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Resumo Executivo  
 

O presente trabalho levanta a questão da necessidade de integração e cooperação 

entre os países da América Latina e do Caribe na área da saúde, com destaque para 

a estruturação de um de um programa regional de vigilância epidemiológica e 

controle de enfermidades. Com o fim de apresentar recomendações para a 

concretização desse objetivo, primeiro apresenta a busca pelo desenvolvimento 

como algo que pode ajudar a subverter as dinâmicas tradicionais de conhecimento 

e poder entre países do Norte e do Sul Global. Assim, a Cooperação Sul-Sul e a 

integração regional em torno de agendas sociais são abordadas como formas pelas 

quais  os países da América Latina podem recuperar a agência na busca por esse 

desenvolvimento. Como objetivo de expor as opções de atuação disponíveis nesses 

setores, o histórico da cooperação latino-americano e as iniciativas de integração 

regional que se dedicam a abordar problemas de saúde pública comuns aos países 

da região são trazidos e contextualizados de acordo com a conjuntura política, social 

e econômica em que se deram. Tendo em consideração todo o embasamento 

conceitual e histórico trazido, por fim, o trabalho fornece recomendações 

seccionadas para grupos que detém o poder de agência capaz de avançar o objetivo 

aqui proposto: a comunidade acadêmica, a Sociedade Civil e os governos dos países 

da região da América Latina e do Caribe, com destaque para o Brasil. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento; cooperação sul-sul; integração regional; 

saúde; vigilância epidemiológica e controle de enfermidades. 
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1. Introdução 
A década de 2000 foi o momento em que a Cooperação Sul-Sul (CSS) ganhou 

muita relevância (BADA et al, 2019). No caso da América Latina, esse fenômeno 

tem uma íntima relação com as transformações pelas quais a região passava. Ao 

mesmo tempo em que os Estados Unidos perdiam parcialmente sua capacidade de 

influência sobre os demais países das Américas, boa parte da porção Sul do 

continente registrava altas taxas de crescimento econômico. Assim, ancorados por 

um ambiente político, econômico e ideológico favorável, os países se viram na 

capacidade de se afirmar também como atores de cooperação, favorecendo o 

benefício mútuo entre os parceiros do Sul Global. Alguns dos processos de 

integração regional impulsionados nesse momento também refletiam esse ímpeto, 

na medida em que buscavam se desvencilhar da hegemonia do pensamento 

econômico e contemplar com mais intensidade também as reais necessidades das 

populações locais (RIGGIROZI, 2016). 

Apesar dos avanços feitos nesta época, a conjuntura se alterou 

significativamente desde então. O que tem se notado nos últimos anos é uma perda 

de interesse por parte dos governos da região em defender a CSS como prática 

importante para o desenvolvimento dos países da América Latina e garantir a sua 

autonomia, assim como em preservar as iniciativas de integração que buscavam 

exercer um papel de relevância na formulação de normas e políticas públicas para 

além da economia (ALVAREZ, 2019). Como um dos efeitos dessa virada está uma 

oportunidade perdida de progresso para as áreas sociais, já que na região o processo 

de reinvindicação dessas agendas no nível internacional e regional, embora 

parecesse promissor, ainda era muito incipiente. 

Mesmo antes do novo coronavírus, a maior parte dos sistemas de saúde dos 

Estados nacionais da América Latina e do Caribe já se encontrava em uma situação 

longe do ideal. Em 2018, a média de gasto público no setor da saúde dos países da 

região era de apenas 2,2% do PIB, longe da porcentagem de 6% recomendada. 

Além disso, grande parte dos serviços de saúde oferecidos à população ainda 

contribuíam para a desigualdade social, por não serem capazes de garantir o acesso 

universal à saúde. Após a pandemia, é esperado que esse cenário esteja ainda mais 

precário (CEPAL, 2020). Assim, além da atuação individual de cada Estado, a 

coordenação entre os países da região, atualmente em decadência, é muito 
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importante para conter esses efeitos negativos e retomar a trajetória de progressos 

na saúde. 

 Neste sentido, o presente trabalho tem a intensão de fazer um apelo pela 

reestruturação da CSS em saúde na região e da revitalização de estruturas regionais 

que se debrucem sobre agendas sociais, começando pela criação de um robusto 

programa de vigilância epidemiológica e controle de enfermidades. O Capítulo 2 

será dedicado a fornecer a base teórica e conceitual que permite entender a categoria 

de desenvolvimento como desafio à hegemonia do pensamento sobre o Sul Global 

e a modalidade da CSS como uma das formas pelas quais os países em 

desenvolvimento se mobilizam para materializar essa ideia. O capítulo 3, por sua 

vez, tem o propósito de expor as opções de políticas que podem ser tomadas por 

meio da revisão histórica do que já foi feito, tanto em geral na cooperação entre 

países da região, quanto em termos de integração regional para a promoção da saúde 

e, por fim, um estudo de caso da UNASUL, sendo um dos exemplos de organização 

regional que mais se dedicou às questões de saúde.  

