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Resumo 

O presente trabalho irá analisar o papel das ideias na formulação da política 
externa de um Estado, a partir do nível de análise do indivíduo. Assim, será 
analisada a atuação da ex-Primeira Ministra do Reino Unido Margaret Thatcher, 
com foco na política externa britânica direcionada para a criação da União 
Europeia (1979-1990). Tendo como ponto de partida a teoria construtivista das 
Relações Internacionais de Alexander Wendt e análise de política externa baseada 
em crenças e ideais do indivíduo de Judith Goldstein e Robert Keohane, este 
artigo buscará compreender seu papel durante o processo de formulação e 
implementação desta política. Além disso, buscará compreender seu poder 
influência, assim como a forma em que também é influenciado em meio às suas 
decisões. Por fim, será inferida a atribuição do conceito de euroceticismo à 
atuação e papel de Margaret Thatcher no Reino Unido, que se tornou objeto de 
debate às luzes do atual momento do bloco europeu. 

Palavras-chave: Formulação de Política Externa; ideias e crenças; nível de análise 
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Introdução 

Margaret Thatcher, Primeira-Ministra do Reino Unido de 1979 a 1990, além 

de conhecida por sua personalidade virtuosa e impositiva, também se tornou 

famosa na comunidade internacional e, principalmente, na comunidade 

europeia.  Durante seu mandato, Thatcher se opôs aos demais países europeus 

em alguns aspectos relativos à integração. 

Apesar de o Reino Unido ter se tornado Estado-membro da Comunidade 
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Econômica Europeia (CEE) em 1973 e, durante este período, ter se posicionado 

de maneira favorável aos acordos firmados em seu âmbito, a partir do terceiro 

mandato de Thatcher (1987-1990), a possibilidade de maior unificação entre os 

Estados europeus foi explicitamente rejeitada, como visto em diversos discursos 

da Primeira-Ministra feitos à Comunidade. A atuação da Primeira-Ministra 

perante esta questão causou muito impacto entre todos os Estados-membros da 

Comunidade Europeia, além de ter motivado diversas discussões dentro do 

parlamento britânico. 

Para melhor análise do período apresentado, assim como da política 

externa britânica, se faz necessário maior entendimento a respeito da teoria 

construtivista das Relações Internacionais. O construtivismo, teoria que surgiu na 

década de 1990, propõe um novo olhar às análises das Relações Internacionais, 

fazendo com que estas voltem a questionar questões fundamentais do campo, 

tais como o conceito de soberania, estadocentrismo e até mesmo o papel do 

indivíduo dentro do sistema. Os construtivistas acreditam que, além das ações 

dos Estados, os eventos do sistema internacional são influenciados por indivíduos 

que interagem e agem com base em suas ideias, crenças, interpretações pessoais 

e crenças. Alexander Wendt, principal autor da teoria construtivista, aponta um 

novo papel ao indivíduo dentro das relações entre Estados. Para ele, as 

percepções dos indivíduos perante os demais (Estados ou indivíduos) são decisivas 

nas análises do campo.  

Neste artigo, então, será feita a análise da política externa britânica de 

Margaret Thatcher para a União Europeia (na época, Comunidade Europeia), 

trazendo os principais conceitos da teoria construtivista e análise de política 

externa ao estudo e comparação. Para tanto, as ações da Primeira-Ministra serão 

divididas entre seus três mandatos, assim como as ideias, crenças e princípios 

envolvidos. 

 

Premissas construtivistas 

 

 O mundo não é predeterminado, mas sim construído à medida que os 

atores agem. A interação entre atores constrói seus interesses e preferências 

(WENDT, 1992, p. 398). Esta premissa é, talvez, a mais debatida e consentida pelos 
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teóricos do construtivismo. Esta traz à tona a ideia de que o mundo como 

conhecemos está em constante mutação e que, por mais simples e evidente que 

pareça, a singularidade utilizada pelos construtivistas se dá pela noção de que 

estas mutações são concebidas pelas percepções dos atores que, muitas vezes, são 

guiadas por suas preferências.  

