p.71). 

 

 O Vlaamse Beweging, ou Movimento Flamengo, ganha força com o 

crescimento econômico de Flandres. A anexação do Congo ao final do século XIX e 

a forte expansão industrial na região propiciou o surgimento de uma burguesia de 

língua neerlandesa. Esse fortalecimento foi decisivo para o Movimento Flamengo, no 

entanto, as demandas por autonomia geraram uma reação dos valões. 

 

A identidade valã surgiu em grande parte como reação ao movimento 

flamengo e a estrutura de classes sociais foi um elemento chave. Os 

movimentos operários e as greves do fim do século XIX combinadas à 

desconfiança em relação à elite francófona de Bruxelas, percebida pelos 
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valões como executante servil dos católicos flamengos e da alta burguesia, 

são a origem da identidade valã (ERK, 2002, p.7, tradução nossa) 24. 

 

 Enquanto os focos das demandas flamengas recaiam sobre questões 

linguístico-culturais, os valões faziam demandas em relação a questões 

socioeconômicas. A devastação deixada pelo período de guerras na Europa afetou a 

Bélgica econômica e politicamente, tornando ainda mais claras as clivagens 

existentes no país entre: laicos e cristãos, socialistas e liberais, flamengos e valões 

(ERK, 2002). Na década de 1960, vários acontecimentos abalaram a política 

doméstica belga, o fim de seu império colonial com a independência do Congo, uma 

greve geral comandada pelos valões que demandavam maior autonomia para 

responder aos problemas econômicos e a expulsão dos francófonos da 

Universidade Católica de Leuven. 

 Nessa década, foi aprovada a primeira fronteira linguística, sob protestos dos 

valões, além de ocorrer a delimitação da região metropolitana de Bruxelas. No 

entanto, o processo de federalização inicia-se de fato com a criação das três 

comunidades linguístico-culturais na reforma de 1970. Até então, o Estado era 

considerado unitário e descentralizado (SENELLE, 1980; FORNÉS, 2003). Os 

avanços políticos implicaram na cisão dos partidos que passaram a se organizar na 

clivagem entre flamengos e valões (SWYNGEDOUW, 1995). As disputas e 

demandas culminaram na criação das regiões de Flandres e da Valônia na reforma 

de 1980, mas as divergências só diminuíram após a criação da região de Bruxelas-

Capital em 1988. Foram então necessárias reformas para adequar as instituições ao 

novo arranjo federal, ilustrado na Figura 1. 

 

[A] Bélgica possui um governo parlamentarista baseado em uma monarquia 
constitucional. O poder legislativo consta de duas assembleias: a Câmara 
de Representantes e o Senado. Em 1993, se reformou a composição das 
assembleias com o objetivo de equipará-las às do resto dos países federais. 
Em primeiro lugar, limitou-se a acumulação de mandatos para regular a 
relação com as assembleias regionais e comunitárias. […]. Em segundo 
lugar, modificou-se a estrutura do Senado. A reforma pretendia convertê-lo 
na câmara de representação territorial, apesar de que finalmente as 

                                                           
24 L’identité wallonne a émergé en grande partie en réaction au mouvement flamand et la structure de 
classes sociales en est un élément clé. Les mouvements ouvriers et les grèves de la fin du XIXe 
siècle combinés à la méfiance envers l’élite francophone de Bruxelles, que le mouvement wallon 
percevait comme l’exécutante servile des catholiques flamands et de la haute bourgeoisie, sont à 
l’origine de cette identité wallonne 
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entidades federadas não estão representadas nele de maneira igualitária. 

(FORNÉS, 2003, p. 6, tradução nossa).25 

 

Figura 1 – Federalização em dois níveis: Comunidades e Regiões2627 

 

Fonte: http://www.dg.be (2016). 

 

A Figura 1 ilustra a divisão do Estado belga de acordo com suas unidades. Há 

uma sobreposição geográfica dessas instituições, no entanto, cada tipo possui 

competências específicas, sendo que as Comunidades estão divididas 

linguisticamente e as Regiões territorialmente. Vale ainda ressaltar o princípio da 

não-hierarquia entre as instâncias governativas presente na Constituição belga, que 

resguarda a autonomia de ação das unidades e da União em suas respectivas áreas 

de competência exclusiva. 

Cada unidade da federação possui um Legislativo e um Executivo próprios, 

mas o Poder Judiciário não foi descentralizado. A Corte constitucional, antiga Corte 

                                                           
25 Bélgica tiene un Gobierno parlamentario basado en una monarquía constitucional. El poder 
legislativo consta de dos asambleas: la Cámara de Representantes y el Senado. En 1993 se reformó 
la composición de las asambleas con el objetivo de equipararlas a las del resto de países federales. 
En primer lugar, se limitó la acumulación de mandatos para regular la relación con las asambleas 
regionales y comunitarias. […] En segundo lugar, se cambió la estructura del Senado. La reforma 
pretendía convertirlo en la cámara de representación territorial, a pesar de que finalmente las 
entidades federadas no están representadas en él de manera igualitaria. 
26 Fédéralisation à deux niveaux : communautés et régions. 
27 Legenda:  

As 3 Comunidades: Comunidade Flamenga; Comunidade Francófona; Comunidade Germanófona. 
As 3 regiões: Região de Flandres; Região de Bruxelas-Capital; Região da Valônia. 



61 
 

de arbitragem, é o órgão federal responsável pela resolução de conflitos de 

competências entre o governo federal e os governos comunitários ou regionais. 

Além da não hierarquia entre os diferentes níveis de governança, outro princípio 

constitucional belga é extremamente relevante para a atuação internacional de suas 

Comunidades e Regiões, a ideia de in foro interno, in foro externo, que estende as 

competências internas ao nível internacional. A autonomia garantida às unidades 

para comprometer-se internacionalmente gera importantes implicações para a 

política externa da Bélgica, como será visto neste capítulo. 

 

 

2.1.2. O processo integratório europeu. 

 

 

A sofisticação e complexidade dos processos institucionalizados na União 

Europeia são foco de estudos acadêmicos desde sua gênese, o surgimento da 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) criada a partir da assinatura do 

Tradado de Paris (1951). Mais de seis décadas após o início do processo, observa-

se uma entidade política bastante distinta daquele primeiro impulso pela 

coordenação de policies, outrossim, esse processo não está concluído e continua a 

ter desenvolvimentos tanto no aumento das funções e competências da União, como 

no alargamento de suas fronteiras.  

Como afirma Schmitter (2010), a União Europeia deve ser entendida 

enquanto um processo, exatamente pelos constantes desenvolvimentos nos rumos 

da integração, assim como pela falta de um objetivo final claro. Não se sabe aonde a 

União vai chegar, no entanto, suas capacidades e limites estão claramente definidos 

e espera-se que ela aja para alcançar os objetivos comuns dos Estados que se 

uniram para formá-la. 

Inovadora em muitos aspectos, a UE conseguiu cumprir grande parte de seus 

objetivos iniciais, dentre eles, promover a paz interna. Tal fato não significa que 

conflitos não existam, mas hodiernamente as principais desavenças entre antigos 

rivais são em relação aos rumos da integração e às policies. O pioneirismo da UE a 

colocou no centro do debate acadêmico sobre integração e regionalismo, além de 

causar discussões sobre sua classificação. De forma semelhante a outras 
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federações, os Estados que hoje integram a UE formaram uma nova polity, com um 

novo centro de tomada de decisões (LAKE, 2008). 

Após o Tratado de Paris (1951), os Tratados de Roma (1957) criaram duas 

novas instituições: a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a Agência Europeia 

de Energia Nuclear (Euratom). Aliadas à CECA, esses três órgãos começaram a 

assumir importantes funções e a regular as relações entre os 6 membros originais 

(Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos). A aproximação 

entre os órgãos ganhou força com a criação do Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeia, em 1958, órgão que unificou o Judiciário das 3 

comunidades. 

O processo integratório nunca foi constante e muito menos linear 

(SCHIMITTER, 2010). Houve momentos nos quais a diferença de interesses entre 

os membros freou ou mesmo impediu o avanço do processo integratório. Caso 

emblemático de um momento de “euroceticismo” foi a crise da cadeira vazia, em 

1965, evento no qual a França retira-se de negociações sobre o avanço da 

integração pelas fortes posições de Charles de Gaulle em relação à entrada do 

Reino Unido, à adoção do voto por maioria qualificada e à Política Agrária Comum 

(PAC). Essa crise foi superada com o Compromisso de Luxemburgo (1966) e, em 

consequência, no Tratado de Fusão (1967), as partes estabeleceram uma adoção 

gradual do voto por maioria em matérias que não afetassem o interesse nacional 

dos membros, além de terem decidido pela unificação dos Conselhos, Comissões e 

Parlamentos da CECA, CEE e Euratom. 

Em 1986, o Ato Único Europeu (AUE) deu continuidade ao processo de 

alargamento e de aprofundamento da integração. A União, que então contava com 

12 membros após a entrada de Reino Unido, Irlanda e Dinamarca (1973), Grécia 

(1981), Portugal e Espanha (1986), definiu a criação até 1992 de um Mercado Único 

Europeu (MUE), com prazos para a adequação dos membros às normas 

estipuladas. Com o AUE também houve um aumento do número de matérias que 

deveriam ser definidas pelo método majoritário, além de mudanças no processo 

legislativo. 

Com o fim da Guerra Fria, dois eventos marcaram o progresso da integração. 

Primeiramente, a entrada de Alemanha Oriental no bloco, em 1990, enquanto parte 

da unificada República Federal da Alemanha. Em segundo lugar, as mudanças na 

política internacional após o fim da URSS. A crise nos Bálcãs e a Guerra do Golfo 
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demandaram discussões em relação aos rumos da integração e ao papel das 

comunidades europeias frente a um mundo em rápida mutação. Com essas 

questões em mente os líderes dos Estados-membros reuniram-se nas Conferências 

Intergovernamentais Gêmeas (1990) e lançaram as bases para a assinatura do 

Tratado de Maastricht (1992), chamado atualmente de Tratado da União Europeia 

(TEU) após a reorganização da nomenclatura com a aprovação do Tratado de 

Lisboa (2009). No mesmo documento, os Tratados de Roma (1957) passam a ser 

chamados de Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFEU). 

 É a partir do TEU que a União Europeia surge enquanto tal. Sua estrutura 

institucional era baseada na ideia dos três pilares da integração (Comunidades 

Europeias, PESC e cooperação em matéria penal). Outrossim, houve o objetivo de 

aumentar a legitimidade democrática da polity e criar uma cidadania europeia. O 

TEU definiu a criação da moeda única europeia e elencou os critérios para a entrada 

de novos membros, conhecidos como Critérios de Copenhagen. Em 1995, Áustria, 

Finlândia e Suécia passam a integrar o bloco em um processo bastante célere, 

diferentemente do que ocorreu com os alargamentos posteriores. No mesmo ano, 

passa a vigorar o Acordo de Schengen (1985) sobre a livre circulação de pessoas, 

entretanto, esse acordo não se estende a todos os membros da UE e inclui países 

não-membros como Islândia, Suíça e Noruega.  

 O Tratado de Amsterdã de 1997 alterou o TEU e abordou a questão dos 

direitos sociais na União, visando adaptar as instituições comunitárias de forma que 

o aprofundamento e alargamento do bloco pudessem avançar. Em 2001, um novo 

tratado assinado em Nice altera as disposições do TFEU e do TEU, ainda com o 

intuito de reformar as instituições da União. No ano seguinte, o Euro entrou em 

circulação, evento que pode ser apontado como uma das principais conquistas da 

UE. O Banco Central Europeu, criado em 1988, é caracterizado por Lijphart (2003) 

como provavelmente o banco central mais independente do mundo, uma vez que 

suas decisões afetam os 19 países que aderiram à moeda única europeia. 

 Outro evento de destaque no processo integratório europeu foi a entrada, em 

2004, de dez novos membros. O grande alargamento demandou um período de 

adaptação por parte dos candidatos ao accession, entrada no bloco. Muitos desses 

países ainda passavam por um processo de transição democrática e de 

reorganização de suas economias para adaptá-las ao modelo liberal-capitalista 

(GIDDENS, 1990; SZTOMPKA, 1998). Além de garantir a expansão dos valores 
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democráticos, o alargamento da União para o Leste permitiu reduzir a influência 

russa na Europa. Também em 2004, ocorreu a fracassada tentativa de criar uma 

“Constituição” para a UE. 

O Tratado Constitucional, como ficou conhecido, visava substituir os tratados 

anteriores por um texto único e ampliar o uso do método majoritário no processo 

decisório. Esse tratado foi ratificado por apenas 18 dos 25 membros, o que levantou 

questionamentos nos parlamentos nacionais sobre o referendo popular na 

ratificação de tratados e levou o Tratado de Lisboa a ser adotado sem consulta à 

população, exceto na Irlanda que possuía obrigações constitucionais para proceder 

dessa forma (ELKINK; QUILAN; SINNOTT, 2011). Em 2007 e 2013, ocorreram os 

últimos accessions à UE, que passou a contar com seus atuais 28 membros (Figura 

2). 

 

Figura 2 – A Europa dos 28 

 

Fonte: http://www.statistiques-mondiales.com/ 
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Em 2009, passou a vigorar o Tratado de Lisboa. Essa nova tentativa de 

reorganizar as normas da União beneficiou-se da presidência alemã no Conselho de 

Ministros. Através desse tratado, os membros da União esperavam resolver 

questões ligadas à eficiência, transparência e legitimidade democrática da UE. O 

método da maioria qualificada passou a ser aplicado a novas matérias, houve um 

aumento do papel do Parlamento Europeu no processo legislativo e reafirmou-se o 

compromisso com os direitos fundamentais dos europeus. Apesar dos muitos 

avanços, o Tratado de Lisboa foi especialmente marcante nas suas mudanças em 

relação às ações internacionais da União. A partir de sua entrada em vigor, não é 

mais a Comunidade Europeia que possui personalidade jurídica internacional, mas a 

União Europeia. Com essa mudança a União passa a ter a capacidade de contratar 

internacionalmente, assim como se torna passível de responsabilização pelo não 

cumprimento de acordos. 

 Essa mudança veio acompanhada da criação do cargo de Alto Representante 

da União para Negócios Estrangeiros e Política de Segurança e do aumento da 

presença de missões diplomáticas europeias em vários países e organizações 

internacionais. A maior institucionalização da PESC foi possível com a 

reorganização feita em Lisboa que acabou com a estrutura de pilares e redefiniu a 

divisão de competências entre União e unidades. A PESC e tudo que a ela 

relacionar-se passaram a ser competências exclusivas da União, garantindo sua 

capacidade de ação e autonomia. A política externa comum possibilitou respostas 

mais céleres às pressões do nível internacional, no entanto, na dimensão da politics 

é possível observar um aumento das divergências entre as unidades. 

 

 

2.1.3. Bélgica e União Europeia enquanto polities no nível internacional. 

 

 

 As trajetórias que conduziram essas duas polities a seus atuais arranjos 

institucionais podem revelar bastante sobre suas ações internacionais. Entender o 

processo por trás de determinadas mudanças pode esclarecer suas motivações e 

auxiliar na compreensão dos resultados da politics. Ao pensarmos em um sistema 

político democrático, os poderes e funções dos atores internos são distribuídos de 

forma diferente pelas instituições domésticas, assim como a ordem dos movimentos 
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e quais deles são possíveis para cada ator. As instituições domésticas impõem 

regras ao jogo que podem variar de acordo com a área em questão. As variações 

entre sistemas políticos, assim como temporais e entre áreas-problema, sugerem 

que nem o nível doméstico nem o internacional, sozinhos, são suficientes para 

compreender as ações internacionais dessas polities. 

 Para Milner (1997), a cooperação entre atores internacionais é menos afetada 

pelo medo dos ganhos relativos ou trapaça dos outros que pelos efeitos distributivos 

internos do empenho cooperativo. Acordos de cooperação geram ganhadores e 

perdedores internamente, o que também cria apoiadores e opositores. As 

negociações de acordos cooperativos falham com frequência devido à política 

doméstica, no entanto, as negociações são normalmente iniciadas devido à política 

doméstica. A autora entende a ação internacional dos atores enquanto uma 

“continuação das disputas políticas domésticas por outros meios” (MILNER, 1997, p. 

10, tradução nossa)28.  

 A busca por consenso interno é crucial nos casos de Bélgica e UE, pois as 

decisões políticas dependem das preferências de vários atores. A política 

internacional e a política externa tornam-se parte dos esforços domésticos por poder 

e da busca por consenso. Em arranjos mais consensuais, as instituições domésticas 

que determinam como o poder é distribuído entre os atores buscam melhor 

representar a diversidade de interesses. A Constituição da Bélgica e os tratados 

constitutivos da União Europeia dividem o poder político de acordo com funções e 

áreas de competência. Nos dois casos são observados mecanismos que buscam 

garantir a divisão de poderes e a condução consensual do processo decisório.  