Por último, o capítulo 4 considerará todo o embasamento teórico e prático da 

cooperação e integração regional na América Latina e Caribe trazido até então para 

fornecer recomendações que possam ajudar a atingir o fim aqui proposto. Tendo 

em consideração que os Estados e seus governantes não são os únicos atores com 

influência sobre o cenário de cooperação intergovernamental e integração entre os 

países de uma região, as recomendações serão seccionadas considerando também o 

poder daqueles que produzem conhecimento, a academia, e aqueles que de 

mobilizam a fim de reivindicar, a Sociedade Civil, para construir uma agenda a 

favor da cooperação em saúde. Por fim, concluirei com sugestões práticas de como, 

mesmo em um período de perda de interesse nos mecanismos regionais e de CSS,  

os governos locais podem voltar a se mobilizar para combater problemas comuns. 

2. A Cooperação Sul-Sul: uma prática emancipatória 
Embora grande parte das análises sobre o desenvolvimento sejam focadas em 

aspectos econômicos, é preciso reiterar a importância de levar em conta fatores 

sociais para avaliar a situação dos países, já que assim se pode refletir as mudanças 

desejadas e ajudar a definir agendas políticas (PIETERSE, 2010). O fato é que, 

desde a década de 80, a Teoria do Desenvolvimento vem acompanhando tendências 

que a sensibilizam para as questões relacionadas não só ao crescimento econômico, 



 

 

10 

mas também ao bem-estar humano. A partir desse movimento, se torna comum 

pensar a saúde como condição de possibilidade para garantir o bem-estar e, 

consequentemente, o desenvolvimento dos países (PNUD, 2016). Nesse sentido, a 

cooperação pode ser vista como uma catalisadora da melhora de sistemas de saúde 

e, para isso, realizar uma revisão dos fundamentos que orientam os esforços de 

cooperação é um esforço benéfico para entender que tipo de iniciativas podem 

ajudar na estruturação de sistemas domésticos de saúde eficazes. 

Com esse objetivo, o primeiro capítulo do presente trabalho vai, em sua 

primeira seção (2.1), realizar uma análise da trajetória histórica e teórica do 

pensamento sobre desenvolvimento até hoje. Ainda que adote uma perspectiva 

crítica em relação ao paradigma do desenvolvimentismo, o objetivo primordial 

dessa seção inicial não será anular a categoria do desenvolvimento em sua 

totalidade, mas mostrar que o conceito e, por consequência, a prática do 

desenvolvimento podem se beneficiar de tendências teóricas, como análise de 

discurso e valorização do conhecimento localizado e do empoderamento, para se 

remodelar e impulsionar novas práticas mais sensíveis aos contextos locais e, assim, 

reorientar, os esforços de cooperação internacional. 

Na segunda seção (2.2), por sua vez, pretendo introduzir os fundamentos 

conceituais da Cooperação Sul-Sul, pensada como uma alternativa que desafia as 

dinâmicas tradicionais da ajuda internacional, frente às falhas observadas até hoje. 

O objetivo primordial dessa seção é apresentar novas modalidades de Cooperação 

Sul-Sul, como o Aprendizado Sul-Sul, isto é, a troca de conhecimento entre países 

em desenvolvimento, como avanços no sentido de gerar projetos e programas 

pensados e implementados com a participação dos países que irão recebê-los. 

Finalmente, essa seção apresentará o Brasil como líder regional que poderia 

potencialmente impulsionar um amplo programa de cooperação em saúde na 

América Latina, por meio da contribuição para uma mobilização regional em torno 

da vigilância epidemiológica e controle de enfermidades com potencial para 

orientar políticas públicas locais em saúde.  

2.1. O papel da teoria 
O papel dos estudos sobre o desenvolvimento é não só explicativo, as 

abordagens teóricas também orientam concretamente as práticas que são 

desempenhadas para atingi-lo (PIETERSE, 2010). Nos dias atuais, os indicadores 

utilizados para avaliar o nível de desenvolvimento dos países englobam categorias 
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mais amplas do que apenas as econômicas. Além do estado da economia e do 

funcionamento dos mercados, o Banco Mundial toma também pobreza e 

desigualdade, dinâmicas populacionais, meio ambiente e interligações globais 

como temas importantes mas, ainda assim, o critério fundamental para determinar 

quais países serão considerados mais ou menos desenvolvidos é a renda per capita 

(THE WORLD BANK, SD). Esses temas são traduzidos em mais de 1600 

indicadores e uma infinidades de dados. A avaliação é conduzida, em tese, sem 

influências além da objetividade pelas quais eles são interpretados. 

Contudo, para quem estuda a situação socioeconômica dos países em 

desenvolvimento, seja para fins acadêmicos ou para formulação de política pública, 

frequentemente a análise baseada somente em uma série de indicadores 

compartilhados por todo o mundo parece carecer profundidade e privilegiar um 

entendimento excessivamente homogeneizado. Não é difícil perceber que a maior 

parte dos países atualmente desenvolvidos e os que ainda se encontram na categoria 

de em desenvolvimento passaram por trajetórias históricas completamente 

diferentes e, ainda assim, são avaliados pelos mesmos parâmetros e, por 

consequência, expostos em grande medida às mesmas soluções de 

desenvolvimento. Se faz necessário, então, indagar o porquê. 