 A identidade é um conceito chave, tendo em vista que esta desempenha 

um papel preciso na construção de análises de política internacional (WENDT, 

1994, p. 385). Apesar de ignorado por alguns autores, o conceito de identidade é 

retratado por Wendt como imperativo no entendimento das RI. O autor aborda a 

concepção de fatores endógenos, que estão no campo das ideias e que explicam a 

construção de identidades (principalmente a de indivíduos). Estes fatores podem 

ser variáveis que influenciam e fazem parte da construção da identidade de um 

agente. A história de vida de um indivíduo, por exemplo. Suas preferências, 

inserção na vida social ou até mesmo o sexo podem ser fatores relevantes que 

ajudem a compreender como a concepção de indivíduo é estruturada. 

  

O Estado como ‘state person’ 

 

 Wendt ainda declara que considera o termo “ator” como sinônimo de 

“pessoa”, deixando ainda mais clara sua intenção em buscar o indivíduo das 

ciências sociais para as RI. Cidadãos comuns, a mídia e formuladores de políticas 

podem personificar um Estado, de acordo com ele. Podem e devem. Ao trazer 

estes exemplos, Wendt também chama atenção aos estudiosos que constantemente 

contestam estudos e teorias do campo, dizendo que no atual mundo moderno a 

política mundial tem que ser encarada desta forma (WENDT, 2004, p. 289). 

 Um ponto interessante no discurso do autor é o de que apesar da 

personificação explicada acima ser importante, há um consenso entre os teóricos 

da área de que Estados não são pessoas de fato, mas são “como pessoas”. Estes 

são, na realidade, nada além do que as interações entre estruturas (meios) e seus 

membros (a sociedade como um todo).  

 

Consciência coletiva 
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 Se Estados podem ser personificados por pessoas, então é preciso 

explorar a concepção de consciência coletiva. Na verdade, é preciso investigar e 

descobrir se os Estados têm, de fato, esta consciência (WENDT, 2004, p. 312). Por 

“coletiva”, entende-se o conjunto de pessoas que são constituintes do Estado, seja 

na sociedade civil ou até mesmo dentro de órgãos estatais. 

 Mesmo que seja possível o Estado ser personificado na figura de apenas 

um indivíduo, sua identidade é constituída, mesmo que não totalmente, por grupos 

de pessoas e uma série de normas, crenças e valores. Estes grupos, juntamente 

com o Estado, formam parte de sua identidade de maneira simultânea. Ou seja, um 

influencia o outro e a absorção é recíproca. Em outras palavras, a figura do Estado 

vai sendo construída conforme recebe estas influências, e paralelamente a esta 

construção, o grupo específico inserido nesta correlação também sofre mudanças. 

 

Política externa e a influência das ideias 

 

As ideias – ou crenças em geral acreditadas por indivíduos – ajudam a 

explicar a política externa de um Estado. Esta afirmação nos faz crer que o poder 

das ideias vai muito além da ação humana (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p. 03), 

pois impacta também outros Estados e agentes do sistema internacional. As 

escolhas políticas de um líder são geradas por ideias, e nestas estão atrelados 

valores como o status e o poder (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p. 04). Mesmo que 

um indivíduo use apenas a racionalidade na busca por um objetivo – seja este 

político ou não -, suas preferências e crenças exercem influência em suas ações. 

Este impacto, na verdade, pode ser analisado por três diferentes maneiras: a visão 

de mundo, os princípios e as crenças “causais” (ou seja, oriundas da experiência 

deste indivíduo) (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p. 07) 

 A visão de mundo é composta pelas concepções de identidade dos 

indivíduos e também por suas emoções. Religiões, por exemplo, desempenham um 

importante papel quanto à visão de mundo – assim como a racionalidade 

(GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p. 08). 