No caso da política externa, esses instrumentos jurídicos normalmente 

concedem aos Executivos o poder de agenda e aos Legislativos o poder de 

ratificação, levando em conta seu papel representativo do demos interno. Enquanto 

corpo de representação, o Legislativo raramente tem o poder de iniciar propostas 

para a política externa, entretanto, ele quase sempre possui o poder de ratificar ou 

rejeitar as propostas do Executivo, o que concede ao Legislativo um poder de veto 

ex post facto (MILNER, 1997). Segundo Milner (1997), a chave para entender as 

decisões políticas está na compreensão de como o jogo estratégico entre os atores 

                                                           
28 continuation of domestic political struggles by other means. 
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domésticos ocorre. A autora foca sua análise sobre a politics para entender como 

são formadas as policies. 

 Ao serem introduzidos no modelo atores com diferentes funções e poderes, 

muitos com capacidade de influenciar nas decisões em política externa, presume-se 

que ocorra um aumento da complexidade do processo decisório. Aliada a uma 

situação de divergência entre as preferências dos atores, a divisão do poder de 

decisão pode dificultar o consenso interno. Diferentemente de uma situação de 

dominação pelo Executivo, como ocorre com frequência em sistemas políticos 

autocráticos, polities democráticas tendem a apresentar um maior compartilhamento 

do poder. Tal fato altera a forma como a política internacional é jogada, já que a 

dificuldade interna de consenso pode minar os esforços internacionais da polity. No 

entanto, quando o consenso é atingido há maiores expectativas que os acordos 

serão cumpridos (LEEDS, 1999). 

 Nas próximas seções, serão observados os atores e os métodos de tomada 

de decisão em política externa na Bélgica e na UE. Comparar os contextos 

institucionais dessas polities poderá indicar se e quais aspectos da federalização 

tem maior potencial de influenciar nas policies. Ademais, espera-se que a 

compreensão das politics nas diferentes áreas de competência possa contribuir com 

insights para o aprofundamento dos estudos sobre as ações internacionais de 

polities federativas. 

 

 

2.2. As polities e a política externa da Bélgica e da União Europeia. 

 

 

 O surgimento de uma diplomacia federativa na Bélgica e de uma política 

externa comum aos membros da UE está muito relacionado à trajetória desses 

atores. A Constituição de 1993 da Bélgica e o Tratado de Lisboa (2009) da UE 

representam marcos importantes no processo de federalização e apresentaram 

inovações significativas nas formas como essas polities interagem com o nível 

internacional.  
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Como explicitado no Artigo 1º de sua Constituição “A Bélgica é uma 

Federação composta por Comunidades e Regiões” (tradução nossa)29. Essa 

estrutura política é fruto de uma série de reformas que buscaram acomodar a 

diversidade de interesses existentes no país no processo político. Essas reformas 

progressivamente estabeleceram os limites linguísticos e territoriais das 

Comunidades e Regiões e criaram instituições com competência e autonomia 

exclusiva em algumas áreas. 

Em uma negociação internacional a delegação belga geralmente é composta 

por representantes de todos os atores institucionais internos relacionados à matéria. 

Isso ocorre devido a uma consulta prévia às outras instâncias governativas quanto 

ao projeto de acordo em questão, pois todos aqueles que sintam que suas 

competências podem ser afetadas têm o direito de participar das negociações. 

 

Desde a revisão da Constituição em 1993, há três categorias de tratados na 
Bélgica: 1) tratados que envolvem exclusivamente os poderes do governo 
federal e que são concluídos e ratificados por esse mesmo governo federal; 
2) tratados relacionados exclusivamente aos poderes comunitários ou 
regionais e que são concluídos e ratificados pelas Comunidades e Regiões; 
e, finalmente 3) tratados mistos (PAQUIN, 2010, p. 185, tradução nossa)30. 

 

 Para garantir ações mais coordenadas nesse sistema tão complexo, foi criado 

o Comitê Interministerial de Política Externa (CIPE), que mantém um contato 

constante entre as diferentes ordens de governo para garantir a coordenação e a 

coerência da política externa. O Comitê divide-se em 15 conferências 

interministeriais distribuídas em setores e está encarregado de suprir de informações 

o diálogo entre os atores interessados, visando o consenso (PAQUIN, 2010). 

 

Esse método de proceder coloca uma pressão considerável sobre os 
envolvidos em chegar a uma posição comum. O secretariado do CIPE é 
mantido pelo Serviço Externo encarregado das relações com as 
Comunidades e Regiões, que observa a organização e gerenciamento dos 
grupos de trabalho e comitês ativos no contexto do CIPE (PAQUIN, 2010, p. 
187, tradução nossa)31. 

                                                           
29 La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions. 
30 Since the revision of the Constitution in 1993, there have been three categories of treaty in Belgium: 
1) treaties that exclusively involve the powers of the federal government and that are concluded and 
ratified by this same federal government; 2) treaties related exclusively to community or regional 
powers and that are concluded and ratified by communities and regions; and finally 3) mixed treaties. 
31 This method of proceeding puts considerable pressure on those involved to arrive at a joint 

position. The ICFP Secretariat is maintained by the Foreign Service in Charge of Relations with 
Communities and Regions, which looks after both the organization and management of working 
groups and committees that are active in the context of the ICFP. 
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Os acordos de competência exclusiva são propostos e avaliados em cada 

nível da federação. No caso do governo federal, a Constituição, em seu Art. 167, 

aponta o monarca como único responsável pela assinatura de tratados, no entanto, 

ressalta que isso não afeta a divisão de competências com as Comunidades e 

Regiões e que todos os atos que vinculem a Bélgica internacionalmente devem ser 

aprovados pela Câmara dos Representantes. No caso das unidades, são seus 

respectivos Parlamentos que aprovam as propostas de seus Executivos, entretanto, 

a negociação do acordo pode ser interrompida caso ele seja denunciado por ir 

contra normas constitucionais ou os interesses belgas. 

 No caso dos acordos mistos, há uma grande quantidade de processos 

formais e informais para garantir o respeito às esferas de jurisdição da União e das 

unidades. Esse sistema é tão burocrático e complexo que ás vezes há 20 passos 

para que um acordo seja aceito. Os mecanismos utilizados nesses casos 

apresentam um caráter intergovernamental, uma vez que dependem da anuência de 

todos os Parlamentos das partes envolvidas para que um acordo misto passe a valer 

em toda a Bélgica (PAQUIN, 2010). Pode-se perceber que a institucionalização do 

compartilhamento de informações é parte importante desse processo e que a 

inclusão dos entes envolvidos a partir de suas competências na negociação é 

essencial para que a proposta apresentada seja ratificada posteriormente. 

 Como visto, a complexidade do modelo belga, ao criar policies mais 

representativas da diversidade de interesses em sua sociedade e incentivar o 

consenso, também gerou a necessidade institucionalizada desse consenso em 

determinadas áreas. A complexidade da politics pode resultar em governos 

fragilizados a depender do nível de divergência política interna. A inclusão de um 

grande número de atores no processo decisório em política externa dificulta a 

tomada de decisão, no entanto, é possível atingir resultados aceitáveis para todos. 

Ao se observar o contexto institucional da União Europeia é possível notar 

semelhanças e diferenças entre as instituições dessas duas polities. 

Diferentemente da Bélgica, a UE apresenta dois órgãos que dividem as 

funções do Executivo. Um é claramente supranacional e engloba algumas funções 

que não são típicas do poder Executivo, a Comissão Europeia. Ela possui inciativa 

legislativa exclusiva, no entanto, esse poder é controlado pelo Legislativo que decide 

sobre novas normas comunitárias. A Comissão lida com o dia-a-dia da União e com 

sua representação no nível internacional, ela é composta por 28 membros sugeridos 
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por cada Estado-membro, sendo que um é o Presidente da Comissão e outro o Alto 

Representante da União. O Presidente é indicado pelo Conselho Europeu para 

sabatina da câmara baixa que deve aprová-lo por maioria de 2/3. Em comum acordo 

com o Conselho Europeu, o presidente seleciona os outros 27 membros que 

também devem ser aprovados pela câmara baixa (Art. 17 do TEU). 

 O segundo órgão executivo é o Conselho Europeu, que reúne os chefes de 

Estado e governo dos Estados-membros, é responsável pela definição das diretrizes 

das políticas que devem ser seguidas em determinado ano e pela revisão do 

progresso da União. O Conselho Europeu é um órgão com características mais 

próximas ao intergovernamentalismo e não deve ser confundido nem com a câmara 

alta, o Conselho da União Europeia (ou Conselho de Ministros), nem com o 

Conselho da Europa, que lida com questões de Direitos Humanos e a observância 

de normas internacionais no âmbito do continente europeu. 

 Outra diferença encontrada entre as polities está na questão da definição do 

escopo de ação em política externa. Na Bélgica, tanto União quanto unidades 

participam do processo de tomada de decisão nas reformas da polity. Já a UE não 

possui a capacidade de legislar sobre as normas que regulam o processo de tomada 

de decisão em política externa (Art. 31 TFEU). São o Conselho de Ministros e o 

Conselho Europeu que tomam decisões por unanimidade nessa área. No entanto, 

houve um aumento do número de áreas cuja decisão é tomada por maioria 

qualificada, como previsto no Art. 25 do TFEU: 

 

 Decisões que definem as linhas gerais da PESC [...]; 

 Decisões que definem as ações a serem tomadas pela União [...]; 

 Decisões que definem as posições a serem adotadas pela União [...]; 

 Decisões que implementam as ações e posições da União 

(VANHOONACKER, 2011, p. 88, tradução nossa)32 

 

A partir das linhas gerais definidas pelo Conselho Europeu, o Conselho de 

Relações Exteriores, presidido pelo Alto Representante e composto pelos ministros 

de Relações Exteriores dos membros, é o principal órgão decisório da PESC.  

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa em 2009, houve uma 

reorganização da divisão de competências entre a UE e seus membros. Não houve 

                                                           
32 Decisions defining the general guidelines […]; Decisions defining the actions to be undertaken by 

the Union […]; Decisions defining the positions to be taken by the Union […] ; Decisions implementing 
the actions and positions of the Union. 
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de fato uma grande transferência de competências de uma instância a outra, mas 

uma definição mais clara dos limites entre essas competências. A incidência de 

conflitos sobre o exercício de determinadas competências pela União ou pelas 

unidades incentivou esse processo. Essa reorganização do funcionamento da UE 

determinou o fim da estrutura dos três pilares: a Comunidade Europeia (CE); a 

PESC; e a cooperação judicial e policial. 

 Essa estrutura era organizada com base em um funcionamento supranacional 

da CE, sendo as decisões dos outros pilares tomadas com base no 

intergovernamentalismo. A nova estrutura transferiu a personalidade jurídica da 

extinta CE à União, que passou a ser capaz de celebrar acordos internacionais. As 

competências são classificadas em três tipos no Tratado de Funcionamento da 

União Europeia (TFEU). 

 

 Competências exclusivas da União (Art. 3º TFEU): é reservado 
exclusivamente à União o poder de legislar, quando dentro das normas 
comunitárias, os membros são obrigados a observar as decisões da UE. 

 Competências compartilhadas (Art. 4º TFEU): os membros podem 
legislar sobre essas áreas caso a União não o tenha feito, ou tenha 
decido não o fazer. 

 Competências de apoio (Art. 6º TFEU): a União não pode legislar 
sobre essas áreas, sendo sua ação complementar e de suporte na 
coordenação das políticas. 

 

A UE possui ainda algumas competências especiais, como a coordenação 

das políticas econômicas e de emprego (Art. 5º TFEU), na qual define diretrizes a 

serem seguidas pelos membros; sobre a PESC (Art. 24 TUE), no entanto, a União 

não pode legislar sobre o processo de política externa; e há ainda o Art. 352 do 

TFEU, ou cláusula de flexibilidade, através da qual a UE pode exceder suas funções 

caso seja necessário para atingir algum de seus objetivos, mas as normas que 

regulam essa manobra são bastante rigorosas. 

O exercício dessas competências é regido por três princípios gerais 

apresentados no Art. 5º do Tratado sobre a UE: de atribuição, proporcionalidade e 

subsidiariedade. O primeiro informa que as competências da União são apenas 

aquelas que lhe foram atribuídas, ou seja, limita o campo de ação da União ao que 

foi acordado em tratado pelos membros. O segundo princípio prevê que o exercício 

dessas competências deve se dar na medida de sua necessidade. E por fim, 

ressalta-se o princípio da subsidiariedade pelo qual a União só pode agir quando for 

mais eficaz que os membros no exercício das competências compartilhadas. 
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 Observa-se que ambas as polities possuem garantias democráticas da 

divisão de competências entre as diferentes instâncias governativas, no entanto, 

ainda deve-se observar o papel dos Legislativos enquanto órgãos de representação 

dos cidadãos. Milner (1997), Leeds (1999) e Martin (2000), atribuem um importante 

papel ao Legislativo no processo de tomada de decisão em política externa, 

principalmente ao garantirem credibilidade aos acordos firmados. Entende-se que a 

existência de mecanismos de checks and balances garante que o Executivo não 

tenha domínio exclusivo sobre as policies que visam o exterior, tornando custoso 

para ele modificá-las unilateralmente. 

 

 

2.2.1. O papel do Legislativo 

 

 

O Parlamento belga é responsável pelo exercício do Poder Legislativo e pelo 

controle do Poder Executivo. Ele é constituído por uma câmara de representação 

dos cidadãos, a Câmara dos Representantes, e uma de representação das unidades 

da Federação, o Senado. A partir da reforma constitucional de 1993 houve um 

enfraquecimento do bicameralismo na Bélgica (CEREXHE, 1994), essa tendência foi 

acentuada com a Sexta Reforma do Estado em 2014, que restringiu ainda mais os 

poderes do Senado. 

 Atualmente, o Senado é composto por 60 senadores eleitos indiretamente a 

partir de dois processos. Há 50 “senadores designados” que são indicados pelos 

parlamentos das Comunidades e Regiões de acordo com a seguinte divisão 

proporcional: 

 

 29 senadores designados internamente pelo Parlamento Flamengo ou 
pelo grupo linguístico neerlandês do Parlamento da Região de Bruxelas-
Capital; 

 10 senadores designados internamente pelo Parlamento da 
Comunidade Francófona; 

 8 senadores designados internamente pelo Parlamento da Região da 
Valônia; 

 2 senadores designados internamente pelo grupo linguístico francês do 
Parlamento da Região de Bruxelas-Capital; 
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 1 senador designado pelo Parlamento da Comunidade Germanófona. 
(CÂMARA DOS REPRESENTANTES DA BÉLGICA, 2014, tradução 
nossa)33 

 

Existem ainda outros 10 senadores que são “cooptados” pelos primeiros 50. 

Sua escolha também é feita com base na proporcionalidade, sendo 6 senadores 

cooptados pelos senadores de língua neerlandesa e os outros 4 pelos de língua 

francesa. O Senado pode legislar em pé de igualdade com a Câmara dos 

Representantes apenas nas matérias em que o procedimento bicameral é 

obrigatório, como disposto no Art. 77 da Constituição da Bélgica. Há ainda as 

matérias do Art. 78 que declaram o procedimento bicameral como opcional. 

Entende-se que o Senado não exerce o Poder Legislativo sobre todas as outras 

matérias não listadas nos artigos 77 e 78, o que inclui a perda de sua capacidade de 

assentir a tratados internacionais (CÂMARA DOS REPRESENTANTES DA 

BÉLGICA, 2014). 

Diferentemente do Senado, a Câmara de Representantes é eleita diretamente 

pela população belga dividida em 11 circunscrições eleitorais. Todos os cidadãos 

maiores de 18 anos tem o direito de votar, sendo o voto obrigatório pela legislação 

eleitoral belga. A casa conta com 150 deputados, dos quais 88 são eleitos 

diretamente pelos falantes de neerlandês e 62 pelos falantes de francês. Os 

habitantes de Bruxelas elegem 1 deputado para o grupo neerlandófono e 14 para o 

grupo francófono. A Bélgica apresenta um sistema multipartidário e atualmente 14 

partidos políticos possuem assentos na Câmara dos Representantes (CÂMARA DE 

REPRESENTANTES DA BÉLGICA, 2016). 