 Em primeiro lugar, é preciso identificar a própria categoria de 

desenvolvimento como central para entender o processo de homogeneização da 

avaliação da situação de todos os Estados. Em seu livro, El Desarollo: historia de 

una creencia occidental, Rist (1996) aponta para o contexto de fim da Segunda 

Guerra Mundial e a disputa por influência geopolítica e econômica que caracterizou 

a Guerra Fria como o pano de fundo que deu origem ao paradigma do 

desenvolvimentismo. Ainda na década de 40, embora o conceito já fosse utilizado 

para realizar análises de cunho econômico, a produção da relação entre 

desenvolvido e subdesenvolvido foi a novidade responsável por eleva-lo ao status 

de parâmetro universalmente aceito. 

 Em 20 de janeiro de 1949, o Discurso sobre o Estado da União do Presidente 

norte-americano Truman trouxe ideias que ficaram conhecidas como marco da 

inauguração da era do desenvolvimento. Em seu Ponto IV, o texto proferido pelo 

líder de Estado não só reconhecia a existência de uma parcela do mundo que vivia 

em condições próximas à miséria, sem alimentação adequada, vítimas de doenças, 

com uma vida econômica primitiva e estancada e constantemente ameaçadas pela 
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pobreza, mas também atribui aos Estados Unidos o dever de ajuda-los com seus 

avanços científicos e progressos industriais. Com o objetivo de apoiar os povos 

livres do mundo, a empreitada estadunidense deveria ser compartilhada por todas 

as nações para viabilizar, por meio do aparato institucional das Nações Unidas, um 

esforço que assegurasse nesses locais com menos recursos a  paz, a abundância e a 

liberdade. Nesse sentido, o Ponto IV foi responsável por identificar o 

desenvolvimento como algo transitivo e que, portanto, poderia ser atingido por 

meio da intervenção dos mais desenvolvidos nos assuntos internos dos menos. 

Estabeleceu-se, assim, uma doutrina de responsabilidade com os países mais pobres 

(RIST, 1996). 

 É também nesse movimento que antigas estruturas de poder foram mantidas, 

não mais baseadas em princípios de evolucionismo, mas agora em indicadores 

econômicos e níveis de desenvolvimento. Para assegurar a posição de superioridade 

das ex-metrópoles e dos EUA foi necessária a criação da categoria de 

subdesenvolvimento e a atribuição dela a todos os outros países. O problema com 

o rótulo de subdesenvolvido, também chamado de Terceiro Mundo e, mais 

recentemente, Sul Global, é que, com o objetivo de enquadrar todos os Estados em 

uma mesma classificação, ignora-se o contexto histórico que levou às condições de 

cada país e naturaliza-se a condição de “pobre”; colocando os países desenvolvidos 

como um ponto de chegada e legitimando intervenções por parte desses nos países 

subdesenvolvidos (RIST, 1996). 

 Assim, por um extenso período, o desenvolvimento foi tido como um 

conjunto de objetivos macroeconômicos que deveriam ser atingidos por meio de 

políticas adequadas, aquelas definidas pelos países ricos. No entanto, se analisada 

sua trajetória histórica, é possível entende-lo como discurso, na medida em que foi 

impulsionado como objetivo em si mesmo e universalmente desejável; não sem 

segundas intenções por quem o promovia. Percebe-se então que a questão 

transcende o limite das ciências econômicas, já que também carrega um significado 

filosófico e cultural. Dessa forma, abordagens teóricas mais sensíveis culturalmente 

podem ser úteis para entender o significado social do paradigma do 

desenvolvimentismo, tanto para os países pobres quanto para os ricos.  

 Uma das abordagens mais adequadas para entender o papel do 

desenvolvimento como discurso é a Teoria Pós-colonial. Uma das principais 

características do pós-colonialismo como abordagem teórica é o entendimento do 
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colonialismo como um aparato de poder. Isto quer dizer que ele exerce um poder 

por meio da articulação da diferença com objetivo de exercer subjugação. Desta 

forma, a atribuição de estereótipos fixa a alteridade como negativa. Quanto mais o 

discurso ganha autoridade, mais é legitimado o exercício do poder sobre aquele que 

se vê como inferior (ZEIN-ELABDIN, 2011). 

 No caso do desenvolvimentismo, a alteridade toma a forma do 

subdesenvolvido. As características atribuídas são as de falta de poder, passividade, 

ignorância e a constante espera por uma ajuda que só pode vir de agentes externos. 