 Assim, os indivíduos e suas ideias são agentes em constante construção 

de seus destinos, ou seja, sofrem influência de diversas variáveis que, muitas 

vezes, estão atreladas à cultura – daí surge a sua importância, juntamente com a 
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religião. Os princípios são concebidos diferentemente da visão de mundo de um 

indivíduo, dado que estes sofrem mais influência de entendimentos pessoais a 

respeito do meio (como o conceito de justo e injusto), com menor influência das 

variáveis pontuadas anteriormente (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p. 09) 

 As crenças causais ocorrem após a experiência do indivíduo com um fato 

ou evento. São geradas pela causa e consequência, e quando compartilhadas por 

um grupo, têm poder de mudança. Essas crenças mudam mais que a visão de 

mundo e os princípios, já que são influenciadas diretamente pelo contexto 

(histórico, social, cultural etc) em que o indivíduo se encontra. Assim, dado que 

essas mudanças de contexto ocorrem, as crenças causais também se alteram e têm 

o poder de mudar o curso da política externa de um Estado, por exemplo 

(GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p. 10). 

 

Análise - Política Externa Britânica: Primeiro Mandato 

 A política externa britânica para a Comunidade Europeia sempre se 

baseou em negociações envolvendo estritamente o âmbito econômico. Àquela 

época, não era surpresa que os britânicos dessem mais ênfase às relações com os 

EUA e os membros da EFTA, já que ainda havia relutância de alguns parlamentares 

diante da burocracia da Comunidade. Com a chegada da Primeira-Ministra, é 

possível observar uma clara mudança no direcionamento da política externa 

britânica; iniciou-se um período onde os ideais conservadores de Thatcher, aliados 

ao grande ceticismo da Primeira-Ministra diante da integração europeia moldaram 

as ações do Reino Unido (WALSH, 2000, p 493 apud GAMBLE, 1988).  

 Os ideais e crenças de Thatcher podem ser caracterizados pelo 

ceticismo e conservadorismo exacerbado nas relações com a Comunidade 

Europeia. Thatcher defendia o liberalismo econômico, mas acreditava na total 

independência dos Estados diante de uma estrutura burocrática como a CEE – isto 

é, tinha uma visão mais utilitarista da instituição, sendo apenas pertinente em 

questões econômicas (MORAVCSIK, 1991, p. 31). Os britânicos, para ela, haviam 

contribuído para a construção do continente europeu e fazem parte de sua 

história, mas ainda assim sua identidade nacional não se resumia ao continente 

europeu (WALLACE, 1991, p. 68). 



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

6 

 As primeiras ações da Primeira-Ministra diante da Comunidade tiveram 

foco na contribuição britânica ao orçamento da CEE e, apesar de Thatcher já ter 

grande interesse em exercer influência sobre os demais membros quanto à pauta, 

seu ceticismo ainda não estava evidente para os demais. A ideia de que sempre 

houve desejo de liderança desde o início da Comunidade por parte dos britânicos 

foi preocupação de diversos Estados – como França e Alemanha -, porém, com a 

chegada de Thatcher e suas ações visando os interesses do Reino Unido 

isoladamente, a figura da Primeira-Ministra foi tida como referência desta ideia 

(JONES, 2007, p. 115). 

 As relações do Reino Unido com França e Alemanha devem ser 

analisadas com atenção, já que exerceram grande influência nas decisões de 

Thatcher quanto à Comunidade Europeia. Tanto Valéry Giscard quanto Hemult 

Schmidt pareciam descontentes com a atuação da Primeira-Ministra – e Thatcher 

sabia que os dois maiores Estados da Comunidade tentariam frear os britânicos 

(THATCHER, 2013, p. 291). A questão da “identidade europeia” passou, então, a 

ter importância para a dinâmica das negociações da Comunidade. Assim, causou 

uma ruptura entre a interação da Primeira-Ministra e a estrutura burocrática da 

CEE. Fica clara, portanto, a ideia de consciência coletiva explorada pelo 

construtivismo, tendo em vista que a identidade nacional britânica, para 

Thatcher, deveria ser blindada contra a europeia. 

 O Partido Conservador, que historicamente era conhecido por ser o 

mais inclinado à integração europeia (JONES, 2007, p. 130), também sofreu com a 

mudança de atitude de Thatcher perante a Comunidade; seu recém nomeado 

ministro das Relações Exteriores, Geoffrey Howe, tentava manter a linha de 

pensamento que os Conservadores mantinham desde o acesso do Reino Unido em 

1973, entretanto, o    estilo personalista Thatcher, aliado aos seus ideais 

nacionalistas, fizeram com que a política externa britânica fosse intimamente 

atrelada a ela (KING, 2002, p. 447). 