 A Câmara possui controle não apenas sobre o orçamento e as atividades dos 

ministros do governo federal, como deve aprovar a formação do governo. O 

Conselho de Ministros deve receber o voto de confiança da maioria da Câmara. Ela 

também deve aprovar qualquer iniciativa legislativa que parta do Executivo, o que 

inclui o seu consentimento em obrigar a Bélgica internacionalmente. Chefiado pelo 

Primeiro Ministro, o Executivo federal deve conter obrigatoriamente em sua 

composição o mesmo número de ministros falantes de neerlandês e de francês. Ao 

                                                           
33 29 sénateurs désignés par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique 
néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; 10 sénateurs désignés par le Parlement 
de la Communauté française en son sein; 8 sénateurs désignés par le Parlement de la Région 
wallonne en son sein; 2 sénateurs désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale en son sein; 1 sénateur désigné par le Parlement de la Communauté 
germanophone en son sein. 
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número máximo de 14 ministros que compõem o Gabinete, adiciona-se Primeiro 

Ministro (FÓRNES, 2003). 

Em relação às atribuições internacionais do Executivo, na Constituição federal 

belga consta que o Rei é o responsável por firmar acordos internacionais de 

cooperação, com exceção daqueles que versam sobre matéria de competência 

exclusiva das Comunidades e Regiões (Art. 167, § 2º). No entanto, o mesmo artigo 

acrescenta que nenhum tratado assinado pelo monarca, e um ministro como prevê o 

Art. 106, entra em vigor sem que seja aceito pela Câmera de Representantes. 

Observa-se, pois, que ao Executivo cabe o poder de agenda, e ao Legislativo o 

poder de veto. A Sexta Reforma do Estado, em 2014, manteve sob a esfera de 

decisão soberana da União as seguintes matérias: a defesa do território nacional, a 

manutenção da ordem, as relações internacionais e a cooperação para o 

desenvolvimento. 

 Na UE, também são observáveis mecanismos para garantir o respeito à 

divisão de competências e o controle democrático do exercício do poder político. Em 

processo de fortalecimento desde o Tratado de Amsterdã (1999), o bicameralismo 

na UE tenta solucionar o problema do déficit democrático da União. Apesar de eleito 

diretamente desde de 1979, o Parlamento Europeu tinha um papel muito mais 

consultivo do que o usualmente atribuído a uma câmara baixa. O aumento de seu 

poder decisório ocorreu especialmente devido à reforma do processo de codecisão 

com o Conselho de Ministros. O Parlamento conta atualmente com 751 membros 

que são escolhidos através do voto proporcional. Os Estados-membros podem ter 

entre 6 e 96 eurodeputados com base no tamanho de suas populações. 

 Já o Conselho de Ministros é formado pelos ministros dos Estados-membros 

diretamente relacionados à matéria discutida, sua presidência é rotativa e ele é 

responsável por coordenar as políticas econômicas, a cooperação judicial e policial. 

Além disso, o Presidente do Conselho divide com o Alto Representante a 

responsabilidade pelos acordos internacionais e pela coordenação da PESC. As 

mudanças introduzidas com o tratado de Lisboa podem revelar-se a constatação da 

necessidade da coordenação das políticas que visam o exterior. A aproximação de 

um caráter mais supranacional das instituições de política externa é observável, 

especialmente com o aumento de áreas cuja decisão é tomada pelo método 

majoritário. 
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A decisão de apontar um chefe de política externa europeu baseado em 
Bruxelas, que também é Vice-presidente da Comissão Europeia, é uma 
importante ruptura com o passado e uma reflexão acerca da aceitação 
(relutante) que, em uma UE alargada, o sistema fragmentado pelo qual 
cada Estado-membro fornecia direção não era mais praticável 
(VANHOONACKER, 2011, p. 89, tradução nossa)34 

 

 O novo método para negociação, assinatura e ratificação de acordos 

internacionais aproxima o funcionamento da UE ao do tipo ideal de democracia 

consensual descrito por Lijphart (2003). A presença de órgãos que exercem funções 

análogas às dos Legislativos e Executivos em outras polities federativas permite um 

maior controle das variáveis ao serem comparadas as instituições políticas na 

Bélgica e na UE.  

Como visto, nos dois casos foi observado um bicameralismo relativamente 

fraco comparativamente ao de outras federações. No caso belga observou-se a 

diminuição do papel do Senado no processo legislativo, sobretudo em questões 

internacionais (CEREXHE, 1994). Já na UE, observa-se um processo de 

fortalecimento do papel do Parlamento Europeu com aumento do número de áreas 

em que se aplica o processo legislativo ordinário, processo de codecisão até Lisboa 

(2009).  

 

Até o momento, apesar dos incrementos à democracia e à participação 
popular no nível da UE, graças ao papel fortalecido desempenhado pelo 
Parlamento Europeu atualmente, um certo “vão democrático” ainda é 
percebido (BILANCIA, 2009, p. 4, tradução nossa)35. 

 

A distribuição de poderes no processo legislativo ordinário, apesar de colocar 

o Parlamento numa posição de colegislador com o Conselho de Ministros, concede 

certas vantagens ao Conselho no processo decisório (BILANCIA, 2009). É ainda 

possível questionar o papel do Conselho de Ministros enquanto câmara alta, uma 

vez que é composto por membros do Executivo das unidades. 

Observam-se aqui algumas diferenças entre os dois casos. Enquanto na 

Bélgica é a câmara baixa que possui maiores prerrogativas em questões 

internacionais, no caso da UE é a câmara alta que se destaca. Neste ponto é 

                                                           
34 The decision to appoint a Brussels-based European foreign policy chief who is also Vice President 

of the European Commission is an important break with the past and a reflection of the (reluctant) 
acceptance that in an enlarged EU the fragmented system whereby each member state in turn 
provided direction was no longer feasible. 
35 So far, in spite of increasing democracy and popular participation at EU level, thanks to the stronger 

role played by the European Parliament today, a sort of “democratic gap” is still being perceived. 
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possível observar a influência que a trajetória pode ter exercido sobre os atuais 

arranjos institucionais. Partindo de um modelo unitário e centralizado, a Bélgica 

apresenta um maior controle do processo por parte do órgão de representação do 

demos, enquanto na UE, suas origens fortemente baseadas no 

intergovernamentalismo podem explicar o fato do órgão de representação das 

unidades possuir maior relevância no processo decisório. 

Apesar da questão da força do bicameralismo, nos dois casos há 

necessidade de ratificação pelo Legislativo das propostas do Executivo quanto à 

criação de obrigações internacionais. Seguindo o pensamento de Leeds (1999) e 

Martin (2000), espera-se que essas polities ao dependerem do Legislativo para a 

aprovação de policies devam firmar acordos mais críveis e menos flexíveis. A 

expectativa dos outros atores quanto ao cumprimento dos acordos aumenta na 

medida em que os processos se tornam mais democráticos. 

 

 

2.3. Bélgica, União Europeia e o consensualismo. 

 

 

 A partir do contexto apresentado nas sessões anteriores pode-se avançar 

para uma análise comparativa dos casos baseada na proposta analítica de Lijphart 

(2003). Observar como as instituições podem influenciar na maior ou menor 

capacidade das policies em serem representativas da pluralidade de interesses irá 

auxiliar na compreensão do funcionamento dessas polities e na identificação de 

variáveis que auxiliem no levantamento de hipóteses sobre os padrões das ações 

internacionais de federações. Apesar de não se aprofundar na questão da política 

externa, Lijphart (2003) entende que democracias consensuais adotam posturas 

mais cooperativas internacionalmente, indicando a capacidade desse modelo 

possibilitar políticas aceitáveis por maiorias amplas, apesar da complexidade do 

consenso. 

 Na análise da dimensão executivos-partidos apresentada em síntese no 

Quadro 4, observa-se a aproximação dos dois casos do modelo consensual. Seus 

poderes executivos são formados por amplas coalisões e devem contar com a 

confiança do Legislativo. Dessa forma, garante-se uma representação mais fiel da 

pluralidade social na política da União. O equilíbrio entre os poderes também é uma 
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variável importante, pois a existência de mecanismos de checks and balances 

garante o respeito às normas da polity, resguardando a divisão de competências e 

funções. 

 Como visto, apesar de contar com inciativa exclusiva em matérias 

internacionais, qualquer proposta do Executivo deve ser aprovada pelo Legislativo 

para que seja ratificada. O controle democrático dos acordos internacionais aumenta 

a sua credibilidade perante os outros atores, mas torna o processo mais complexo. 

Segundo Milner (1997), espera-se que o Executivo antecipe as preferências do 

Legislativo e negocie acordos que tenham mais chances de ser ratificados. Ao 

considerarmos que esses governos são compostos por um grande número de 

partidos, espera-se que as decisões do Legislativo representem um maior número 

de interesses traduzidos em preferências políticas. O sistema de representação 

proporcional também contribui para a melhor acomodação dos interesses da 

sociedade na politics, pois garante um mínimo de representatividade aos principais 

grupos sociais. 

 

Quadro 4: Dimensão Executivos-Partidos na Bélgica e na UE 

 Bélgica União Europeia 

Poder Executivo Gabinete de coalisão Gabinete de coalisão 

Relações 
Executivo-
Legislativo 

Equilíbrio entre os 
poderes 

Equilíbrio entre os 
poderes 

Sistema Partidário Multipartidário Multipartidário 

Sistema Eleitoral Proporcional Proporcional 

Sistema de grupos 
de interesse 

Corporativista Baixo corporativismo 

Elaborado pelo autor. Fonte: LIJPHART, 2003. 

 

 O diálogo entre a sociedade, organizada em grupos de interesse, e o governo 

está muito mais presente na Bélgica que na UE. Apesar de haver tentativas de 

aproximar interlocutores civis do processo decisório, ainda não há na UE um sistema 

de corporativismo consolidado. Outra variável relevante apontada por Milner (1997) 

é a questão da distribuição de informação, uma vez que as incertezas criadas pela 
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incompletude ou assimetria de informação levam a resultados ineficientes e 

conferem vantagem política ao ator mais bem informado.  

No caso de uma democracia, um Executivo com informações privadas 

beneficia-se à custa do Legislativo. Assim, a extensão da democracia depende ao 

menos em parte da distribuição doméstica de informação. Na visão da autora, 

quanto menos domínio tiver o Executivo sobre as informações disponíveis em 

questões de política externa, menos relevante torna-se o modelo de ator unitário. 

Certas configurações institucionais aliadas à incerteza doméstica tornam a rejeição 

de propostas do Executivo mais provável e abalam sua dominação. No modelo de 

Milner (1997), devido à falta de informação o Legislativo depende de sinais de outros 

atores. 

Apesar de possuírem suas próprias preferências, grupos de interesse provêm 

informações importantes aos legisladores sobre as policies propostas pelo 

Executivo. Normalmente, a assimetria de informações pode acarretar resultados 

subótimos, a busca dos atores menos informados por suprir essa deficiência poderia 

contribuir para que sejam superadas as ineficiências associadas à informação 

incompleta. Sob certas circunstâncias problemas com a distribuição de informação 

podem não ser prejudiciais à cooperação, no entanto, o endosso de ao menos um 

grupo de interesse é necessário para que o acordo seja ratificado (MILNER, 1997). 

 A necessidade institucionalizada de consenso entre os atores domésticos 

demanda a criação de mecanismos de compartilhamento de informação, tendo em 

vista as ineficiências que podem ser geradas pela assimetria na distribuição de 

informações sobre as policies. Observa-se nos dois casos a existência de tais 

mecanismos, as instituições buscam facilitar o consenso através do diálogo 

constante e de consultas mútuas. Outrossim, a accountability e a responsividade dos 

Executivos da Bélgica e da União Europeia frente a seus Legislativos permitem crer 

na diminuição da influência dos efeitos adversos da distribuição assimétrica de 

informações na politics, consequentemente, os resultados do jogo possuem maior 

probabilidade de serem representativos das preferências de uma maioria ampla. 

 No Quadro 5, observa-se a síntese da análise comparativa dos casos na 

dimensão federal-unitária proposta por Lijphart (2003). As cinco variáveis 

apresentam características da polity que podem ter influência significativa na politics 

e, consequentemente, nas policies. Ponto central deste estudo, o federalismo é a 

primeira variável desta dimensão que diferencia os tipos ideais de democracias 
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majoritárias das consensuais. Observou-se que tanto a Bélgica quanto a União 

Europeia cumprem o pré-requisito apresentado por Stepan (1997) por apresentarem 

diferentes níveis de governança com legislativos representativos dos interesses da 

população local nas Comunidades, Regiões e Estados-membros, e de todo o demos 

da polity nos governos federal e comunitário.  

 Observa-se também a existência de garantias democráticas da divisão de 

poderes, como ilustrado pelas três variáveis seguintes da dimensão federal-unitária. 

Apesar de apresentarem um bicameralismo relativamente fraco em comparação com 

outras federações, não é possível afirmar que o Senado belga e o Parlamento 

Europeu não possuem influência sobre as policies. Como dito, esses processos não 

estão concluídos e guardam as marcas da trajetória seguida até os arranjos 

institucionais atuais e considera-se possível que um maior equilíbrio estre as casas 

do Poder Legislativo das duas polities seja alcançado no futuro. 

 

Quadro 5: Dimensão Federal Unitária na Bélgica e na UE 

 Bélgica União Europeia 

Governo Federação 
 Federação Transnacional 

(Dahl, 2012) 

Poder Legislativo Bicameral Bicameral 

Constituição Rígida Extremamente rígida 

Constitucionalidade 
Avaliada por uma Corte 

Constitucional 
Avaliada por uma Corte 

Constitucional 

Banco Central Independente Independente 

Elaborado pelo autor. Fonte: LIJPHART, 2003. 

 

 A rigidez constitucional é outra característica importante para garantir a 

divisão de competências e funções no processo decisório, uma vez que nenhum ator 

unilateralmente pode alterar as regras do jogo político (LIJPHART, 2003). No caso 

da Bélgica, o texto constitucional só pode ser alterado por maiorias especiais nas 

duas casas do Legislativo e também nos dois principais grupos linguísticos, 

neerlandófonos e francófonos. Já a União Europeia, cujas normas constitutivas são 

encontradas em tratados internacionais, apresenta uma “Constituição” 

extremamente rígida, pois a alteração de um tratado internacional depende da 

anuência de todas as partes, ou seja, essas decisões são tomadas pelo princípio da 

unanimidade. Observa-se que a necessidade de uma decisão unânime pode 
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implicar em uma maior dificuldade de reformas no caso da UE comparativamente 

com o da Bélgica. 

 Outra importante variável que garante o respeito às regras de divisão de 

poderes da polity é a presença de uma Corte imparcial que decida sobre conflitos 

relacionados às competências, assim como sobre a constitucionalidade das 

decisões políticas. Tanto na Bélgica quanto na UE há um órgão judicial cujas 

decisões aproximam-se de características supranacionais, pois o juízo das cortes 

deve ser observado pelas unidades e pela União. Por fim, Lijphart (2003) aponta a 

independência do Banco Central como forma de controlar a influência do Executivo 

sobre as decisões de política monetária, contribuindo para o equilíbrio entre os 

poderes. 

 Apesar das garantias internas em relação à divisão de competências e 

capacidade de acordar internacionalmente, deve-se levar em consideração a 

inserção dessas polities no sistema internacional. As pressões e imperativos 

internacionais podem influenciar nas preferências dos atores domésticos, assim 

como limitam o escopo de suas ações. Na próxima subseção, serão observadas as 

normas internacionais que se relacionam com a capacidade de ação e 

responsabilização internacional desses atores. As implicações da inclusão de novos 

atores na politics por parte de Bélgica e UE em relação a suas obrigações 

internacionais ainda é um tópico que gera debates entre acadêmicos e juristas. 

 

 

2.4. Novos atores políticos e o sistema internacional. 

 

 

 Como visto, Bélgica e União Europeia não se encaixam facilmente nos 

conceitos utilizados para entender a ação estatal ou de organizações internacionais 

(MASSART-PIÉRARD, 1999; SOLDATOS, 1978). A análise do cumprimento de suas 

responsabilidades internacionais pode ser difícil e a aplicação das normas 

internacionais complexa. No entanto, as normas jurídicas internas e internacionais 

deixam claras certas possibilidades e limitações, diminuindo a margem para dúvidas 

sobre os procedimentos a serem adotados e sobre as capacidades dos atores. 

 Os acordos internacionais devem obedecer às normas previstas na 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (1969) para gerarem efeitos 
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jurídicos, sendo a Corte Internacional de Justiça (CIJ) a responsável por avaliar o 

respeito às normas da Convenção. Uma segunda Convenção de Viena sobre Direito 

dos Tratados de 1986 buscou representar a ideia heteropersonalista no Direito 

Internacional e reconhecer a capacidade de outros atores que não o Estado em 

relação aos acordos internacionais, mas essa Convenção ainda não vigora. No 

entanto, a prática internacional reiterada permite que os acordos firmados por atores 

não-estatais tenham efeitos jurídicos, desde que respeitem as normas de Direito dos 

Tratados. 