Dessa forma, o Terceiro Mundo é homogeneizado de forma ahistórica e a 

disseminação desse discurso contribui para a projeção de poder do Ocidente sobre 

ele. Quando o Ocidente passou a enxergar na Ásia, na África e na América Latina 

condições percebidas como pobreza, problemas e atraso, foi também trazida a ideia 

de que essas sociedades deveriam ser completamente transformadas econômica, 

social e culturalmente para atingir o progresso pretendido. Mesmo quando a 

estratégia promovida por meio do desenvolvimento tinha como efeitos a expansão 

do empobrecimento, da violência , da má nutrição e das dívidas, a importância de 

mantê-la era defendida. O discurso do desenvolvimento havia colonizado o 

imaginário social e adquirido o status de certeza (ESCOBAR, 1995). 

 É inegável, no entanto, que desde de sua origem o conceito de 

desenvolvimento mudou significativamente. Na década de 70, o foco se voltou para 

a natureza do desenvolvimento, passando a pensar também no aspecto distributivo, 

para além do mero crescimento econômico (ESCOBAR, 1995). Já na década de 80 

ele foi remodelado para incluir a dimensão do desenvolvimento humano, com a 

intenção de levar em consideração também a capacitação e ampliação das escolhas 

das pessoas como aspectos relevantes (PIETERSE, 2010). Desde então, outras 

pautas foram incluídas ao cálculo, com destaque para gênero e meio ambiente 

(ZEIN-ELABDIN, 2011) para, finalmente, na era do neoliberalismo, ele ser 

retirado da agência do Estado e transformado em uma consequência do bom 

funcionamento dos mercados (PIETERSE, 2010). Apesar de todas essas 

transformações, a faceta nociva do desenvolvimento se releva na retirada da agência 

dos países pobres e a autorização da intervenção irresponsável e, frequentemente, 

auto-interessada das potências desenvolvidas, muitas vezes materializada por meio 

da cooperação internacional para o desenvolvimento tradicional. 
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 Embora parta do entendimento do desenvolvimento como discurso, Escobar 

(1995) se debruça sobre o estudo das manifestações práticas dessa imposição de 

poder autorizada pelo desenvolvimentismo; em suas palavras, um discurso posto 

como sonho e que, na prática, se torna pesadelo. O autor também reconhece que, 

na prática, há uma variedade de formas pelas quais os povos do Terceiro Mundo 

resistem às intervenções. Assim como o colonialismo, o discurso do 

desenvolvimento nunca é completo, isto é, pode ser desafiado por novas 

perspectivas que, eventualmente, podem ser transformadas em práticas 

emancipatórias (ZEIN-ELABDIN, 2011). 

 A contribuição de autores como Rist (1996) e Escobar (1995), por meio do 

entendimento do desenvolvimento como aparato que combina formas de 

conhecimento e técnicas de poder, é significativa para identificar as falhas desse 

modelo, mas tem suas limitações. Nas palavras de Pieterse (2010, p. 15):  
The methodological gain of discourse analysis is to add a level of 
reflexivity, theoretical refinement and sophistication to development 
studies, and thus to open up the politics of development to a more 
profound engagement. Its weakness and limitation – in development 
studies just as in literature criticism and cultural studies – is that it may 
skirt around the actual issues of power. It may divert attention from 
relations ‘on the ground’. In that case, from determinism we risk slipping 
into discursivism, that is, reading too much into texts, or textualism, and 
overrating the importance of discourse analysis, as if by rearranging texts 
one changes power relations.  

 É justamente na lacuna prática deixada pelas análises pós-coloniais que a 

renovação da Teoria de Desenvolvimento pode mostrar sua maior contribuição. 

Ainda segundo Pieterse (2010), a teoria deve ser regida por forças sociais, no 

sentido de articular seus interesses e servir a uma função. Não diferente de outras 

teorias, o pensamento sobre desenvolvimento performa um papel de representação, 

se dá em um contexto histórico e político específico e inevitavelmente privilegia 

alguns interesses em detrimento de outros. A Teoria do Desenvolvimento, nesse 

sentido, sempre reflete a hegemonia ou representa um desafio a ela.  

Essa vertente teórica traz como ponto positivo a característica da orientação 

para políticas concretas, deixando claro que a explicação nem sempre é a função 

primordial de uma abordagem, podendo ser também a definição de agenda, 

contestação e mobilização. A remodelagem desse conhecimento deve, portanto, 

servir a função de privilegiar a descolonização do conhecimento, e, 

consequentemente, da prática. O primeiro passo nesse caminho é se afastar cada 

vez mais da ideia de que o conhecimento deve ser produzido no Norte e apenas os 
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dados no Sul, dando ênfase para o conhecimento localizado, plural e culturalmente 

sensível para orientar a prática da busca por desenvolvimento no sul global 

(PIETERSE, 2010). 