 Durante as negociações em seu primeiro mandato, Thatcher deu ênfase 

às relações bilaterais com os membros mais próximos do Reino Unido, articulando 

argumentos que os fizessem abraçar a ideia do interesse nacional britânico 

(WALLACE, 1991, p. 72). Em sua primeira participação do Conselho, a Primeira-

Ministra aproveitou-se da vantagem que teria diante da pauta de negociações, já 
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que a presidência do Conselho estava sob o comando da Irlanda que, 

historicamente, era o membro com maior proximidade cultural e política dos 

britânicos (THATCHER, 2013, p. 291). Diante de todos os obstáculos, Thatcher 

sabia que o peso da identidade britânica (profundamente importante por conta da 

construção do império britânico) teria de prevalecer em algum momento para que 

pudesse influenciar os demais (JONES, 2007, p. 105). 

 A Primeira-Ministra queria resolver a questão orçamentária de maneira 

rápida, mesmo que isso significasse fazer concessões às propostas do Conselho. Ao 

se reportar para a mídia e expressar sua indignação, dizendo que “queria o 

dinheiro dos britânicos de volta”, Thatcher não só deixou claras suas intenções 

quanto à imposição do Reino Unido diante da Comunidade, mas também fez com 

que o Estado se afastasse cada vez mais do núcleo da integração europeia (EVANS, 

1997, p. 81). Sob a luz das premissas construtivistas, é possível observar que a 

ideia de consciência coletiva se faz presente no discurso da Primeira-Ministra, 

enfatizando aqui o seu afastamento da CEE. 

 Enquanto a política externa britânica não se alterava – isto é, a 

Primeira-Ministra estava determinada a resolver a questão orçamentária antes de 

agir em outras questões -, os problemas do Reino Unido com a estrutura 

burocrática da CEE ficavam mais aparentes. Logo no primeiro mandato de 

Thatcher surgiram os primeiros entraves com a Comissão e seu líder, Roy Jenkins 

(THATCHER, 2013, p. 292). As percepções da Primeira-Ministra mudavam 

constantemente, já que as alianças dentro da Comunidade eram instáveis, e a 

cada nova pauta, tinha que adotar uma nova estratégia para obter apoio. Essas 

mudanças de percepção de Thatcher, mesclando- se também com a própria ideia 

de interesse nacional britânico, podem ser verificadas a partir do conceito de 

state person apresentado por Wendt. Àquela época, o chamado Thatcherismo 

começou a ser identificado como símbolo do novo momento em que o Reino Unido 

se encontrava – caracterizado pela recuperação da crise econômica da década de 

1970 e pela nova inserção britânica no cenário internacional, por meio do 

fortalecimento da amizade com os EUA. 

 O peso das ideias e crenças de Thatcher – o nacionalismo, 

conservadorismo e principalmente o caráter individualista e imperativo da 

Primeira-Ministra - ao fim de seu primeiro mandato, se tornou incontestável. Ao 
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fazer com que o Conselho aprovasse sua proposta específica para a questão 

orçamentária, a Primeira-Ministra foi, pouco a pouco, adquirindo mais segurança 

para lutar ainda mais pelos interesses do Estado. Por mais que a burocracia 

interna da Comunidade ainda fosse um problema, Thatcher estava disposta a 

utilizar seu poder de influência sobre os demais membros – ao passo que suas 

ideias eram cada mais absorvidas. 

 

Análise - Política Externa Britânica: Segundo Mandato 

 Ao dar continuidade à pauta orçamentária, Thatcher observou na figura 

do chanceler alemão Helmut Kohl uma chance de consolidação de suas ideias. 

Kohl e Thatcher não possuíam o melhor relacionamento, ao passo que a Primeira-

Ministra desconfiava das políticas domésticas de cunho “federalista” de Kohl 

(THATCHER, 2013, p. 433). Ainda se baseando no firmamento do interesse 

nacional britânico, Thatcher enxergava as alianças recém-formadas com estes 

líderes principalmente com Kohl e Mitterrand – puramente estratégicas 

(MORAVCSIK, 1991, p. 36). Novamente, enquanto a ideia de state person, 

simbolizada por Thatcher, começava a se tornar mais evidente, as relações do 

Reino Unido com os demais membros da Comunidade também iam adquirindo 

novos formatos. 