 Para a Convenção de Viena de 1969, a terminologia utilizada para descrever 

um tratado não altera sua natureza vinculante, como expresso em seu Art. 2º: 

 

1. Para os fins da presente Convenção: 
 
a) “tratado” significa um acordo internacional concluído por escrito entre 
Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento 
único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua 
denominação específica; 

 

 Assim, independentemente de chamar-se acordo, protocolo, convenção, 

tratado, pacto ou outra terminologia, o foco deve recair sobre o fato de existir a 

criação de uma relação jurídica entre duas ou mais partes que voluntariamente 

decidem criar obrigações para si, sendo os efeitos jurídicos dependentes da 

observância às normas da Convenção. Em 1986, houve uma mudança na redação 

do Art. 6º para incluir a capacidade das organizações internacionais de firmar 

acordos. Ele dispõe que essa capacidade advém das normas internas da 

organização, ou seja, os Estados que por expressão de sua vontade a formaram 

devem conceder-lhe a capacidade de assumir obrigações internacionais. O Art. 6º 

na Convenção de 1969 trata apenas dos Estados, concedendo-lhe plenas 

capacidades para a conclusão de acordos, mas apesar de não vigorar, a redação de 

1986 explicita o que já ocorre na prática. Ademais, a própria Convenção de 1969 

abre margem para essa interpretação em seu Art. 3º: 

 

O fato de a presente Convenção não se aplicar a acordos internacionais 
concluídos entre Estados e outros sujeitos de Direito Internacional, ou entre 
estes outros sujeitos de Direito Internacional, ou a acordos internacionais 
que não sejam concluídos por escrito, não prejudicará:  
a) a eficácia jurídica desses acordos;  
b) a aplicação a esses acordos de quaisquer regras enunciadas na presente 
Convenção às quais estariam sujeitos em virtude do Direito Internacional, 
independentemente da Convenção;  
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c) a aplicação da Convenção às relações entre Estados, reguladas em 
acordos internacionais em que sejam igualmente partes outros sujeitos de 
Direito Internacional. 

 

 Para que um acordo gere efeitos jurídicos ele também deve ser firmado por 

um funcionário devidamente credenciado do sujeito de direito internacional, como 

apresentando no Art. 2º (1969): 

 

c) “plenos poderes” significa um documento expedido pela autoridade 
competente de um Estado e pelo qual são designadas uma ou várias 
pessoas para representar o Estado na negociação, adoção ou autenticação 
do texto de um tratado, para manifestar o consentimento do Estado em 
obrigar-se por um tratado ou para praticar qualquer outro ato relativo a um 
tratado; 

 

 Assim, há uma limitação internacional a quais representantes do sujeito de 

direito internacional podem de fato assumir compromissos externos. A Convenção 

fala especificamente deste ponto em seu Art. 7º, gerando possíveis implicações para 

as Comunidades e Regiões da Bélgica, uma vez que apenas chefes de Estado e de 

Governo, Ministros de Relações Exteriores e Chefes de missões diplomáticas não 

necessitam da carta de plenos poderes. O acordo deve ainda tratar de objeto lícito e 

possível, ou seja, deve apresentar conformidade com as normas de Direito 

Internacional e constituir-se de obrigações materiais exequíveis. Ademais, o acordo 

deve ser concluído sem vícios pela livre expressão de vontade das partes (Art. 46 ao 

Art. 53 da Convenção de 1969). 

 O Art. 26 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 é talvez 

uma das principais bases do Direito Internacional hodierno. Por meio dele as partes 

da Convenção aceitam o princípio de Pacta Sunt Servanda, reiterando que “Todo 

tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé”. Os 

acordos firmados em concordância com as normas da Convenção devem ser 

respeitados e o próprio acordo deve constar de instrumentos que prevejam as 

atitudes cabíveis quando do seu não-cumprimento. 

Como afirma Etienne Cerexhe (1994) ao analisar as reformas constitucionais 

na Bélgica: 

 

A estrutura jurídica interna do Estado não incide sobre seu estatuto em 
direito internacional: seja um Estado unitário ou federal, não há mais que 
um sujeito de direito internacional. As diversas coletividades que compõem 
um Estado federal possuem competências apenas na ordem jurídica interna 
e não são, por tanto, “atores” nas relações internacionais. O direito 



83 
 

internacional não os leva em conta se não for através do prisma do Estado 

federal (CEREXHE, 1994, p. 12, tradução nossa)36 

 

No caso do descumprimento por parte das Comunidades e Regiões de 

normas acordadas internacionalmente, não serão elas as responsabilizadas no 

plano internacional, mas o sujeito que possui personalidade jurídica, a Bélgica. 

Observa-se aqui uma diferença em relação às capacidades de ação dos dois casos 

estudados. Tanto seus Estados-membros quanto a União Europeia são sujeitos de 

direito internacional público. Entretanto, quem detém personalidade jurídica plena 

são as unidades e não a União. Mesmo com os grandes avanços no 

aprofundamento da integração e a adoção de métodos mais supranacionais em 

suas instituições, as ações da UE podem ser bastante limitadas pelos seus 

membros. Qualquer alteração fundamental em seu funcionamento ou exercício de 

funções que não lhe competem estritamente deve ser aceita por unanimidade. 

Após esta comparação entre os processos de federalização e de produção de 

política externa na Bélgica e na União Europeia, buscar-se-á no próximo capítulo 

aprofundar a articulação das informações aqui discutidas com os conceitos 

nucleares desta dissertação a fim de levantar hipóteses sobre os efeitos da 

federalização na produção de política externa. O estudo comparativo dessas polities 

permite destacar algumas características que podem revelar-se promissoras na 

compreensão dos padrões das ações internacionais de atores mais divididos 

internamente.  

                                                           
36 La structure juridique interne de l’État est sans incidence sur son statut en droit international : qu’il 

s’agisse d’un État unitaire ou d’un Etat fédéral, il n’y a toujours qu’un seul sujet de droit international. 
Les diverses collectivités composant un État fédéral n’ont que des compétences dans l’ordre juridique 
interne et ne sont donc pas « des acteurs » dans les relations internationales. Le droit international ne 
les prend en compte qu’à travers le prisme de l’État fédéral. 
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3. OS EFEITOS DA FEDERALIZAÇÃO DE BÉLGICA E UNIÃO EUROPEIA 

SOBRE SUAS POLÍTICAS EXTERNAS 

 

 

 Através da comparação entre duas polities que passam por processos de 

federalização, a Bélgica e a União Europeia, este estudo busca encontrar relações 

empíricas entre variáveis nos níveis doméstico e internacional que suscitem 

hipóteses sobre os efeitos da federalização na produção de política externa. Para 

que essa análise multinível seja possível, é necessário um modelo que considere a 

relevância das variáveis internas para as ações internacionais de uma polity. 

 Ao serem observadas as instituições domésticas dos casos comparados, 

nota-se uma progressiva divisão do poder político e incremento da autonomia de 

novos níveis de governança. Na Bélgica, esse novo nível é constituído por suas 

Comunidades e Regiões, que representam os interesses locais de unidades 

delimitadas geográfica e culturalmente. A descentralização do poder permitiu que as 

unidades passassem também a ser responsáveis pelas relações exteriores em suas 

áreas de competência exclusiva. A União Europeia (UE) seguiu o caminho inverso, 

foi a partir da centralização do poder decisório em um novo nível transnacional de 

governança que se percebeu a necessidade de uma ação externa mais coordenada 

e coesa por parte da União no nível internacional. 

 Não é possível afirmar que esses processos de federalização estão 

concluídos, ou mesmo que tenham um ponto final definido (SCHMITTER, 2010). A 

instituições que governam os objetos políticos “Bélgica” e “União Europeia” passam 

periodicamente por reformas em suas estruturas e seu contexto institucional varia no 

tempo. Para melhor entender os efeitos dessas reformas é necessário retornar à 

origem dos processos e observar como fatores internos e externos combinaram-se 

para acelerar ou frear o movimento em direção a graus mais elevados de 

federalização. 

 As regras da polity que instituem quais atores participam do processo 

decisório, com quais poderes e em quais limites de competência, possuem influência 

significativa nos resultados políticos possíveis. Ao ser observada a estrutura de 

preferência dos atores, aliada à sua capacidade de influenciar na decisão política é 

possível ter uma ideia não apenas dos resultados na dimensão das policies, como 

também antever possíveis mudança nas polities. Para tal, faz-se necessária a 
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distinção entre os momentos que as instituições são as regras do jogo (regulam a 

politics) e quando são alvo de ação estratégica dos atores (reformas na polity) 

(MILNER, 1997; TSEBELIS, 2002; HALL, 2010). 

 A divisão do poder decisório entre um número relativamente grande de atores 

torna a politics mais complexa, especialmente se houver divergência nas 

preferências dos atores (MILNER, 1997). A Bélgica e UE apresentam diversas 

clivagens internas entre os principais grupos sociais e buscam estabelecer uma 

governança baseada no consenso. Os procedimentos que foram observados na 

dinâmica de suas politics aproximam-se do modelo consensual proposto por Lijphart 

(2003). Para o autor, esse modelo adequa-se melhor a sociedades mais divididas 

internamente, pois busca ampliar a maioria governante através de amplas coalisões. 

 O processo de federalização também acarretou mudanças na forma como 

essas polities tomam decisões em política externa. Os novos níveis de governança 

na Bélgica e na UE passaram a contar com prerrogativas constitucionais para 

contratarem e representarem-se internacionalmente como unidades políticas 

distintas. No entanto, a dependência de trajetória (path dependence) conduz as 

mudanças institucionais por um caminho, enquanto impossibilita outros (HALL, 

2010). A questão do path dependence pode contribuir para o entendimento dos 

padrões das ações internacionais dos diferentes atores domésticos nos casos 

comparados. 

 Outrossim, não é possível considerar que esses processos existem em um 

vácuo institucional. Tanto a Bélgica quanto a UE estão envolvidas em diversas 

dinâmicas internacionais em diferentes formatos (bilaterais, multilaterais etc.) e áreas 

temáticas (cultura, segurança, meio-ambiente etc.), que possuem graus de 

institucionalização diversos. O direito internacional também impõe limites às ações 

dos atores domésticos e em muitos casos as prerrogativas constitucionais podem 

não corresponder à capacidade de ação dos novos níveis de governança no sistema 

internacional. 

 Nas próximas seções, através da articulação dos conceitos mobilizados nesta 

dissertação e do contexto institucional dos casos comparados, serão apresentadas 

três hipóteses sobre os efeitos da federalização na produção de política externa. As 

hipóteses não serão aqui testadas, pois os limites temporais e de recursos 

impossibilitam a coleta e análise sistemática dos dados. Este estudo visa 

estabelecer uma agenda futura de pesquisa, pois acredita-se que através da 
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comparação da empiria de um número maior de casos seja possível corroborar ou 

refutar as hipóteses apresentadas. 

 Na seção 3.1. será apresentada a forma como fatores internos e externos 

combinam-se nas dinâmicas políticas da Bélgica e da UE e como eles podem afetar 

tanto a forma das policies como da polity. Na seção 3.2. discutir-se-á a primeira 

hipótese: As unidades de uma federação ratificam acordos com maior facilidade que 

a União. Na seção 3.3. discutir-se-á a segunda hipótese: O nível de governança 

originário dispõe de mais recursos materiais e institucionais para a política externa 

do que os níveis derivados do arranjo federativo. A terceira hipótese será discutida 

na seção 3.4., qual seja: A federalização incrementa a capacidade cooperativa de 

uma polity na condução de sua política externa. Na seção 3.5. apresentar-se-ão os 

ganhos analíticos e os desafios do modelo utilizado no estudo, buscando apontar 

novos rumos nos estudos sobre federalismo nas Relações Internacionais. 

 

 

3.1. A influência dos fatores internos e externos nas ações de federações. 

 

 

 Como visto, os contextos institucionais atuais da Bélgica e da União Europeia 

dificultam sua análise com base nos conceitos de Estado e de Organização 

Internacional (MASSART-PIÉRARD, 1999; SOLDATOS, 1978). Ao ser utilizada a 

metodologia proposta por Milner (1997), que considera em sua análise os 

determinantes domésticos do comportamento dos atores, é possível um melhor 

controle das variáveis. Ao serem observadas em seus contextos internos, as duas 

polities apresentaram instituições complexas que indicam ter impacto significativo na 

forma como Bélgica e União Europeia agem no nível internacional. Focar a análise 

nos processos, ao invés de em suas consequências, demonstrou a necessidade de 

entender as instituições a partir de sua origem, passando pelos momentos de 

aprofundamento da federalização e de crise nas instituições, para que fosse possível 

compreender seus contextos institucionais hodiernos. 

 Os processos decisórios não se restringiram apenas às policies, mas muitas 

vezes referiam-se às normas que instituem a polity. As mudanças institucionais 

podem revelar-se um fator chave para entender as mudanças nos padrões de 

comportamento da Bélgica e da União Europeia no nível internacional. A importância 



87 
 

dos efeitos distributivos internos da política externa e a rápida expansão do comércio 

internacional nas últimas décadas fizeram crescer o número de atores domésticos 

interessados nos resultados das policies que visam o exterior. No entanto, as 

pressões exercidas pela conjuntura internacional também influenciaram a ação 

enquanto bloco, ou uma polity transnacional, em determinadas áreas vistas como 

comuns ao interesse das unidades. 

 Os efeitos da diminuição das fronteiras entre interno e externo sobre os atores 

internacionais podem ser observados nos casos da Bélgica e da União Europeia, 

pois seus processos decisórios não ocorrem em um vácuo institucional e, no caso 

de suas políticas externas, tratam de ações que visam o exterior. 

 

Talvez a consequência mais desafiadora seja a contínua erosão da 
distinção entre questões domésticas e estrangeiras, entre processos sócio-
políticos e econômicos que ocorrem internamente e aqueles que ocorrem 
no exterior. Não está claro se essa distinção pôde ser feita com clareza em 
algum momento [...], mas a linha entre questões internas e externas foi 
bastante ofuscada, possivelmente apagada, pelo advento de questões e 
dinâmicas que são globais em escopo (CAPORASO, HERMANN, KEGLEY, 
ROSENAU, ZINNES, 1986, p. 33, tradução nossa)37. 

 

 Através da comparação entre esses dois processos políticos foi possível 

observar uma rede de conexões e relações entre atores domésticos em diversos 

níveis de governança e o nível internacional. Essas relações estão previstas nas 

normas que instituem a polity e atribuem responsabilidades, prerrogativas e limites 

para o exercício do poder político vis-à-vis o sistema internacional. O fato de esses 

sistemas não se adequarem perfeitamente às características de um Estado-nacional 

territorial não impede que suas ações que visam o exterior constituam uma política 

externa, outrossim, significa que suas politics demandam arranjos institucionais 

complexos condizentes com a realidade social. Entende-se que: 

 

uma estrutura de polity existe quando um grupo de unidades tornam-se 
orientadas para a governança de um objeto de governança comum. Este 
pode ser definido como um objeto construído como real, distinto, maleável e 

                                                           
37 Perhaps the most challenging consequence is the continuing erosion of the distinction between 
domestic and foreign issues, between sociopolitical and economic processes that unfold at home and 
those that transpire abroad. Although it is unclear that this distinction could ever be drawn with much 
clarity […] the dividing line between internal and external issues has been greatly obfuscated, possibly 
even erased, by the advent of issues and dynamics that are global in scope 
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sujeito a ação política, por exemplo, constructos como a “França” ou “o 
clima” (CORRY, 2010, p.159, tradução nossa)38. 

 

 Ao ser utilizado o conceito de polity ao invés do de Estado ou Organização 

Internacional para tratar dos casos, é possível mobilizar e ter um maior controle 

sobre importantes variáveis domésticas que de outra forma não apareceriam neste 

estudo. As divisões de competências internas nos dois casos permitem que haja 

áreas temáticas nas quais diferentes níveis de governança podem exercer suas 

competências ao mesmo tempo, o que implica em um maior número de atores 

envolvidos no processo decisório.  

 Tanto no caso da Bélgica, quanto no da UE, observou-se que da mesma 

forma que o Legislativo da União encarrega-se de ratificar as propostas do Executivo 

central, nas unidades seus respectivos Legislativos aprovam ou rejeitam as 

propostas de seus Executivos. Há um controle democrático em todos os níveis e, 

nos casos de competência compartilhada, podemos observar o federalismo como 

um fator que torna a politics ainda mais complexa, pois aumenta o número de atores 

com capacidade de influenciar na decisão. No entanto, por terem de ser aprovados 

por todos os atores interessados na questão nos diferentes níveis de governança, 

espera-se que isso gere impactos positivos nas expectativas dos outros atores. 