O contexto atual representa uma oportunidade para ampliar esses esforços 

na medida em que a tendência mundial é uma desconfiança generalizada em relação 

aos efeitos que o desenvolvimento tradicional tem trazido, muitas vezes tendo como 

vetor a cooperação internacional tradicional. Os problemas ecológicos gerados pela 

modernização, a valorização do multiculturalismo e a preferência por abordagens 

multi-setoriais e multiníveis são indícios de um espaço cada vez maior para pensar 

alternativas (PIETERSE, 2010). É nesse esforço que, na próxima seção, trataremos 

da Cooperação Sul-Sul como prática que subverte as noções tradicionais de ajuda 

ao democratizar a produção de conhecimento, priorizar soluções pensadas e postas 

em prática no Sul Global e devolver a agência para buscar maiores níveis de 

desenvolvimento. 

2.2. A Cooperação Sul-Sul como alternativa 
 Muito mais do que um projeto utópico, a busca por formas menos nocivas 

de modernização já se mostra realidade a partir de tendências observadas, 

principalmente a partir da década de 2000. Um exemplo é o fato de que a Teoria do 

Desenvolvimento já se mostra mais favorável a visões orientadas pela agência, isto 

é, que valorizam mais o local e o regional em detrimento de estruturas macro. Como 

consequência, as soluções ganham um teor menos determinista e mais 

interpretativo e com maior preocupação com a diversidade (PIETERSE, 2010). 

Para o campo da cooperação internacional, isso se concretiza a partir de um 

aumento significativo do volume de cooperação viabilizado pelos países do Sul 

Global e na consequente tendência de institucionalização pela qual passa a 

Cooperação Sul-Sul. 

 Desde sua origem, a Cooperação Sul-Sul, ou CSS, parte, em grande medida, 

de um esforço de se diferenciar da Cooperação Norte-Sul (CNS). Isso se dá porque, 

ainda na década de 60, o tipo de cooperação oferecida pelos países desenvolvidos 

foi institucionalizado como o único tipo possível. Essa prática, que se estabeleceu 

como cooperação tradicional, é caracterizada pelo fornecimento de ajuda, aonde 

apenas os países membros do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD), da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), são 

considerados doadores e os países do Terceiro Mundo receptores. Esse tipo de 
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assistência é guiada pelo princípio da filantropia porque sempre há uma assimetria 

de poder entre doador e receptor, seja pelo status de desenvolvimento das partes ou 

pelo poder decisório na tarefa de formular os projetos e programas (SOUZA, 2014). 

 A Cooperação Sul-Sul, por sua vez, conceitualmente, se caracteriza-se pelos 

benefícios mútuos. As partes envolvidas, sempre países do Sul Global, são 

denominadas parceiros, não mais doador e receptor, como forma de refletir a 

intenção de horizontalidade trazida pela prática. Algumas outras características 

pelas quais a CSS se define são a ausência de condicionalidades sociais, ambientais, 

de governança ou mesmo de Direitos Humanos. Além disso, idealmente, os projetos 

e programas são desenvolvidos de acordo com a demanda da parte que irá recebê-

los (SOUZA, 2014). Todas essas características e os novos instrumentos oferecidos 

pela CSS são resultado da crença de que os países em desenvolvimento, por 

entender melhor o status financeiro e social uns dos outros, podem ajudar a gerar 

mudanças e crescimento “de dentro”, ao passo que as soluções trazidas pela CNS 

são quase sempre pensadas externamente aos países receptores (BADA et al, 2019). 

 A prática da CSS ainda é pouco avaliada, mas diversas análises consideram 

que ela tem um potencial positivo, na medida em que facilita o compartilhamento 

de conhecimento, a capacitação técnica, a troca de extertise e a distribuição de 

recursos de forma a gerar um desenvolvimento conjunto entre as partes. Tudo isso 

leva a  pensar que a prática pode ter efeitos positivos tanto no setor da economia e 

também tem potencial para trazer significativo ganho social em setores como saúde 

e educação. Além disso, a CSS foi capaz de redefinir amplamente o conceito de 

regionalismo, não mais apenas definido por laços estritamente geográficos, mas 

como forma de aproximação entre países que compartilham similaridades (BADA 

et al, 2019) 

 A despeito da relevância que a CSS vem ganhando, ainda hoje, a definição 

de Official Development Assistance (ODA) adotada pelo CAD privilegia práticas 

tradicionais de CNS, como concessão de empréstimos concessionais e crédito, que 

são usados majoritariamente por países desenvolvidos, com algumas exceções do 

Sul Global, como a China. Além da relutância dos atores tradicionais em aceitar um 

papel mais ativo de outros atores no campo da cooperação, esse fenômeno se dá em 

parte porque a CSS ainda carece de uma conceituação precisa. Isso se dá porque, 

por incluir instrumentos muitos mais diversos do que a cooperação tradicional, a 

CSS é registrada de forma desigual pelos diferentes atores e, por isso, tem uma falta 
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de dados sistemáticos. A dificuldade de mensurar e, por consequência, avaliar 

precisamente os seus impactos, gera uma lacuna na produção teórica a respeito da 

prática e na sua capacidade de ser institucionalizada pelas vias multilaterais formais 

(DE RENZIO, SEIFERT, 2014). 