 A abordagem mais intimista e pessoal se tornou uma característica de 

Thatcher dentro da CEE. A Primeira-Ministra focava na amizade com o maior 

número de líderes – incluindo, também, os presidentes do Conselho -, a fim de 

convencê-los de seu projeto. A aliança com François Mitterrand, presidente 

francês, foi uma das mais bem-sucedidas (WALLACE, 1991, p. 72). A relação de 

Thatcher com Mitterrand pode ser analisada à luz da máxima construtivista de que 

a “interação entre atores constroi suas preferências e interesses”: o presidente 

francês, do Partido Socialista, enxergava o estilo imperativo de Thatcher com 

maus olhos, ao passo que a Primeira-Ministra se distanciava de Mitterrand 

ideologicamente (AITKEN, 2013, p. 298). Entretanto, a relação entre os dois se 

tornou positiva quando notaram que a Alemanha poderia ser um possível obstáculo 

nas reuniões do Conselho. Os alemães contribuíam em grande medida para o 

orçamento da Comunidade, e não aprovavam os cortes propostos pelos britânicos. 
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O jogo de alianças, apesar de muitas improváveis, era comandado 

majoritariamente pelos interesses estratégicos de cada membro – e Thatcher, 

naturalmente, desejava se sobressair. 

 O segundo mandato de Thatcher também foi igualmente importante 

para a relação interpessoal que tinha com Howe, já que suas diferenças haviam se 

intensificado. O estilo personalista de Thatcher incomodava o Ministro, pois este, 

apesar de considerado seu braço direito, era muitas vezes deixado de lado (KING, 

2002, p. 449). Howe caminhava pouco a pouco em direção à maior integração 

europeia, enquanto a Primeira-Ministra parecia enxergar mais obstáculos – 

incluindo a oposição do Ministro – nesse processo (AITKEN, 2013, p. 569). As 

interações pessoais entre ambos podem ser analisadas principalmente por suas 

diferenças de preferências e, em menor grau, identidade. 

 As ideias da Primeira-Ministra, quando comparadas com as dos demais 

membros de seu gabinete, eram consideradas, por vezes, radicais demais. 

Thatcher era movida por suas crenças pessoais (EVANS, 1997, p. 02), e acreditava 

que não era papel do governo manter um senso de “comunidade” dentro de si 

(KING, 2002, p. 447). Este pensamento migrou para sua política para a CEE, de 

forma que sua ênfase nas relações bilaterais com os demais membros e a 

relutância em projetos de maior integração se tornaram sua marca. Estas são as 

maiores características da política externa britânica para a CEE no segundo 

mandato de Thatcher, e foram ainda mais intensificadas – tornando-se um 

problema – no terceiro, como será visto posteriormente. 

 O problema de Thatcher com a subordinação dos membros à CEE era 

tão grande, que o Reino Unido não se posicionou contra o alargamento da 

Comunidade, mas sim o aumento de novas imposições da Comissão (THATCHER, 

2013, p. 549). Fica claro que, ideologicamente, os maiores obstáculos de Thatcher 

eram a burocracia interna da instituição e o federalismo a que tanto se referia 

(AITKEN, 2013, p. 607). O senso de identidade coletiva por parte dos britânicos 

era posto em xeque a cada reunião do Conselho, e por mais que Thatcher tentasse 

se ater aos projetos específicos estratégicos para o Reino Unido, era cada vez 

mais cobrada quanto ao seu comprometimento com os membros. 

 A pauta da CEE que enfrentou mais problemas durante seu segundo 

mandato foi a da implementação de um Mercado Comum, além da padronização 
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da política externa dos membros. Thatcher era a favor do Mercado Comum, porém 

contra a chamada PESC (Política Externa e de Segurança Comum). O ceticismo 

quanto ao aumento de padronização de políticas dentro da CEE, por parte da 

Primeira-Ministra, foi visto de forma explícita por meio de sua proposta de acordo 

entre os membros fora do âmbito do Tratado de Roma. O fato de Thatcher não 

querer se submeter às cláusulas ou regulamentações do Tratado demonstra seu 

afastamento do idealismo existe no chamado “l’esprit communautaire”3 (EVANS, 

1997, p. 87). 