 Aqui, segue-se o argumento de Leeds (1999), que afirma que apesar de 

menos flexíveis, os acordos com democracias são mais críveis. Isso ocorre, pois, o 

Executivo não pode unilateralmente alterar um acordo, o que acarreta em menos 

flexibilidade. Outrossim, essa impossibilidade de mudanças unilaterais permite que 

haja ganhos de credibilidade frente às outras partes do acordo, pois elas têm 

maiores expectativas de que o acordo será cumprido. O Legislativo tem importante 

papel nessa dinâmica, uma vez que normalmente em democracias é ele quem 

aprova as propostas do Executivo. O crescente interesse dos Legislativos em 

questões de política externa, demonstra não apenas os efeitos distributivos internos 

de questões de política externa, como o papel do Legislativo na politização da 

matéria (MILNER, 1997; MARTIN, 2000). 

 Os complexos processos decisórios da Bélgica e da UE geram a necessidade 

de consenso entre um grande número de atores, que possuem capacidades 

                                                           
38 polity-structure exists when a group of units become oriented towards the governance of a common 
‘governance-object’. The latter can be defined as an object that is constructed as real, distinct, 
malleable and subject to political action, for example, constructs such as ‘France’ or ‘the climate’. 
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diversas de influenciar no resultado político. Esses atores possuem preferências 

baseadas em seus interesses e buscam aproximar as decisões de seus resultados 

preferidos. O grau de divergência entre as preferências dos atores é importante, pois 

informa quais resultados são possíveis.  

 

Quase todo sistema de governança enfrenta o desafio de reconciliar áreas 
políticas atuais e gerenciar as implicações da complexidade estrutural, que 
são, essencialmente, uma elevada necessidade de coordenação e a 
necessidade de diminuir a distância entre um número crescente de áreas 
funcionais (GEBHARD, 2008, p.102, tradução nossa)39 

 

 A forma encontrada para garantir que esses sistemas funcionem foi a 

tentativa de ampliar a maioria governante a partir da tomada de decisão com base 

no consenso (LIJPHART, 2003). Por seguirem um modelo semelhante de tomada de 

decisão, as polities belga e europeia aproximam-se na maneira de produzir políticas 

públicas. Entretanto, é necessário ressaltar as características que explicitam suas 

respectivas trajetórias institucionais nas suas polities, politics e, consequentemente, 

nas suas policies. Para que o consenso seja facilitado há uma série de mecanismos 

e processos que buscam amenizar as complexidades da tomada de decisão. Ao 

descrever o processo político na UE, Schmitter (2010) afirma que: 

 

À medida que surgem conflitos de interesses, eles são decompostos e em 
seguida recompostos nos chamados “pacotes”, que prometem benefícios 
para todos e que compensam os prováveis perdedores com pagamentos 
laterais em outros domínios. De modo independente das regras formais – 
mesmo agora, quando o voto qualificado da maioria se aplica a uma gama 
cada vez mais ampla de questões –, é feito todo o esforço para se alcançar 
um consenso (SCHMITTER, 2010, p. 22). 

 

 Há um entendimento nas federações que algumas áreas são de interesse 

geral e devem ser governadas pelas instituições da União, enquanto outras, que se 

referem a interesses locais, são melhor governadas pelas instituições das unidades. 

Essa ideia é sintetizada no pensamento de self-rule plus shared rule (ELAZAR, 

1987), e traduz a essência de como as características do federalismo se apresentam 

nos casos comparados. Devido a fatores como a pluralidade de interesses e de 

                                                           
39 Almost any governance system is faced with the challenge of having to reconcile current policy 
spheres, and of managing the very implications of structural complexity, which are, essentially, an 
enhanced need for coordination and the necessity of closing ranks across a growing range of 
functional areas. 
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níveis de governança, entender a soberania como algo monolítico restringe a 

capacidade de analisar a forma como polities exercem suas soberanias.  

Ao criarem diferentes níveis de governança com atores que possuem 

competências e poderes especificados constitucionalmente, Bélgica e União 

Europeia tornaram mais complexos seus processos decisórios. Entretanto, também 

há ganhos em consequência desses mesmos processos. Uma caracterização 

possível da política externa comum da UE pode ser a seguinte: 

 

A política externa da UE pode ser conceituada como uma política externa 
multinível complexa, com atores que estão interligados por relações formais 
e informais. A depender da questão política ou do quadro político esses 
atores possuem diferentes competências, legitimidade, obrigações e 
recursos (KEUKELEIRE, MACNAUGHTAN, 2008, p. 31, tradução nossa)40. 

 

À Bélgica também pode ser aplicada a mesma conceituação, pois a sua 

Constituição institui uma polity na qual a governança está baseada na divisão de 

poderes e competências entre atores em diferentes níveis e com diferentes 

obrigações, recursos e legitimidade a depender da área temática. Na metodologia de 

Milner (1997), esses fatores são determinantes dos resultados políticos, pois as 

regras da divisão de poder determinam quais atores iniciam e aprovam propostas 

legislativas e em quais limites de competências. Dessa forma, para entender as 

ações internacionais dos casos na área cultural, por exemplo, deve-se observar 

quais atores possuem competência sobre a matéria, qual a sua estrutura de 

preferências e como está distribuída a informação. 

Apesar das complexidades e do ceticismo que ainda hoje são observáveis, os 

membros da UE construíram um sistema político que efetivamente governa 

determinados objetos políticos e é percebido como tal. Há interesses e 

preocupações em relação a como esse sistema pode evoluir, mas talvez o foco 

sobre como o sistema responde aos problemas atuais seja mais importante. Da 

mesma forma, a preocupação com uma possível secessão da Bélgica parece ter 

pouco a ver com sua capacidade atual de responder tanto às demandas de seus 

cidadãos, quanto aos imperativos do sistema internacional. Entretanto, vale ressaltar 

que mudanças nas conjunturas doméstica e/ou internacional podem impulsionar 

reformas na polity. Como foi dito, para que seja possível entender Bélgica e União 

                                                           
40 EU foreign policy can be conceptualized as a complex multilevel foreign policy, with actors that are 
linked to each other through formal or informal relationships. Depending on the policy issue and the 
policy framework these actors have different competences, legitimacy, obligations and resources. 
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Europeia é necessário levar em consideração o fato de que elas não existem em um 

vácuo institucional. 

 As pressões que vêm do nível internacional podem representar tanto 

acontecimentos que demandam resposta das polities, quanto os limites impostos por 

instituições internacionais para a ação dos diferentes níveis de governança da 

Bélgica e da UE. No caso da cooperação, o direito internacional impõe determinadas 

regras sobre como acordos formais devem ser firmados e quais atores podem fazê-

lo. Já no caso de organismos internacionais, como a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) ou a Organização Internacional da Francofonia (OIF), por exemplo, 

as regras da organização definem os critérios de participação e representação. Há 

um componente interno nesse ponto, pois os atores dependem tanto de 

competências constitucionais, quanto de recursos para se representarem em 

organismos estatais ou não-estatais. 

 Nas seções a seguir, os conceitos serão mobilizados para que seja 

apresentada a forma como variáveis domésticas e internacionais podem influenciar 

nas ações internacionais desses atores. Além de levantar hipóteses que expliquem o 

padrão de comportamento de federações e atores que as constituem no sistema 

internacional, busca-se apresentar uma agenda de pesquisa futura. O foco da 

análise se dá sobre a cooperação internacional, pois acredita-se que a incapacidade 

de uma polity em firmar e cumprir acordos internacionais pode revelar problemas na 

produção e execução da política externa. 

 Ao ser incapaz de firmar um acordo devido a questões internas, acredita-se 

que seja possível observar quais aspectos da tomada de decisão em uma polity 

podem ter sido problemáticos. Outrossim, o descumprimento de acordos pode 

indicar a falta de conformação das ações de atores domésticos em relação aos 

termos do acordo, o que pode gerar efeitos sobre a coerência das políticas que 

visam o exterior ou revelar problemas nos mecanismos internos de consenso. 

 

 

3.2. A federalização e a ratificação de acordos internacionais 

 

 

 Nos casos comparados é observável como fatores internos e externos 

aliaram-se e contribuíram para impulsionar ou frear mudanças nos processos 
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políticos. As motivações e sentidos dos processos são diferentes, no entanto, 

parecem surgir do entendimento compartilhado que há ganhos para todos quando 

são respeitados os limites dos interesses locais e gerais. Essa premissa básica do 

federalismo é garantida nas constituições que instituem o jogo político.  

 

Mais que simplesmente uma das muitas dimensões do sistema 
democrático, constituições criam muito do sistema de incentivos e das 
organizações dentro das quais as outras instituições e dimensões 
encontradas nos muitos tipos de democracia são estruturadas e 
processadas (STEPAN, SKACH, 1993, p. 2, tradução nossa)41. 

 

 Como visto, a forma de polity adotada pela Constituição define quais atores 

políticos terão menor ou maior capacidade de influenciar nos resultados políticos e, 

portanto, esses atores devem também ter preferências em relação à distribuição dos 

poderes e das competências. Ter em mente que esses sistemas não são estáticos e 

não possuem um fim claro (SCHMITTER, 2010) permite que sejam também 

observados os impactos que as mudanças na estruturação do jogo político podem 

causar no padrão das ações internacionais dessas polities. 

 Essa necessidade de mudanças surge porque determinado contexto 

institucional pode revelar-se ultrapassado, ou impedir que os objetivos da polity 

sejam alcançados. As constituições não são capazes de conceber todas as 

hipóteses possíveis na realidade, nem de antever mudanças fundamentais nas 

condições futuras (BERAMENDI, 2009). “Como resultado, elas são reescritas, 

manipuladas por atores políticos que pesam suas preferências em relação à 

realidade política do momento” (BERAMENDI, 2009, p. 753, tradução nossa)42. Para 

melhor entender a realidade da Bélgica e da UE e suas ações no sistema 

internacional, faz-se necessário entender o porquê dessas polities apresentarem a 

forma que elas apresentam. 

 Ademais, as decisões tomadas no passado possuem influência decisiva sobre 

as possibilidades futuras de mudança institucional, tornando algumas menos 

custosas que outras. Ao serem analisadas as trajetórias de Bélgica e UE, observou-

se que à medida que as demandas internas e fatores externos combinavam-se no 

                                                           
41 More than simply one of the many dimensions of a democratic system, constitutions create much of 
the overall system of incentives and organizations within which the other institutions and dimensions 
found in the many types of democracy are structured and processed. 
42 As a result, they are rewritten, manipulated by political actors who weight their preferences against 
the political realities of the time. 
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tempo, mudanças ocorreram para melhor acomodar interesses ou garantir uma 

melhor coordenação das políticas. 

 Nos casos apresentados observa-se a divisão do Poder Legislativo ao obrigar 

a polity internacionalmente. Ao Executivo cabe o poder de agenda, pois é ele que 

negocia o acordo, e ao Legislativo o poder de ratificação, que pode ser classificado 

como um poder de veto ex post facto (MILNER, 1997). Essa divisão de poder altera 

os termos da cooperação e permite que os resultados se aproximem dos preferidos 

pelo Legislativo (MILNER, 1997). Para Milner, o poder de gerar mudanças na 

distribuição de poderes legislativos é de extrema importância, pois os atores que o 

possuem têm a capacidade de influenciar nos rumos da polity e talvez conseguir 

uma distribuição de poderes que os beneficie mais. No entanto, quando a mudança 

ocorre após findas as negociações internacionais, a probabilidade de cooperação 

diminui. 

 

Racionalmente, um líder sempre buscará negociar acordos que possam ser 
ratificados internamente se não houver acordo que o Legislativo vá aprovar, 
então a negociação internacional não será iniciada. É custoso para os 
Executivos negociar um acordo internacional apenas para vê-lo ser rejeitado 
domesticamente [...] (MILNER, 1997, p. 123, tradução nossa)43. 

 

 Dessa maneira o Executivo antecipa as preferências do legislador mediano, 

quando a ratificação é feita pelo Legislativo. Isso indica que as negociações são 

iniciadas quando o Executivo acredita que tanto o Legislativo quanto as outras 

partes do acordo vão aceitar a proposta (MILNER, 1997). A forma como a ratificação 

ocorre é importante no ponto em que ela indica quais preferências o Executivo deve 

levar em conta na hora de fazer seu cálculo estratégico. 

 

Por exemplo, as preferências do legislador que representa o voto vencedor 
em uma disputa por maioria simples podem estar mais próximas daquelas 
do Executivo que as preferências do legislador que representa o voto 
vencedor em uma disputa por maioria de dois-terços no mesmo Legislativo 
(MILNER, 1997, p. 124, tradução nossa)44. 

 

                                                           
43 Rationally a leader will always seek to negotiate agreements that can be ratified at home; if no 
agreement exist that the legislature will approve of, then international negotiations should never begin. 
It is costly for executives to negotiate an international agreement only to have it turned down 
domestically […] 
44 For example, the preferences of the legislator who represents the winning vote in a simple majority 
contest may be closer to those of the executive than are those of the legislator who represents the 
winning vote in a two-thirds majority contest in the same legislature. 
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 O que se observa é uma mudança na estrutura de preferências na qual o 

Executivo deve se basear ao negociar o acordo internacional e ela afeta diretamente 

quais acordos o Executivo tem condições de ver ratificados posteriormente, de forma 

que: “qualquer mudança nas instituições de ratificação após alcançado um acordo 

tornará a ratificação, e consequentemente a cooperação internacional, menos 

provável” (MILNER, 1997, p. 124, tradução nossa)45. Seguindo esta linha 

pensamento é possível formular a seguinte hipótese em relação ao impacto da 

federalização sobre a capacidade de unidades e União para ratificarem acordos 

internamente: Unidades têm mais facilidade para ratificar acordos do que a União. 

Por apresentarem uma estrutura de preferências mais complexa que suas unidades, 

o Executivo da União dispõe de um leque menor de acordos que podem ser 

aprovados.  

 Essa afirmativa parece ser especialmente verdadeira nos casos de 

competências compartilhadas ou mistas. Como foi apresentado, a participação de 

um maior número de atores, assim como o nível de divergência entre eles, tem uma 

enorme influência sobre os rumos do processo decisório. No caso da Bélgica, por 

exemplo, um acordo internacional que verse sobre uma questão de competência 

exclusiva das Comunidades deverá ser aceito apenas pelo Conselho da 

Comunidade em questão, que, pela lógica, deve apresentar um nível de divergência 

interna menor que o Parlamento belga. No entanto, um acordo internacional que lide 

com competências compartilhadas pela União e pelas unidades deve ser aprovado 

pelos Legislativos de todos os níveis de governança, de maneira que o Executivo 

deve levar todas essas estruturas de preferência em consideração ao fazer uma 

proposta. 

 As unidades possuem certas prerrogativas que podem gerar dificuldades no 

cenário interno. Por não serem diretamente obrigadas a acatar acordos 

internacionais assinados pelo governo central da Bélgica em suas áreas de 

competência, elas possuem um poder informal de vetar decisões com as quais não 

estão de acordo, a exemplo da Convenção Quadro para a Proteção de Minorias 

Nacionais do Conselho da Europa (1993). Não houve ratificação por parte do 

Conselho Flamengo, pois esse instrumento poderia representar uma ameaça à 

                                                           
45 any change in the institutions of ratification after an agreement is reached will make ratification, and 
thus international cooperation, less likely. 
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cultura neerlandesa nos arredores de Bruxelas, devido ao grande afrancesamento 

da região com o crescimento da capital. 

 A complexidade do sistema de ratificação pode ser mais claramente 

observada no caso da UE, pois, se um acordo sobre comércio versa também sobre 

questões de meio-ambiente, por exemplo, o procedimento de ratificação será 

diferente de um acordo puramente comercial (KEUKELEIRE, MACNAUGHTAN, 

2008). É válido ressaltar o princípio de conferral (Art. 5 TEU) que limita a capacidade 

de ação da União às competências que lhe foram delegadas nos tratados 

constitutivos. Esse princípio baseia-se nas ideias de subsidiariedade e 

proporcionalidade. Além de seus poderes serem estritamente aqueles delegados por 

seus membros, a União só pode agir na medida necessária para alcançar seus 

objetivos e na medida em que for mais eficiente que seus membros (VAN VOOREN, 

WESSEL, 2012; EUR-LEX, 2015). 

 Os tratados também preveem mecanismos de controle das propostas 

legislativas da Comissão Europeia, inclusos os atos que criam responsabilidades 

internacionais para a União. A Comissão deve produzir os chamados Green Papers, 

após consultar diferentes níveis de governança e a sociedade civil, demonstrando 

que aquela proposta é desejável. Além disso, deve produzir um documento que 

comprove o respeito aos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade. Outros 

atores domésticos, como os Parlamentos nacionais, podem questionar a proposta 

frente à Corte Europeia de Justiça (EUR-LEX, 2015), o que demonstra a influência 

dos membros no processo decisório. 

 

O fato de a maioria dos acordos serem mistos também explica porque, 
independentemente de ser presumido o uso do procedimento de 
unanimidade ou de voto por maioria qualificada, há uma pressão 
significativa para que os acordos sejam adotados por consenso, do 
contrário há um aumento do perigo nos processos de ratificação nacional 
(KEUKELEIRE, MACNAUGHTAN, 2008, p. 104, tradução nossa)46. 