 Se, por um lado, as deficiências mencionadas representam uma limitação à 

CSS, por outro, sua trajetória histórica tem mostrado que há uma tendência no 

sentido de promover essa formalização, mas não sem percalços. Como marco do 

início desse processo, está a Conferência de Bandung, realizada em 1955, quando 

diversos países da África e da Ásia se reuniram para promover um aumento da 

cooperação entre eles e o resto do mundo em desenvolvimento, além de favorecer 

seu posicionamento no contexto de descolonização. O esforço para adquirir mais 

autonomia para as ex-colônias teve seguimento com a formação do Movimento dos 

Não-Alinhados, em 1961, e, três anos mais tarde, com a formação do Grupo dos 77 

países em desenvolvimento (G77) no âmbito da Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD); com a intenção de que se 

reunissem a cada quatro anos para promover a articulação entre eles (DE RENZIO, 

SEIFERT, 2014). 

 Em termos de reconhecimento, a CSS foi identificada como um importante 

complemento a ODA durante pela Declaração de Marrakesh, ideia mais tarde 

ressaltada pela Declaração de Doha. Embora os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio fizessem mais referência à cooperação tradicional, agendas mais recentes, 

como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris sobre 

Mudança Climática, já reconhecem a prática como tendo um papel fundamental 

(NAÇÕES UNIDAS, 2019). Já em termos de articulação entre os atores da CSS, a 

primeira tentativa de formalizá-la em um contexto multilateral foi o Plano de Ação 

de Buenos Aires, em 1978. Desde então, esse processo sofreu muitos entraves, o 

que é explicitado pela baixa aderência ao Fórum de Alto Nível de Busan, de 2011, 

que tentava incorporar a CSS às normas e padrões estabelecidos pelo CAD (DE 

RENZIO, SEIFERT, 2014). 

 Não é possível, no entanto, interpretar essa dificuldade de gerar 

formalização como falta de vontade dos parceiros. A explicação mais plausível é a 

de que, por ser composto por atores extremamente heterogêneos, cada uma das 

tentativas tem envolvimento de poucos atores, por conta das divergências entre eles 

(DE RENZIO, SEIFERT, 2014). Entre a maior das discordâncias entre os parceiros 
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de CSS é se ela deve ou não ser adequada às mesmas normas e métodos de avaliação 

da CNS. Embora seja preciso reafirmar que não seria adequado avaliá-la pelos 

mesmos padrões da cooperação tradicional, sob o risco de favorecer uma imposição 

de padrões externos sobre a prática (SOUZA, 2014), é importante também 

reconhecer que a falta de coordenação representa uma limitação ao seu potencial 

de mudança. Em outras palavras,“the future of SSC depends on many factors, such 

as improving means of communication and sharing of knowledge among partner 

countries and adopting a more analytical approach to define emerging modalities 

and practices of SSC.” (BADA et al, 2019, p. 5). 

 Esse cenário começa a mudar com a formação dos BRICS, um agrupamento 

entre Brasil, China, Índia e África do Sul, formado com objetivo de aumentar a 

relevância política e econômica desses países no cenário internacional. Uma das 

formas pelas quais esses países pretendiam atingir esse objetivo era por meio da 

ampliação de seus esforços de cooperação como estratégia de política externa. 

Dentre os países membros, os que são tradicionalmente mais refratários às normas 

do CAD são China, Índia e Brasil, uma vez que são líderes da CSS global e 

historicamente ressaltam seus papeis como países do Sul Global. Por outro lado, a 

África do Sul, assim como um grupo mais amplo de países que começaram a prover 

cooperação mais tarde, não rejeita tanto a interação com o grupo da OCDE (DE 

RENZIO, SEIFERT, 2014). 

 Entre esses países, o Brasil, além de ser um dos grandes atores históricos da 

CSS, é o que têm mais relevância para o contexto de cooperação da América Latina. 

Essa ascensão do país como grande parceiro de CSS se deu principalmente durante 

o governo Lula, de 2003 a 2011, embora já houvesse um aparelho institucional de 

cooperação que precede até mesmo a criação da Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC), submetida ao Ministério das Relações Exteriores, em 1987 (DE RENZIO, 

SEIFERT, 2014). Ao longo dos anos, o Brasil se especializou em realizar 

cooperação técnica bilateral, principalmente com países da África e da América 

Latina, mas, com o passar do tempo, a importância do conhecimento para catalisar 

desenvolvimento se mostrou cada vez mais evidente (VAZQUEZ, 2019). 

 A tendência de valorizar o conhecimento como instrumento de cooperação, 

observada também em diversos outros locais além do Brasil, evidencia uma nova 

modalidade de CSS, o Aprendizado Sul-Sul (ASS), conhecido em inglês como 

South-South Knowledge Exchange (SSKE). Diferente da CSS no geral, o ASS dá 
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ainda mais ênfase a abordagens colaborativas e sensíveis contextualmente do que à 

assistência técnica. Essas transferências de conhecimento podem ser especialmente 

benéficas para setores como segurança alimentar, saúde e energia, por meio da troca 

de soluções e construção de capacidades em países em desenvolvimento, com a 

participação de complexo mosaico de atores governamentais e não-

governamentais. Segundo a pesquisadora Karin Vazquez (2019, p. 333): 
Development happens when performance and results are locally owned 
and scaled up by local actors. In this context, SSKE can advance 
development through customized collaborative exchanges among 
development practitioners, as well as provide access to unique tacit 
knowledge and experiential learning. SSKE is further fostered through 
knowledge-sharing networks around a common set of challenges within 
and across regions. 
 