 A partir de seu segundo mandato, começa a ficar claro para Thatcher 

que a CEE rumava para um caminho de maior integração e unificação, e isso 

passou a incomodá-la - sempre usava o termo “federalismo” para criticar os 

avanços da comunidade, dando a ideia de que os Estados europeus deveriam ter 

autonomia total sobre os órgãos da CEE. Também era cética com relação a alguns 

Estados, como França e Alemanha, dizendo que por serem grandes, também 

deveriam questionar a Comissão e suas decisões. 

 

Análise: Política Externa Britânica – Terceiro Mandato 

 Em seu terceiro mandato, a Primeira-Ministra enfrentou diversos 

problemas quanto a aceitação e implementação de suas ideias, e precisou ser 

ainda mais vigorosa que em seus mandatos anteriores. A pauta na Comunidade 

girava em torno do sistema monetário europeu, e a relutância de Thatcher diante 

da questão tornava ainda mais difícil sua relação com a Comissão e os demais 

membros. O que antes era considerado um grande ceticismo de Thatcher, agora 

era visto como aversão diante do processo de integração europeia (AITKEN, 2013, 

p. 560). O empenho da Primeira-Ministra em defender o “interesse nacional” 

britânico – que a essa altura, fundia-se com seu interesse pessoal de se mostrar 

uma grande líder à frente de uma potência – transformou-se, pouco a pouco, em 

uma luta contra os avanços da Comunidade. 

                                         
3 A ideia está presente em todos os tratados que originaram a União Europeia. O conceito diz 
respeito à união dos membros da comunidade, e em sua intenção de cada vez torná-la mais 
uniforme e harmônica. 
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 A ruptura da Primeira-Ministra com a CEE pode ser vista por meio de 

três fatos importantes ocorridos em seu terceiro mandato. O primeiro foi o 

agravamento de sua relação com Jacques Delors. Desde seu primeiro contato com 

o presidente, assim que Thatcher havia se tornado Primeira-Ministra, viu que teria 

dificuldades com a Comissão. Thatcher acreditava que Delors se apegava demais 

às críticas ao Reino Unido, e que tornava ainda mais o processo de integração uma 

enorme burocracia, ao invés de ouvir e dar ênfase aos interesses nacionais dos 

Estados-membros (JONES, 2007, p. 34). As relações e interações entre ambos 

mudavam ao longo dos anos, ao passo que Thatcher se posicionava 

estrategicamente diante de Delors a fim de obter influência sobre a Comissão, e o 

presidente também se mostrava especialmente apreensivo com os britânicos 

(THATCHER, 2013, p. 653). 

 Além das diferenças ideológicas com Delors, Thatcher também 

enfrentou problemas com seus ministros. O rompimento da relação da Primeira-

Ministra com Nigel Lawson, seu ministro da Fazenda, simbolicamente representou 

“o início do fim” de seu governo. Lawson acabou renunciando ao cargo em 1989 

devido, às várias desavenças com Thatcher, pois este se posicionava a favor do 

SME e da UME (AITKEN, 2013, p. 569). Assim, a dicotomia dentro do governo 

Thatcher diante da Comunidade se tornou ainda mais explícita. A ideia de state 

person que a Primeira-Ministra havia construído, agora já não fazia tanto sentido 

para seus aliados. 

 O terceiro e maior símbolo do euroceticismo de Thatcher foi o seu 

discurso de Bruges, em 1988. Ao discursar para os universitários da College of 

Europe na cidade de Bruges4, Bélgica, a Primeira-Ministra exprimiu tudo o que 

pensava a respeito da Comunidade e, mais do que isso, do processo de integração 

europeia. O discurso passa por momentos marcantes, nos quais Thatcher diz que a 

“Europa não é uma criação do Tratado de Roma”5, mesmo reconhecendo o 

                                         
4Acessado pelo site oficial da Primeira-Ministra, Margaret Thatcher Foundation. 
Disponível em: < http://www.margaretthatcher.org/document/107332> Acesso em: 20 
de Dezembro de 2015. 
 