 

Outra variável que pode revelar-se importante para o teste de hipótese é a 

área temática em questão, uma vez que ela não apenas define quais os atores 

envolvidos e quais os seus poderes no processo legislativo, como se refere a 

questões que podem ser de negociação mais simples ou mais complexa. 

                                                           
46 The fact that most agreements are mixed also explains why, independent whether unanimity or 
QMV is foreseen in the formal procedures, there is a significant pressure to adopt agreements by 
consensus, or else endanger national ratification processes. 
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Normalmente, as questões de high politics são mais delicadas por tratarem em 

muitos casos de acordos militares e outras áreas estratégicas com reflexos sobre a 

sobrevivência da polity. Já questões de low politics estão relacionadas a questões 

menos “críticas” e mais facilmente negociáveis internacionalmente e ratificáveis 

internamente. Por normalmente firmarem acordos ligados a questões de low politics, 

as unidades encontram outro facilitador no momento de firmarem acordos 

internacionais. 

 Ao serem observadas em casos concretos as formas como os fatores aqui 

apresentados inter-relacionaram-se e influenciaram nas decisões da Bélgica e da 

União Europeia em cooperar internacionalmente ou não, poder-se-á entender até 

que ponto a variável independente federalismo pode ter influência sobre os 

resultados políticos. A partir da observação da variação do número de acordos 

internacionais nos diferentes níveis de competência dessas polities, acredita-se que 

será possível utilizar técnicas quantitativas de pesquisa que contribuam para refutar 

ou corroborar a hipótese apresentada nesta seção. A partir da comparação futura de 

um maior número de casos espera-se que seja possível chegar a um entendimento 

mais profundo das maneiras como as diferentes formas de federalismo encontradas 

no mundo podem influenciar nos padrões das ações internacionais desses sistemas 

políticos. 

 

 

3.3. A federalização e a representação internacional 

 

 

 Outro importante aspecto da ação internacional de polities é a capacidade de 

se representarem internacionalmente através de missões diplomáticas, seja em 

Estados, partes deles ou em organizações internacionais. Na atualidade, é possível 

observar o crescente interesse de diversos tipos de atores não-estatais em atingir 

seus interesses através de ações no nível internacional. A importância da questão 

da representação é decorrente do contato direto entre os diversos níveis de 

governança e outros atores internacionais, além de contribuírem para que atores se 

apresentem no sistema internacional enquanto unidades políticas distintas.  

 No caso da Bélgica, observa-se que uma das consequências do princípio de 

in foro interno, in foro externo, contido em sua Constituição no Art. 167, é que as 



97 
 

unidades passaram a poder designar representantes diplomáticos próprios 

(CRIEKEMANS, 2010). Essa capacidade diferencia as Comunidades e Regiões da 

Bélgica de outras unidades de federações, pois mesmo onde é possível observar 

graus mais elevados de federalização, a diplomacia federativa não é colocada em 

prática por membros considerados do serviço diplomático. Essas relações são 

muitas vezes consideradas informais pela falta de previsões constitucionais mais 

claras sobre a questão. 

 

O que é único em relação a Flandres e Valônia comparativamente com 
outras regiões é que seus representantes políticos no exterior têm estatuto 
diplomático oficial. Eles são apresentados ao mundo exterior como 
diplomatas que são especializados funcionalmente em acompanhar os 
processos de seus respectivos governos (CRIEKEMANS, 2010, p. 17, 
tradução nossa)47 

 

 Enquanto a Bélgica, devido à sua origem holding together, precisou 

desenvolver os meios institucionais para a implementação descentralizada de sua 

política externa, a União Europeia precisou desenvolver os meios institucionais para 

ação coordenada ou centralizada de sua política externa comum, consequência de 

sua origem coming together.  

 A crescente necessidade de coordenação entre as políticas dos Estados-

membros no nível internacional, em um ritmo mais acelerado e em uma diversidade 

maior de áreas temáticas, demandou um reforço da capacidade de ação externa da 

União. Com o ganho de competência exclusiva para a implementação da Política 

Externa e de Segurança Comuns (PESC) após a entrada em vigor do Tratado de 

Lisboa em 2009, mais recursos passaram a ser mobilizados pela União. Aqui, 

observamos outro diferencial da UE em relação à maior parte das organizações 

internacionais: os recursos que as instituições comunitárias europeias dispõem para 

a implementação de suas políticas são muito superiores ao de qualquer organização 

internacional (SMITH, 2008). 

“Atualmente, 138 delegações da União estão ativas em Estados ao redor do 

mundo e em organizações internacionais” (VAN VOOREN, WESSEL, 2012, p. 59, 

                                                           
47 What is unique about Flanders and Wallonia compared to other regions is that their political 
representatives abroad have official diplomatic statute. They are presented to the outside world as 
being diplomats who are functionally specialized in following up on the dossiers of their respective 
governments. 



98 
 

tradução nossa)48. Apesar de contar com fontes próprias para implementar suas 

policies, o que mais recentemente também incluiu um Serviço de Ação Externa da 

União Europeia, em sua gênese as instituições comunitárias dependiam das 

contribuições dos membros (SMITH, 2008). Devido ao path dependence a UE não 

dispõe livremente de seus recursos, pois em muitas áreas ela depende da 

aprovação dos Estados-membros.  

 

O complexo sistema de competências, procedimentos e processos políticos 
relacionados à substância da política externa da UE está inter-relacionado a 
um igualmente complexo sistema de competências, procedimentos e 
processos relacionados ao financiamento da política externa da UE 
(KEUKELEIRE, MACNAUGHTAN, 2008, p. 115, tradução nossa)49  

 

 No caso da Bélgica também é possível observar a diferença dos recursos dos 

quais a União dispõe e dos quais as unidades dispõem para implementarem suas 

políticas externas. Apesar do desenvolvimento de uma diplomacia federativa por 

parte de suas unidades, os recursos e redes de contatos que a União possui são 

muito maiores e induzem as Comunidades e Regiões a agirem através dos canais já 

estabelecidos pela diplomacia central, garantindo um papel de grande relevância ao 

Ministério das Relações Exteriores da Bélgica. Entretanto, como foi visto a 

relevância das unidades aumentou consideravelmente, tanto por seu papel na 

tomada de decisão, quanto pelos resultados da implementação da diplomacia 

federativa. 

 

Durante a última década e meia, o aparato diplomático federal belga 
adaptou-se à nova situação que resultou da revisão constitucional em 1993, 
ao passo que o governo central, que costumava ter o monopólio da 
condução da política externa do país, agora é apenas um dos jogadores 
(CRIEKEMANS, 2010, p. 19, tradução nossa)50. 

 

 Ao serem observadas as formas como os recursos destinados à política 

externa são alocados nas duas polities e qual o controle que União e unidades 

                                                           
48 Currently 138 Union delegations are active in states around the World, and at international 
organizations  
49 The complex system of competences, procedures and policy processes with regard to the 
substance of EU foreign policy is interrelated with an equally complex system of competences, 
procedures and processes with regard to the funding of EU foreign policy. 
50 During the past decade and a half, the Belgian federal diplomatic apparatus has adapted itself to the 
new situation which was created as a result of the constitutional revision on 1993. Whereas the central 
government used to enjoy monopoly in the management of the foreign affairs of the country, it is now 
only one of the players  
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possuem sobre suas fontes, acredita-se que será possível alcançar importantes 

conclusões sobre as prioridades e a capacidade de implementação da política 

externa (KEUKELEIRE, MACNAUGHTAN, 2008) em diferentes áreas temáticas. A 

partir da comparação da Bélgica e da UE, foi possível observar que os níveis de 

governança originários (a União, no caso belga, e as unidades, no da UE) dispõem 

de mais recursos que os novos níveis de governança, em decorrência da 

dependência de trajetória.  

 No entanto, como foi possível observar nos dois casos, houve um aumento 

gradual dos recursos institucionais e materiais disponíveis aos novos níveis de 

governança (KEUKELEIRE, MACNAUGHTAN, 2008; CRIEKEMANS, 2010). 

Acredita-se que à medida que a divisão de tarefas se prove vantajosa os atores 

tenderão a alocar mais recursos para a política externa de determinando nível de 

governança que se prove mais eficiente em determinada área temática. Seguindo 

esse raciocínio chegou-se à seguinte hipótese: O nível de governança originário 

dispõe de mais recursos institucionais e materiais em política externa do que os 

níveis derivados do arranjo federativo, mas esses recursos podem ser realocados 

com o avanço da federalização. 

 Os reflexos da trajetória podem ser observados no fato de as Comunidades e 

Regiões da Bélgica apresentarem um número relativamente pequeno de 

representações externas, no entanto, essa não é a única maneira que essas 

unidades encontram de representarem-se no nível internacional. 

 

[…] a representação política das regiões no exterior constitui apenas uma 
fração do total de representação externa. A representação econômica 
também é muito importante. As duas regiões com poderes legislativos 
criaram suas próprias agências para o comércio e o investimento externos, 
que são muito ativas (CRIEKEMANS, 2010, p. 17, tradução nossa)51. 

 

 A percepção dos ganhos e da diversidade de maneiras com que é possível 

manter relações com atores no nível internacional permitiu que a forma 

descentralizada como é produzida a política externa belga gerasse benefícios para 

todos, de uma maneira geral. O impacto positivo da descentralização é observado 

mais claramente ao pensarmos nas áreas temáticas cuja competência é exclusiva 

da União ou das unidades. No entanto, ao pensarmos sobre os resultados nas áreas 

                                                           
51 [...] the political representation of regions abroad often constitutes only a fraction of the total foreign 
representation. The economic representation is also very important. Both regions with legislative 
powers have set up their own agencies for foreign trade and investment, which are very active. 
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de competência compartilhada, a federalização pode representar um complicador na 

produção de uma política externa coerente. 

 Há ainda de ser considerada a questão das limitações externas à capacidade 

de representação. Especialmente em contextos multilaterais, as Comunidades e 

Regiões da Bélgica e a União Europeia não possuem participação plena, às vezes 

não possuindo estatuto algum. Como visto, o direito internacional impõe limites à 

capacidade de ação desses novos níveis de governança que não necessariamente 

correspondem às suas prerrogativas constitucionais. O direito internacional em 

muitos casos não consegue acompanhar as rápidas mudanças no sistema 

internacional, pois parte importante de suas fontes consta de acordos 

intergovernamentais. Nesse ponto, observamos a questão do path dependence nas 

instituições internacionais, que ainda não contemplam com estatuto pleno atores 

não-estatais. 

 Questões relevantes podem ser levantadas em várias temáticas. Nos direitos 

diplomático e consular, que focam nas relações interestatais, teriam as 

Comunidades e Regiões da Bélgica e a União Europeia a capacidade institucional 

de oferecer proteção diplomática ou consular a seus cidadãos? Ligada à ideia de 

nacionalidade no direito internacional, a cidadania ainda pode ser vista como um 

atributo do Estado. No caso da União Europeia, a diversidade de níveis de 

identificação pode ser um complicador na construção da cidadania europeia. Apesar 

das dúvidas atuais, parte da literatura acredita em mudanças nas instituições 

internacionais. 

 

Acreditamos que, nos anos vindouros, uma aceitação pragmática do novo 
papel da UE impactará na interpretação e, talvez, na natureza do direito 
diplomático internacional como primariamente um direito interestados (VAN 
VOOREN, WESSEL, 2012, p. 82, tradução nossa)52. 

 

 De maneira semelhante, acredita-se que desenvolvimentos são possíveis no 

que se refere à ação de unidades subnacionais no sistema internacional. É possível 

que o escopo de suas ações também suscite discussões no âmbito das instituições 

internacionais para que esses novos atores possam adquirir estatuto pleno em 

contextos nos quais estão limitados atualmente. Especialmente nas relações 

                                                           
52 We believe that in the years to come a pragmatic acceptance of a new role of the EU will have an 
impact on the interpretation and perhaps the nature of international diplomatic law as primarily inter-
state law. 
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multilaterais, os limites impostos pelas instituições internacionais demandam que os 

atores domésticos ajam de forma coesa e, devido à forma como suas politics se 

desenvolvem, Bélgica e UE normalmente buscam o consenso interno ao adotarem 

suas posições no nível internacional. 

 

A partir de 1993, os seis governos belgas devem chegar a um acordo em 
relação à composição das delegações belgas para negociações 
multilaterais. Ademais, a partir de 1993, os entes federados belgas também 
participam formalmente do processo de formulação da substância do 
posicionamento em política externa da federação belga, notadamente 
naquelas competências materiais nas quais tiveram autorização interna 
(CRIEKEMANS, 2010, p.7, tradução nossa)53. 

 

 A complexidade da tomada de decisão em política externa em questões de 

competência mista, no entanto, não apresentou sinais de que seja capaz de minar 

os esforços cooperativos, como dito, foi encontrado apenas um exemplo de falha 

nos esforços cooperativos da Bélgica devido à não-ratificação de um acordo 

internacional pela falta de consenso. No caso da UE não foram observadas falhas 

nos esforços cooperativos pela não ratificação devido à falta de consenso interno em 

questões de competência compartilhada. 

Novamente, é observável o impacto da trajetória dessas polities. A origem da 

Bélgica enquanto uma holding together federation implica que as decisões sobre a 

evolução do escopo de ação em política externa são tomadas no nível da União com 

a participação garantida das unidades através da sua câmara de representação. Já 

no caso da UE, sua origem coming together faz com que essas decisões sejam 

tomadas por uma lógica mais intergovernamental e em muitos casos demandem a 

regra da unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 From 1993 onwards, the six Belgian governments have to reach agreement regarding the 
composition of the Belgian multilateral negotiation delegations. Furthermore, from 1993 onwards the 
Belgian federated entities would also formally participate in the process of formulating the substance 
of the foreign policy position of the Belgian federation namely on those material competences for 
which they were internally authorized. 
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3.4. A federalização e a cooperação internacional 

 

 

 A necessidade de reconciliar interesses diversos em várias áreas temáticas 

pode demonstrar-se uma tarefa desnecessariamente complexa para muitos 

sistemas políticos. Como visto, à medida que há uma maior representação na polity 

da diversidade de interesses e das preferências neles baseadas, mais complexo se 

torna o jogo político (politics). O foco no consenso, tanto na Bélgica quanto na UE, 

representa a tentativa de amenizar os possíveis efeitos adversos do processo de 

tomada de decisão em contextos com múltiplos atores e divergências entre suas 

preferências. 

 Ao analisar a relação entre federalismo e consensualismo, Elazar (1987) 

aponta para a característica territorial daquele, enquanto ressalta a não-

territorialidade deste. Para o autor, o federalismo tem a ver com a forma da polity, 

enquanto o consensualismo com o regime político. Ele aponta para o caráter de 

“maiorias dispersas” do federalismo, enquanto o consensualismo apresentaria 

“maiorias concorrentes”. No entanto, Elazar destaca a aproximação entre os dois 

conceitos, pois mesmo partindo de uma lógica territorial, muitos arranjos federativos 

precisaram adaptar suas instituições para lidar com a divisão de poder e 

competências, normalmente necessitando de mecanismos consensuais para fazê-lo. 

 Um exemplo da lógica de “maioria dispersa” seriam os Estados-membros 

enquanto eleitorados separados no caso da eleição para o Parlamento Europeu, no 

caso da UE, e as Comunidades e Regiões também enquanto eleitorados distintos 

nas eleições para a Câmara de Representantes da Bélgica. No caso de “maiorias 

concorrentes” os exemplos são as eleições para os Conselhos comunitários e 

regionais, no caso da Bélgica, e há uma variação em relação aos regimes internos 

dos membros da UE. 

Elazar afirma que uma das principais consequências do federalismo é a 

parcela relativamente grande de poder dos governos regionais, quando comparados 

com seus pares em polities unitárias (ELAZAR, 1987). O autor ressalta que em 

alguns casos o federalismo vai além da questão territorial e acaba confundindo-se 

com a ideia de consensualismo. No caso da Bélgica, por exemplo, o federalismo 

está organizado em divisões que se sobrepõem territorialmente e que podem estar 
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ligadas a questões não-territoriais, como as Comunidades que delimitam os limites 

linguístico-culturais. 

O argumento de Elazar, como o de muitos outros estudiosos, baseia-se na 

tipologia feita por Lijphart sobre o modelo consensual. Ao analisar a aproximação 

entre os conceitos de federalismo e consensualismo, Lijphart (1979) discute a 

questão do caráter territorial ou não do federalismo. Para o autor, apesar de 

inicialmente entendido como uma divisão garantida de poder em determinadas áreas 

temáticas sobre um território também determinado, o federalismo pode representar 

um arranjo consensual quando são atendidas algumas condições. 