 Uma forma que alguns países encontraram de otimizar sua capacidade de 

compartilhar conhecimento, em escalas cada vez maiores, é por meio da criação de 

centros de conhecimento, definidos como organizações ou partes delas dedicadas a 

acumular conhecimento sobre um ou mais assuntos e desenvolver abordagens para 

que seja possível dividi-lo com outros países. No âmbito doméstico, a vantagem da 

criação desses centros de conhecimento é que eles podem facilitar a comunicação 

entre especialistas e alocações de orçamento, assim como melhorar a coordenação 

entre diferentes instituições e também a capacidade de prestação de contas 

(VAZQUEZ, 2019). 

 No Brasil, já há exemplos de centros de conhecimento que funcionam da 

maneira previamente descrita. Especificamente na área da saúde, a Fiocruz atua 

dessa forma, o que a permite não só avançar suas agendas internamente com mais 

facilidade, mas também desenvolver projetos de sucesso, como o compartilhamento 

de conhecimento no setor de pesquisa e desenvolvimento científico. Ainda falta no 

país, no entanto, uma estrutura clara dos atores e objetivos da cooperação brasileira, 

dificultando o fortalecimento desse tipo de iniciativa de ASS. Até o momento, os 

esforços são fragmentados entre os ministérios, a ABC e centenas de entidades 

públicas e privadas envolvidas no desenho e na implementação dos projetos. 

Embora a ABC seja formalmente encarregada de exercer a coordenação dos 

esforços, sua liderança é difusa e a alocação de recursos nem sempre a favorece 

(VAZQUEZ, 2019). 

 A melhor estruturação da CSS brasileira poderia permitir que o país se 

tornasse um líder que fosse de fato capaz de impulsionar projetos e até programas 
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que dariam maior alcance às expertises do país. No nível regional, isso poderia criar 

algumas das condições necessárias para o desenvolvimento de programas para 

melhorar o software – políticas públicas e regulação – e o hardware – infraestrutura 

- em nível regional a favor de objetivos comuns. Um exemplo de como esse tipo de 

iniciativa é viável é a, já em vigor, base de dados unificada sobre previdência social 

no âmbito do Mercosul, aonde Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai compartilham 

dados domésticos com objetivo de orientar suas políticas previdenciárias 

(VAZQUEZ, 2019).  

 De forma similar, na área da saúde, a criação de um programa regional de 

vigilância epidemiológica e controle de enfermidades poderia ser benéfica para 

atingir alguns dos objetivos compartilhados na região. O Brasil, como um dos 

países da América Latina com o sistema institucional e de provisão de saúde 

públicos mais robustos, poderia criar mais integração entre seus centros de 

conhecimento na área, de forma a atuar como líder e impulsionar a 

institucionalização de uma iniciativa abrangente e colaborativa para orientar 

políticas públicas em saúde nos países. Mantendo esse objetivo em mente, o 

capítulo seguinte se dedicará a realizar uma revisão das iniciativas de cooperação 

regional em saúde até hoje na América Latina e de analisar de que forma elas se 

aproximaram ou afastaram da proposta do presente trabalho. 

3. Opções de Política: a Cooperação Latino-Americana 
em saúde 

Dado o debate conceitual e teórico trazido no capítulo 2, a respeito da ideia de 

desenvolvimento como forma de desafiar a hegemonia e da CSS como meio pelo 

qual os países do Sul Global podem colocar esse entendimento em prática, o 

presente capítulo será dedicado a fazer uma revisão e análise da trajetória de 

cooperação internacional e regionalismo vivenciada pela América Latina e Caribe 

desde a década de 60 até os dias atuais. Isso porque olhar para esse panorama 

histórico e a variedade de iniciativas adotas até então é uma forma eficaz de 

contemplar as opções de política, em nível nacional, regional e internacional, que 

podem ser tomadas no futuro.  Neste sentido, ter as iniciativas em saúde como foco 

deste trabalho contribui para o entendimento de que as áreas sociais também podem 

ser objetivo de disputa no nível internacional e, sendo assim, podem ser 

compreendidas como potenciais impulsionadoras de uma maior relação de parceria 
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entre países em desenvolvimento em prol de objetivos comuns. Nas palavras de 

Riggirozzi (2016, p. 301): 
In a period of rapid global transformations, regional organizations, policies, 
identities and forms of cooperation and competition need to be taken as part of 
valid transformative arrangements shaping new spaces for thinking and enacting 
alternative models for political and social integration.  