5 Tradução livre do original em inglês: “Europe is not the creation of Treaty of Rome”, retirado 
de seu discurso oficial em Bruges, do site Margaret Thatcher Foundation. Disponível em: 
<http://www.margaretthatcher.org/document/107332> Acesso em: 22 de Dezembro de 2015. 
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passado histórico do Reino Unido e sua íntima relação com a construção do 

continente europeu (JONES, 2007, p. 171). 

 Mesmo finalizando seu discurso com ênfase à união dos membros e seu 

comprometimento com os verdadeiros objetivos da Comunidade – que para 

Thatcher giravam bem torno de maior liberalização por parte dos membros e 

flexibilização de regulações e normas burocráticas -, a Primeira-Ministra o 

encerrou ainda tocando na questão de identidade europeia: 

Deixem que a Europa seja uma família de nações, compreendendo umas 
às outras, usufruindo umas das outras, agindo mais juntas mas 
desfrutando de nossa identidade nacional, não menos que o desafio de 
uma Europa comum.6 

 

 Por fim, seu terceiro e último mandato foi marcado por problemas 

pontuais com alguns membros. Os alemães foram irredutíveis quanto à sua posição 

favorável à união monetária e econômica, e Thatcher já havia perdido força de 

influência sobre seus aliados (AITKEN, 2013, p. 570). As relações e interações com 

os membros, assim como a Comissão, transformaram-se (AITKEN, 2013, p. 568). Se 

antes Thatcher havia conseguido influenciar os demais com suas ideias e 

objetivos, seu período final como Primeira-Ministra britânica foi marcado pelas 

influências que acabou sofrendo – apesar de ter defendido o “interesse nacional” 

do Reino Unido, sendo este muitas vezes confundido com seus próprios interesses, 

também fez uma série de concessões (EVANS, 1997, p. 86). 

 

Conclusão 

 

Margaret Thatcher é conhecida por ter sido uma grande líder. Apesar de 

ter muitos críticos – inclusive no Reino Unido -, duas inferências são inegáveis após 

análise de sua vida e ações ao longo dos 11 anos em que esteve no poder: sua 

personalidade forte esteve presente em todas as áreas que diziam respeito à vida 

política, tanto no relacionamento com seus funcionários, colegas e Conservadores, 

                                         
6 Tradução livre do original em inglês: “Let Europe be a family of nations, understanding each 
other better, appreciating each other more, doing more togheter but relishing our national 
identity no less than our common European endeavour”, retirado de seu discurso oficial em 
Bruges, do site Margaret Thatcher Foundation. Disponível em: 
<http://www.margaretthatcher.org/document/107332> Acesso em: 22 de Dezembro de 2015. 
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até na condução da política externa britânica perante os vizinhos europeus. Esta 

condução é evidenciada pela forma com que se impôs durante reuniões, Conselhos 

e até mesmo negociações bilaterais com outros líderes. 

Após análise de sua atuação no âmbito da Comunidade Europeia - 

levando em conta especialmente o fato de que esta análise foi baseada em relatos 

da própria Primeira-Ministra -, é possível observar que na tentativa de colocar os 

interesses britânicos acima dos demais desde o início de seu mandato (quando o 

caso do cheque britânico esteve em evidência), Thatcher teve dificuldade em 

confrontar a estrutura burocrática da Comunidade, considerando que precisava do 

apoio da maioria para que suas reivindicações se fizessem presentes durante os 

Conselhos e até mesmo consideradas pela Comissão. Como margem de manobra, a 

Primeira-Ministra focou seus esforços em relacionamentos bilaterais, apoiados 

pela crença da própria Thatcher de que poderia conduzi-los da maneira mais 

conveniente aos seus interesses.  