Primeiramente, Lijphart (1979) ressalta o fato de que nem todas as 

federações são democráticas, e que a variável democrática é obviamente definidora 

na hora de classificar uma federação como arranjo consensual. Nesse ponto, é 

válido ressaltar que não é possível afirmar que a UE constitui uma democracia 

devido ao déficit democrático de suas instituições. Como foi visto, Stepan afirma que 

a característica democrática é indispensável a uma federação, pois apenas a 

democracia pode oferecer garantias confiáveis da divisão de poder entre os entes 

federados. 

Em segundo lugar, Lijphart (1979) aborda a questão da pluralidade social. 

Para o autor, um arranjo só pode ser classificado como consensual se houver 

pluralidade social, pois o federalismo pode ser encontrado também em sociedades 

mais homogêneas. Em seguida, Lijphart afirma que uma federação só pode ser 

considerada consensual se apresentar os quatro princípios do consensualismo. 

 Para Elazar (1987) e Lijphart (1979, 2003), o consensualismo apresenta duas 

características primárias e duas secundárias. No primeiro grupo estão a 

necessidade de grandes coalisões e a autonomia segmentada. A primeira 

característica implica que os líderes dos principais grupos sociais, devido à divisão 

de poder, devem juntos governar a polity, enquanto a segunda refere-se à 

delegação de decisões a diferentes seguimentos da polity. As características 

secundárias estão relacionadas à representação proporcional e ao veto da minoria, 

ou seja, aos mecanismos de controle das maiorias. 

 A quarta condição para que uma federação seja considerada um arranjo 

consensual diz respeito à divisão garantida de poder ou “descentralização política” 

nos termos de Lijphart (1979). 
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Autonomia segmentadas enquanto um princípio consensual implica em 
mais que meramente uma pequena área na qual os segmentos estão livres 
para gerir seus assuntos; o escopo de sua autonomia deve ser extensivo. 
Por tanto, apenas federações descentralizadas podem ser arranjos 
consensuais (LIJPHART, 1979, p. 510, tradução nossa)54 

 

 Durante este estudo evitou-se usar a expressão “descentralização política” 

para classificar o federalismo de uma maneira geral, pois, como apresentado, há 

mais de um caminho possível para a federalização. A palavra descentralização dá a 

ideia do movimento centrífugo seguido pela polity belga ao retirar competências do 

centro e “devolvê-las” às unidades. No entanto, este termo não contempla o 

processo de federalização da União Europeia que seguiu um movimento centrípeto 

ou de centralização de determinadas competências e poderes em um novo centro 

que promete ganhos através da coordenação das políticas de seus membros. 

 Por fim, Lijphart (1979) aponta a assimetria no federalismo como 

indispensável para que uma federação seja considerada um arranjo consensual. 

Para o autor, em federações simétricas as unidades apresentam em uma escala 

menor os mesmos segmentos sociais da polity como um todo. No caso assimétrico, 

as divisões buscam homogeneizar a sociedade no nível das unidades, muitas vezes 

há coincidência entre as divisões federais e a segmentação social.  

 

Se os limites federais são desenhados de maneira que eles aproximem dos 
limites segmentais, a heterogeneidade no Estado federal como um todo é 
transformada em um alto nível de homogeneidade no nível das unidades 
componentes. Em outras palavras, o federalismo assimétrico torna uma 
sociedade plural menos plural ao criar áreas menores relativamente 
homogêneas (LIJPHART, 1979, p. 510, tradução nossa)55. 

 

 Com essas considerações em mente, destaca-se a questão escala-

pluralidade. Como apresentado nos capítulos anteriores, Dahl (2012) é cético quanto 

à capacidade da UE tornar-se uma federação transnacional com ampla capacidade 

de representar os cidadãos europeus nas instituições comunitárias. Para o autor, a 

escala seria o principal problema na questão da representação. No entanto, como foi 

visto a pluralidade social é uma variável que tem a capacidade de influenciar 

                                                           
54 Segmental autonomy as a consociational principle entails more than merely a small area in which 
the segments are free to run their own affairs; the scope of their authority should be extensive. Hence 
only decentralized federations can be consociations. 
55 If the federal boundaries are drawn in such a way that they approximate the segmental boundaries, 
the heterogeneity in the federal state as a whole is transformed into a high degree of homogeneity at 
the level of the component units. In other words, asymmetrical federalism makes a plural society less 
plural by creating relatively homogeneous smaller areas. 
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bastante nas dinâmicas da politics, mas também no formato da polity. Ademais, ao 

serem observados os dois processos de federalização, a variável pluralidade 

pareceu ter mais influência sobre os resultados políticos que a escala. 

 A pluralidade teve grande influência no processo de federalização da Bélgica, 

sendo a base da divisão territorial e não-territorial das unidades. O arranjo federativo 

belga parece ter surgido da constatação que em algumas áreas temáticas as 

divergências entre os interesses dos principais grupos sociais são irreconciliáveis. 

No caso da União Europeia, observa-se a pluralidade como uma barreira para o 

aprofundamento da integração em determinadas áreas e que há um aumento dessa 

pluralidade quando a União passa por um alargamento.  

Os princípios do federalismo e do consensualismo possibilitaram a 

manutenção da governança e mesmo da existência do objeto político “Bélgica”. 

Espera-se que ao adotar processos semelhantes de tomada de decisão a UE possa 

lidar melhor com a questão da diversidade de interesses e da pluralidade. A Bélgica 

apresentou ganhos na capacidade de representar seus cidadãos nas instituições 

políticas e observa-se que a UE também passa por reformas que buscam atingir 

esse objetivo.  

Considera-se que o formato do jogo político, como no caso da democracia 

(MILNER, 1997; LEEDS, 1999; MARTIN, 2000), afeta as expectativas dos outros 

atores. Como apontado por Leeds (1999), o processo democrático confere maior 

credibilidade aos acordos internacionais firmados. Apesar da visão pessimista em 

relação à forma como a complexidade da ratificação pode afetar esses acordos, 

observa-se que de uma maneira geral as democracias estão mais propensas a 

cooperar que as não-democracias. Então, é possível que graus mais elevados de 

federalização tornem as polities e suas unidades mais propensas a cooperar de uma 

maneira geral? 

 Acredita-se que a resposta para esse questionamento seja sim. Como foi 

visto, a divisão de prerrogativas em política externa permite um contato mais 

diversificado e direto entre os diversos níveis de governança (SOLDATOS, 1990) na 

Bélgica e na UE e o sistema internacional de maneira que, se for possível observar 

uma variação positiva no número total de acordos firmados em relação a períodos 

anteriores e posteriores a mudanças importantes na polity, esse indicador poderá 

revelar se houve um incremento ou diminuição da propensão de Bélgica e União 
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Europeia a cooperarem internacionalmente com o aumento do grau de 

federalização. 

 Ao serem alocados esses acordos em determinadas categorias também será 

possível criar outros indicadores que expliquem os efeitos do federalismo sobre a 

política externa. Se forem divididos por área temática e comparados 

longitudinalmente, pode-se chegar à conclusão de quais temas beneficiam-se de 

uma política externa descentralizada e quais podem revelar-se tópicos-problema. Ao 

ser ainda mais refinada essa divisão, atribuindo os acordos à competência da União, 

das unidades ou mista, pode-se chegar a importantes conclusões em relação às 

áreas temáticas mais relevantes para cada ente federado. Através da comparação 

com um maior número de casos espera-se que seja possível corroborar ou refutar a 

hipótese de que: A federalização incrementa a capacidade cooperativa de uma polity 

na condução de sua política externa. 

 Espera-se que através de estudos futuros que apliquem o modelo aqui 

utilizado a outros arranjos federativos será possível fazer uma análise sistemática de 

dados que permitam corroborar ou refutar as hipóteses resultantes desta 

dissertação. A lógica seguida para que fosse possível chegar à hipótese 

apresentada nesta seção foi a seguinte: no caso da Bélgica, se a “devolução” de 

competências não tivesse ocorrido e se as decisões de acatar ou não um acordo 

dependessem do consenso em um Legislativo com divergências profundas entre os 

principais grupos sociais em muitas áreas temáticas, como a cultura, a capacidade 

cooperativa da Bélgica estaria comprometida. Reconhecer algumas áreas como de 

interesse local permite que cada unidade firme acordos respeitando as preferências 

dos locais, sem interferir em questões de interesse do demos como um todo. 

 Os ganhos que podem advir da ideia de uma governança em múltiplos níveis 

podem ser percebidos em alguns aspectos das polities e policies dos casos 

comparados. Além disso, essa forma de produzir política externa pode revelar novos 

meios de interação entre os níveis doméstico e internacional. Ao perceberem os 

ganhos que essas novas modalidades de interação podem produzir, os novos níveis 

de governança podem usufruir de um incremento na sua capacidade de manter 

relações com o exterior. Esse impacto positivo da federalização pode ser observado 

nos dois casos. 
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Os contatos externos da Bélgica tornaram-se mais diversos e uma certa 
divisão informal de tarefas parece ter tomado forma entre os diferentes 
governos da federação nas relações externas (CRIEKEMANS, 2010, p. 19, 
tradução nossa)56. 

 

No sentido contrário, os Estados-membros da UE concederam-lhe cada vez 

mais autonomia e poder de decisão sobre algumas áreas temáticas, pois 

perceberam que a ação conjunta se faz mister em alguns casos e a União precisa 

de competências sobre determinadas áreas para que possa haver uma governança 

efetiva no nível transnacional. 

Os reflexos da federalização apresentam-se de maneira diversa a depender 

da exclusividade ou não de determinada área de competência. No entanto, o fato de 

haver um processo de ratificação em todos os níveis de competência permite 

concluir que haja um efeito positivo da federalização de Bélgica e UE nas 

expectativas dos outros atores. Como visto, a incapacidade de chegar a um 

consenso interno por parte de qualquer uma das polities pode não apenas minar os 

esforços cooperativos, como abalar sua imagem frente a outros atores no nível 

internacional. No entanto, como aponta Lijphart (2003), o fato de democracias 

consensuais demonstrarem uma postura de orientação comunitária e inclusiva, elas 

podem estar associadas com “melhores, mais generosas e benevolentes políticas 

governamentais” (LIJPHART, 2003, p. 329). 

Na única menção encontrada em relação à política externa, Lijphart (2003) 

afirma que “[...] as democracias do consenso, no mundo desenvolvido, são mais 

generosas em sua assistência econômica às nações em desenvolvimento” 

(LIJPHART, 2003, p. 311). O autor ainda aponta o bem-estar social, a proteção do 

meio-ambiente e a justiça criminal como formas de avaliar a benevolência de uma 

democracia. Temas como a ajuda internacional ao desenvolvimento e a proteção 

ambiental são tópicos importantes na agenda internacional hodierna e demandam 

cooperação entre diversos atores em diversos níveis de governança doméstica e 

internacional. 

É observável um crescente interesse tanto por parte das Comunidades e 

Regiões da Bélgica, como da União Europeia por serem mais ativas na assistência 

internacional ao desenvolvimento. Esse aumento no interesse de novos níveis de 

                                                           
56 The external contacts of Belgium have become more diverse and a kind of informal division of tasks 
seems to have taken place in the external relations among the different governments within the 
federation. 
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governança em diversificarem suas ações internacionais pode estar relacionado à 

crença nos ganhos em suas respectivas capacidades de atenderem às demandas 

internas. 

 

Eles tentam fortalecer a própria autonomia através da utilização ótima das 
possibilidades e contatos oferecidos pela comunidade internacional 
(CRIEKEMANS, 2010, p. 24, tradução nossa)57. 

 

 Através dessa conjugação de fatores, acredita-se que a federalização gere 

mais efeitos positivos que negativos na capacidade cooperativa de polities no 

sistema internacional. Acredita-se que a governança em múltiplos níveis possa 

ampliar a diversidade de contextos internacionais nos quais uma polity (ou parte 

dela) pode se inserir e obter ganhos com a cooperação internacional. O aumento do 

interesse de novos atores domésticos que antes não participavam da produção de 

política externa, como se observa nos casos de Bélgica e UE, contribuiu para a 

aceleração de mudanças que alteraram a maneira como essas polities interagem 

com outros atores no sistema internacional. 

 

 

3.5. Os ganhos analíticos com uma análise multinível 

 

 

 Ao serem analisadas as variáveis que indicam ter efeitos sobre a produção de 

política externa, algumas variáveis domésticas destacaram-se por sua influência no 

processo decisório. Primeiramente, ao dividir as instituições políticas nas três 

dimensões que elas se apresentam (polity, politics e policy) é possível ampliar a 

capacidade analítica do modelo empregado. Com essa abordagem pode-se auferir a 

influência que as regras do jogo (polity) têm sobre os processos decisórios (politics) 

e, consequentemente, sobre os resultados políticos possíveis (policies). 

 Quanto ao formato da polity, a variação entre holding together e comming 

together federations permite observar influência da dependência da trajetória nos 

processos de federalização da Bélgica e da UE. Apesar de ambas as polities 

estarem orientadas para uma maior federalização das políticas com definições 

                                                           
57 They try to strengthen their own autonomy by optimally using the possibilities and contacts offered 
by the international community. 
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claras sobre poderes e competências dos diferentes níveis de governança, 

percebem-se diferenças advindas das origens distintas dos dois arranjos federativos. 

Enquanto na Bélgica o processo de descentralização do poder permite um maior 

equilíbrio entre União e unidades no processo decisório, na UE o fato de ser seguido 

o sentido da centralização permite que as unidades possuam uma influência 

relativamente maior nos resultados políticos. 

 No Quadro 6 é possível observar as características da Bélgica e da União 

Europeia em relação às três dimensões da política. Como visto, elas variam em 

relação ao tipo de polity, mas ao observarmos a dimensão das politics vê-se que em 

ambos os casos a federalização implica em uma maior necessidade de consenso 

entre os atores domésticos. Apesar dos limites impostos para o exercício das 

prerrogativas constitucionais em determinas áreas de competência, essas áreas não 

estão completamente isoladas e o diálogo entre diversos atores em diferentes níveis 

de governança torna-se essencial para uma política externa coerente. 

 

Quadro 6: As Três Dimensões da Política na Bélgica e na UE 

 BÉLGICA UE 

Polity Holding together 
federation 

Coming together 
federation 

Politics consensual consensual 

Policies Representam os 
cidadãos 

Problemas na 
representação dos 

cidadãos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em relação aos resultados políticos (policies), a questão do grau de 

poliarquização nos termos de Dahl (2012) pode explicar a variação entre os casos. 

Devido ao déficit democrático apresentado pela UE, as políticas produzidas no nível 

da União podem não ser tão representativas dos interesses de seus cidadãos 

quanto se espera. Esse argumento é reforçado ao lembrar que no processo de 

ratificação das propostas de acordos internacionais, é o Conselho de Ministros, 

representante das unidades, que possui influência mais significativa. Já na Bélgica, 

a Câmara dos Representantes, que representa os cidadãos belgas, aprova ou rejeita 

isoladamente as propostas do Executivo. 
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 Nesse ponto, é válido retomar a discussão da escala da democracia proposta 

por Dahl (2012). Como é possível observar no Quadro 7, Bélgica e União Europeia 

variam quanto à escala territorial e populacional de suas polities, enquanto 

assemelham-se na questão da pluralidade social. Dahl é cético quanto à 

possibilidade de uma federação transnacional (DAHL, 2012), como a UE, superar os 

desafios de representação do cidadão em uma escala tão ampliada. No entanto, ao 

considerar que mesmo em uma escala relativamente pequena a Bélgica utiliza 

mecanismos semelhantes aos da UE para garantir a governança, espera-se que 

outra variável além da escala tenha um papel importante nessa dinâmica. 

 

Quadro 7: Escala e Pluralidade na Bélgica e na UE 

 BÉLGICA UE 

Escala territorial pequena grande 

Escala populacional relativamente pequena grande 

Sociedade plural plural 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A questão da pluralidade social contribui para o aumento das divergências 

internas entre os grupos políticos. A pluralidade pode traduzir-se em interesses 

diversos, às vezes concorrentes, que por sua vez podem ser determinantes das 

preferências dos atores. Segundo Milner (1997), considerar o nível de divergência 

entre os atores domésticos envolvidos no processo decisório é necessário para 

avaliar quais os resultados políticos possíveis. Outrossim, as possíveis combinações 

entre amplitude das escalas territorial e populacional com uma maior ou menor 

homogeneidade social podem contribuir para o entendimento da extensão dos 

efeitos da federalização. Por exemplo, pode-se buscar uma relação entre o nível de 

divergências internas entre os principais grupos sociais na Bélgica e o fato de essas 

clivagens marcantes ocorrerem em uma escala territorial relativamente pequena. 

 A importância do consensualismo pode ser observada no relativo sucesso 

com o qual a Bélgica tem conseguido manter unidos sob um mesmo marco 

institucional grupos sociais com preferências divergentes em várias questões 

fundamentais. O fato de nunca na história do país ter ocorrido um 

referendo/plebiscito sobre a secessão talvez seja um indicador dos resultados 

positivos da federalização. Conflitos e divergências continuam a ocorrer, às vezes 
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gerando graves consequências políticas, mas as instituições belgas não são 

abaladas. As partes confiam que é possível haver uma solução negociada para os 

impasses que possam surgir devido à complexidade da tomada de decisão com 

base no consenso. 

 Uma recente evolução na UE, após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa 

em 2009, permite que seus Estados-membros optem pela saída da União. Essa 

possibilidade diferencia os casos, pois na Bélgica não há hipótese constitucional 

para uma decisão unilateral das Comunidades e Regiões em deixarem a União. 

Lisboa (2009) não especifica os procedimentos de saída, o que deve implicar na 

necessidade de uma saída negociada entre os membros e as instituições 

comunitárias da UE. 

 Aqui também há influência do direito internacional, pois os membros da UE já 

possuem personalidade jurídica internacional, enquanto, por exemplo, Flandres ou 

Valônia dependeriam do reconhecimento de sua soberania pela comunidade 

internacional. Esse fator pode ter influência no cálculo estratégico dos atores 

domésticos na Bélgica sobre uma possível secessão. 

 No Quadro 8 é apresentada uma síntese de algumas variáveis importantes ao 

se pensar a federalização da política externa. Primeiramente, observa-se a 

capacidade de contratar internacionalmente, ou seja, de criar obrigações no nível 

internacional por parte da União e das unidades. Como foi visto, nos dois casos 

tanto União quanto unidades possuem essa autonomia em suas áreas de 

competência exclusiva e compartilham o poder de decisão em acordos de 

competência mista. Em segundo lugar, é observada a capacidade de representar-se 

no nível internacional. A autonomia para estabelecer missões diplomáticas, dentre 

outras formas de exercício da diplomacia, pode indicar a capacidade de cada nível 

de governança doméstico de manter relações estáveis com outros atores no nível 

internacional. 

 Vale ressaltar que em contextos multilaterais há maiores limitações aos novos 

níveis de governança devido à falta de estatuto pleno ou capacidade decisória. 

Esses limites devem variar de acordo com o nível de institucionalização internacional 

da área temática em questão. Como foi dito, fatores internos e externos combinam-

se para definir as possibilidades de ação dos diferentes níveis de governança na 

Bélgica e na UE. 
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Quadro 8: Federalização da Política Externa na Bélgica e na UE 

 
BÉLGICA UE 

União Unidades União Unidades 

Autonomia 
para 

contratar 
sim sim sim sim 

Autonomia 
para 

representar-
se 

sim 
sim, com 
limitações 
externas 

sim, com 
limitações 
externas 

sim 

Recursos 
próprios 

sim sim sim sim 

Ratificação 
de propostas 

pelo 
Legislativo 

sim sim sim pode variar 

Ampliação do 
escopo 

sim sim não sim 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O terceiro ponto do Quadro 8 revela uma importante variável interna, a 

capacidade de dispor de recursos materiais e institucionais para a consecução da 

política externa por parte da União e das unidades. Ter controle sobre as próprias 

fontes de recursos deve permitir uma maior autonomia na produção de política 

externa, pois como se observou no processo de integração europeu, a União 

necessitou ter sua própria fonte de recursos para que fosse possível o nível 

almejado de coordenação das políticas dos membros. 

 A quarta variável relaciona-se com a questão dos efeitos da democracia nos 

resultados políticos como apontados por Milner (1997), Leeds (1999) e Martin 

(2000). As três autoras conferem significativa importância ao papel do Legislativo 

como avaliador das propostas do Executivo. A partir desse pensamento, a maior 

participação do Legislativo na produção de política externa pode significar um 

aumento na representatividade dos interesses dos cidadãos nas decisões em 

política externa, além de permitir um controle democrático do processo a partir de 

mecanismos de checks and balances.  

 Por fim, a questão da participação dos diferentes níveis de governança na 

ampliação do escopo de suas ações internacionais pode revelar um maior ou menor 

equilíbrio entre a capacidade de cada nível influenciar nos rumos da polity. A Bélgica 

parece ter partido do entendimento que os interesses locais não estavam sendo 
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representados de forma apropriada em algumas áreas, o que permitiu a negociação 

de poderes, competências e seus limites com a participação de todos os entes 

federados. No caso da UE, a dependência da trajetória implica em uma maior 

relutância de seu nível de governança originário em transferir cada vez mais poderes 

à União. 

 A utilização do método comparativo permitiu que através do controle das 

variáveis fosse possível superar as dificuldades impostas pelo pequeno número de 

casos. Como apontado pelo próprio Lijphart (1971), o método comparativo possibilita 

que sejam observadas relações empíricas entre as variáveis quando há um número 

grande de variáveis, porém pequeno de casos. Ele também ressalta que há 

limitações no método comparativo, mas exemplifica que, mesmo sem um 

termômetro é possível descobrir muito sobre a temperatura em termos de “mais frio” 

e “mais quente”. 

 Esta dissertação buscou através do reconhecimento das potencialidades do 

método comparativo encontrar maneiras de aprofundar os estudos sobre 

federalismo no campo das Relações Internacionais. Os casos da Bélgica e da União 

Europeia foram escolhidos também pelas potencialidades que o estudo dessas 

polities revela. Ambos os arranjos institucionais representam inovações na maneira 

como a política é conduzida interna e externamente, criando novos atores e níveis 

de interação. Apesar de haver arranjos semelhantes aos casos comparados no 

sistema internacional, cada um é único e inovador à sua maneira. Mesmo com suas 

limitações, os processos de federalização da Bélgica e da UE demonstram suas 

capacidades de reinvenção e parecem em alguns momentos um laboratório político.  

 Ao serem comparados os casos, foi possível identificar variáveis importantes 

que podem revelar a influência de graus mais altos de federalização sobre a 

produção de política externa. A participação de novos atores nas dinâmicas 

internacionais revela também que há disparidades entre suas capacidades internas 

e internacionais. Entender melhor as dinâmicas da diplomacia federativa da Bélgica 

e da política externa comum da UE pode revelar novos rumos nas Relações 

Internacionais e ser de grande auxílio na compreensão do comportamento de outras 

polities em um mundo onde as distâncias entre global e local são cada vez menores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta dissertação buscou através da comparação entre uma Federação com 

características de uma Região, a Bélgica, e uma Região com características de uma 

Federação, a União Europeia (UE), avaliar a existência de efeitos de seus processos 

de federalização sobre suas políticas externas. Através das relações encontradas 

entre variáveis dos níveis doméstico e internacional foi possível levantar três 

hipóteses sobre como o aumento no grau de federalização pode influenciar nos 

padrões de interação das polities no sistema internacional. 

 Um ponto importante deste estudo foi a construção de um modelo analítico 

que pudesse lidar com as particularidades dos casos. As instituições políticas da 

Bélgica e da UE são inovadoras em muitos aspectos e a comparação entre elas 

poderia não gerar muitos rendimentos analíticos quando da utilização de 

abordagens clássicas das Relações Internacionais. Buscar entendê-las com base no 

modelo de ator unitário centrado no conceito de Estado-nacional territorial implicaria 

na não inclusão de variáveis-chave na análise. O arranjo federativo dessas polities 

institui uma divisão garantida do poder entre diferentes níveis de governança e 

demanda consenso entre os atores internos. Desconsiderar variáveis domésticas 

poderia levar a perdas analíticas, pois, como visto, as dinâmicas políticas internas da 

Bélgica e da UE afetam suas ações no nível internacional. 

 Ao ser abandonado o modelo do ator unitário, foi possível auferir os possíveis 

efeitos que as instituições domésticas podem ter sobre a produção de suas políticas 

externas. Nos casos comparados o processo de federalização ocorreu em sentidos 

contrários. A Bélgica passou por reformas no sentido de uma descentralização 

política, sendo caracterizada como uma holding together federation (STEPAN, 

1999), enquanto a UE representa um processo de centralização de decisões 

políticas em um novo nível de governança, sendo caracterizada como uma coming 

together federation (STEPAN, 1999). É importante ressaltar que as instituições 

dessas polities foram analisadas enquanto processos, pois há possibilidade de 

mudanças nas regras do jogo político e, consequentemente, essas reformas podem 

ter influência sobre os resultados políticos ao alterarem a estrutura interna de 

preferências (MILNER, 1997). 
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 Ademais de serem as regras formais do jogo político, as instituições podem 

ser alvo de ação estratégica dos atores (TSEBELIS, 2002), revelando a necessidade 

de entender as trajetórias pelas quais passaram Bélgica e União Europeia. As 

instituições em um arranjo federativo determinam quais atores têm poder de decisão 

sobre determinado tema e quais as possibilidades e limites de suas ações 

internacionais. Essa distribuição de poder determina a maior ou menor influência dos 

atores domésticos no processo decisório em política externa e, consequentemente, 

determina de quais preferências os resultados políticos estarão mais próximos. As 

preferências dos atores são a tradução de seus interesses em um processo de 

decisão política e, se as instituições influenciam na sua capacidade de aproximar os 

resultados políticos de suas preferências, espera-se que os atores também tenham 

preferências sobre a forma dessas instituições (MILNER, 1997). 

 O processo decisório torna-se mais complexo na medida em que mais atores 

são introduzidos, pois o equilíbrio entre as preferências dos atores com poder de 

decisão se altera. Quando a estrutura de preferências é alterada, também mudam os 

resultados políticos possíveis (MILNER, 1997). Há ainda que se considerar a 

divergência entre as preferências dos atores. Nos casos de Bélgica e UE foram 

observados processos políticos que visam tomar decisões com base no consenso 

(LIJPHART, 2003), entretanto, quanto maior a divergência entre as preferências dos 

atores com poder de decisão, menor é o leque de resultados políticos possíveis. 

 Foi possível observar que os processos de federalização dos casos também 

foram acompanhados por uma necessidade cada vez maior de consenso entre 

atores em diferentes níveis de governança. Na Bélgica a dificuldade na tomada de 

decisões no nível da União influenciou na devolução de competências a suas 

unidades, já na UE a necessidade de coordenação das políticas das unidades 

influenciou no aumento da autonomia e do número de competências da União. No 

entanto, as reformas que permitiram o aumento no grau de federalização dessas 

polities foram negociadas, de forma que a estrutura de preferências dos atores 

também influencia nas mudanças institucionais possíveis.  

Como aponta Schmitter (2010), esses processos não estão concluídos e não 

possuem um fim definido. As reformas pelas quais passaram Bélgica e UE 

representam a combinação entre fatores internos e externos com uma importante 

influência das mudanças anteriores no processo decisório. A dependência de 

trajetória (path dependence) pode ser observada nos dois processos de 
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federalização e a partir dessa compreensão é possível ter uma ideia mais clara de 

quais mudanças institucionais tem maior ou menor probabilidade de ocorrer. 

Tanto a questão do federalismo quanto do consensualismo estão ligadas a 

ideias democráticas. Não é possível afirmar que a UE constitui uma democracia, 

pois seu déficit democrático prejudica a representação dos interesses dos cidadãos 

europeus nas instituições comunitárias. No entanto, suas instituições apresentam 

semelhanças com as de democracias, tanto na forma como dividem o poder político, 

quanto na maneira como são tomadas as decisões. A polity europeia foge da ideia 

de poliarquia de Dahl (2012), mas a metodologia proposta por Milner (1997) permitiu 

o controle das variáveis na comparação. Há importantes semelhanças entre os 

casos nas dimensões das polities e das politics, o que permite entender a Bélgica 

como um microcosmo da União Europeia.  

O ceticismo apresentado por Dahl (2012) em relação à possibilidade da UE 

constituir uma poliarquia devido à amplitude de sua escala pode ser questionado ao 

ser feita uma comparação com a Bélgica. Mesmo em uma escala territorial e 

populacional relativamente pequenas, as instituições belgas precisaram ser 

reformadas para garantir a representatividade de seus cidadãos. A questão 

linguístico-cultural, que deu início às discussões sobre competências e governança 

autônoma das Comunidades e Regiões na Bélgica, era apenas um dos pontos de 

clivagem entre os dois principais grupos sociais que possuem interesses diferentes, 

em alguns casos concorrentes. A pluralidade social parece ter efeitos importantes 

sobre a política, especialmente em sistemas mais democráticos. A representação da 

diversidade de interesses na política e as divergências entre eles tornam os 

processos decisórios mais complexos. 

A inclusão do nível doméstico na análise comparativa das políticas externas 

dessas polities permitiu observar algumas variáveis que podem contribuir para a 

criação de indicadores sobre os padrões de ações internacionais de arranjos 

federativos. A capacidade de firmar acordos internacionais, de manter relações 

diretas com outros atores no mundo, de dispor de recursos institucionais e materiais, 

além da maior participação do Legislativo no processo decisório e da capacidade de 

aumentar o escopo das próprias ações internacionais, permitiram chegar a hipóteses 

sobre federações enquanto atores internacionais. 

A primeira hipótese está ligada à questão da complexidade da tomada de 

decisão e à pluralidade. Como dito, na medida em que mais interesses devem ser 
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levados em consideração para que seja atingido um consenso, mais complexo será 

o processo decisório. Nos dois casos, foi possível observar que há uma maior 

homogeneidade social no nível das unidades que no da União, de forma que as 

divergências entre as preferências dos atores devem ser menores. Os Executivos de 

ambos devem levar em consideração as preferências do Legislativo, pois a 

necessidade de ratificação limita o número de acordos que o Executivo pode ver 

aprovados (MILNER, 1997). Assim, espera-se em estudos futuros corroborar ou 

refutar a ideia que: As unidades ratificam acordos com maior facilidade que a União. 

Segundamente, observou-se a extensão da influência da dependência de 

trajetória, especialmente em relação aos recursos disponíveis para a política externa 

de cada nível de governança na Bélgica e na UE. Há ainda uma diferença 

considerável entre os recursos institucionais e materiais dos quais dispõem as 

Comunidades e Regiões da Bélgica em relação ao governo federal. No caso da UE, 

apesar do aumento dos recursos destinados à União, ainda há uma diferença muito 

grande em relação aos recursos disponíveis aos Estados-membros. Além disso, o 

path dependence também ocorre nas instituições internacionais, o que configura um 

fator externo que gera discrepâncias entre a competências internas e a capacidade 

de atuação externa dos novos níveis de governança. No nível internacional, esses 

novos atores não possuem as mesmas prerrogativas dos Estados, mas é possível 

que essa situação se altere no futuro. Assim, levanta-se a hipótese que: O nível de 

governança originário em uma Federação dispõe de mais recursos institucionais e 

materiais para a política externa do que os níveis derivados do arranjo federativo. 

Por fim, buscou-se observar as relações entre processos de federalização e a 

cooperação internacional. A partir das discussões sobre democracia, observa-se um 

efeito dúbio desse modelo de tomada de decisão vis-à-vis a cooperação 

internacional. Democracias firmam acordos menos flexíveis, devido à dificuldade de 

alteração unilateral dos termos do acordo por parte do Executivo, mas esses 

acordos também são mais críveis, pois há elevados custos internos pelo 

descumprimento (LEEDS, 1999). O Legislativo possui um papel importante na 

politização das questões de política externa (MARTIN, 2000) e, nos casos da 

Bélgica e da UE, a federalização incluiu novos atores no processo de tomada de 

decisão em relação a acordos cooperativos internacionais. 

Esses novos atores utilizam diferentes estratégias, além da diplomacia 

central, para buscaram satisfazer seus interesses no sistema internacional. No caso 
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da Bélgica, observa-se o desenvolvimento de uma diplomacia federativa, enquanto 

na UE há uma evolução de suas funções relativas à Política Externa e Segurança 

Comuns (PESC). A possibilidade desses novos níveis de governança entrarem em 

contato direto com outros atores internacionais, permite uma maior diversificação da 

ação internacional da polity como um todo. Espera-se que através de uma futura 

comparação entre um maior número de arranjos federativos seja possível refutar ou 

corroborar a terceira hipótese: A federalização incrementa a capacidade cooperativa 

de uma polity na condução de sua política externa. 

Acredita-se que os avanços na compreensão de como o federalismo pode 

influenciar as ações internacionais de polities são de grande valia para o campo das 

Relações Internacionais. É observável um aumento do número de federações no 

mundo, além do federalismo ser cada vez mais apontado como forma de solucionar 

conflitos domésticos entre atores em polities mais divididas internamente. Entender 

os casos únicos e inovadores da Bélgica e da UE pode auxiliar na compreensão, 

não apenas dos contextos institucionais atuais de outras federações, mas também 

apontar possibilidades e limitações de graus cada vez mais elevados de divisão do 

poder político. 
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