Enquanto os dois primeiros mandatos de Thatcher pareceram ter sido 

mais positivos quanto às suas estratégias para a Comunidade Europeia, o terceiro 

e último é marcado pelo declínio de sua influência interna e externa. A figura 

individual de Thatcher a partir de 1987, quando foi reeleita pela segunda vez, se 

enfraqueceu e começou a mostrar falhas que até então passavam despercebidas 

por conta de sua imagem pública positiva perante a população britânica. O 

nacionalismo da Primeira-Ministra era bem visto pelos britânicos, e o fato de ter 

defendido os interesses do Estado de maneira incisiva diante da Comunidade 

Europeia mostrou o quanto o Reino Unido havia absorvido o Thatcherismo, e o 

quanto este modelo agora era intrínseco à figura da Primeira-Ministra. Mesmo com 

o declínio de seu poder de influência nos últimos anos de seu mandato, Thatcher 

se manteve consistente em suas crenças, firmando ainda mais os rumos que 

almejava para o Reino Unido. Ela enxergava o Reino Unido como a maior potência 

da Comunidade, e a persistência em colocar o interesse nacional britânico sempre 

à frente demonstra forte veemência em sua personalidade. 

Sob o ponto de vista analítico tem-se, então, a inferência de que o 

indivíduo, em sua forma mais complexa – composto por valores, crenças e uma 

identidade sempre em desenvolvimento -, se torna capaz de influenciar e conduzir 

políticas “a seu favor”. A partir do momento em que as interações entre Margaret 
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Thatcher e a Comunidade Europeia se mostraram positivas à Primeira Ministra 

(influenciando os demais membros e mantendo assuntos pertinentes aos britânicos 

em pauta), pode-se dizer que as ideias de Thatcher foram absorvidas; em 

contrapartida, a partir de seu terceiro mandato, observa-se que o discurso da 

Primeira-Ministra já não é mais tão convincente, e sua imagem torna-se negativa 

diante da CEE. 

Por vezes a política externa britânica fundiu-se com os interesses 

pessoais da Primeira-Ministra, e este fato é especialmente revelado por conta das 

divergências entre ela e seus ministros. Thatcher os mantinha como conselheiros, 

mas as opiniões contrárias entre eles (especialmente entre Thatcher e Geoffrey 

Howe e Nigel Lawson) sinalizavam o distanciamento da Primeira-Ministra diante de 

seu gabinete. Houve um momento de grande compatibilidade entre as ideias de 

Thatcher, seu partido e funcionários, mas quando a ruptura entre eles ocorreu – 

principalmente a partir de seu terceiro mandato -, tornaram-se visíveis as 

intenções de Thatcher e seu projeto de poder: Thatcher possuía personalidade 

forte, era imperativa quanto às suas posições, e obstinada a alcançar todos os 

interesses britânicos. A política externa do Reino Unido para a Comunidade 

Europeia, que antes era caracterizada por grande ceticismo, foi incorporada pelo 

“Thatcherismo”. 

Ainda, nota-se o conflito de ideias entre a visão que a Primeira-Ministra 

tinha da Comunidade, e a própria estrutura da CEE em si. Representada à época 

pelo então presidente da Comissão Jacques Delors, a Comunidade Europeia passou 

a ser vista como o chamado “federalismo”, que ia contra a ideia de união 

defendida por Thatcher. Segundo ela, a uniformização de políticas e intenso 

controle sobre os membros por uma unidade burocrática centralizada – no caso, a 

Comissão – fazia com que a Comunidade perdesse sua essência, ao ser suprimida 

pela redução de responsabilidade e autonomia por parte dos Estados-membros. 

Assim, acerca do envolvimento do indivíduo na condução de políticas e 

a influência de suas ideias e crenças durante todo o processo, ao analisar a 

atuação de Margaret Thatcher e a forma com que conduziu a política externa 

britânica, nota-se forte presença destas crenças em todas as ações atreladas a seu 

governo. Independentemente do resultado alcançado, a Primeira-Ministra fez com 

que sua personalidade fosse explicitamente evidenciada nas políticas adotadas por 
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ela, seja defendendo um simples ideal ou pela determinação em querer liderar as 

pautas discutidas no âmbito da Comunidade. Portanto, o Reino Unido e a política 

externa britânica durante os mandatos de Thatcher muitas vezes acabaram 

fundindo-se com a imagem da Primeira-Ministra, e sua relação com o 

euroceticismo e a Comunidade Europeia permanece acesa até os dias de hoje. 
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