 Na primeira seção (3.1), o esforço será o de fornecer uma revisão histórica 

da cooperação recebida e principalmente desempenhada pelos países da América 

Latina e do Caribe. Com este fim, em linhas gerais, me debruçarei sobre os esforços 

de cooperação envolvendo os países da região e alguns dos principais fenômenos 

que ajudaram a moldar essas interações, desde o fim da Guerra Fria até a 

recentemente superada fase de valorização da CSS, em grande medida capitaneada 

pelo Brasil. Visto que o regionalismo é frequentemente escolhido como 

instrumento para facilitar essas interações, a próxima seção (3.2) se dedicará a 

analisar os processos de integração regional desenvolvidos por países da região que 

tiveram impacto na área da saúde até os dias atuais, assim como a conjuntura 

política e social em que eles se deram. 

 Dada a perspectiva histórica do regionalismo e a análise de seu impacto nas 

iniciativas de cooperação em saúde na região, a última seção do capítulo (3.3) se 

aprofundará no caso da União dos Países Sul-Americanos (UNASUL) como maior 

exemplo latino-americano dos potenciais efeitos positivos de elevar o debate sobre 

políticas sociais ao nível regional, em especial com relação à saúde. A seção 

também argumentará que, por se tratar de uma iniciativa frequentemente descrita 

como pós-hegemônica, o bloco em questão também reafirma a ideia de que a 

cooperação pode servir como instrumento de desafio à ordem e como forma de 

potencializar conhecimentos e especialidades locais em prol da solidariedade 

internacional e objetivos de desenvolvimento regionais. 

3.1. Histórico da cooperação na América Latina e Caribe  

Para a região da América Latina e do Caribe, a cooperação internacional 

para o desenvolvimento teve um papel marginal no crescimento econômico. 

Historicamente, o fluxo de ODA destinado à parte sul do continente americano teve, 

em grande parte, origem nos EUA e, por isso, foi fortemente definido pelas 

prioridades de política externa da potência norte-americana. Mais recentemente, a 

maior parte dos países da região se caracteriza por uma agenda típica de países de 

renda média, tendo um papel duplo na cooperação na medida em que, ao mesmo 
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tempo que se encaixam na categoria de receptores, também oferecem cooperação 

por meio da modalidade Sul-Sul (PINO, 2014). 

Do ponto de vista da região como receptora de ajuda, essa trajetória 

significou que, desde a ascensão da cooperação internacional como instrumento de 

desenvolvimento, durante a Guerra Fria, quando doar para os países latino-

americanos era uma questão importante para a projeção de poder estadunidense, a 

região vem cada vez mais perde prioridade como beneficiária de ODA. Ainda na 

década de 80, já era possível perceber que boa parte dos recursos da cooperação 

global haviam migrado para o continente africano, considerado mais necessitado 

do ponto de vista do desenvolvimento. Além disso, o fim da disputa entre os blocos 

capitalista e comunista representou uma mudança de orientação da agenda de 

Washington, naquele momento voltada a questões de segurança nacional, 

principalmente relacionadas ao narcotráfico e ao terrorismo. Como consequência, 

na primeira década do século XXI, a ODA fornecida a América Latina já 

representava apenas 8% do total mundial (PINO, 2014).  

Da outra faceta da América Latina e do Caribe, como fornecedores de 

cooperação, as primeiras iniciativas entre países em nível regional datam da década 

de 60. Até os anos 80, os países da região promoveram arranjos como a Corporação 

Andina de Fomento (CAF) e o Banco Centro-Americano de Integração Econômica, 

esforços de apoio aos processos de paz na América Central, além de alguns projetos 

de cooperação técnica. O aumento do volume de CSS das últimas décadas, no 

entanto, foi resultado de uma aquisição de autonomia e da vontade de amplia-la, 

principalmente por parte dos países que se tornavam emergentes. Melhores 

condições econômicas, como crescimento econômico e a melhora em termos de 

solidez fiscal forneceram as condições necessárias para que países como Brasil, 

México, Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia se tornassem atores de 

cooperação, saindo de sua condição de simplesmente receptores (SANAHUJA, 

2011). 

Alguns outros incentivos para o aumento das iniciativas de CSS nos país da 

região foram a visão de que a prática poderia ser um instrumento benéfico para a 

construção de uma política externa mais assertiva e autônoma, além da ascensão de 

abordagens pós-hegemônicas ou pós-liberais ao regionalismo, isto é, a 

possibilidade de criar iniciativas que não se restringem à liberalização econômica. 

Foi nesse contexto que, com o passar do tempo, algumas tendências se 
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desenvolveram. Enquanto a cooperação regional na América Latina e no Caribe se 

debruça com mais intensidade sobre questões de energia, infraestrutura física e 

redução de assimetrias econômicas, no âmbito da cooperação técnica os países se 

veem mais capazes de refletir suas prioridades, capacidades e interesses. Alguns 

exemplos são o trabalho da Chile em educação superior, o da Argentina em 

agricultura, da Costa Rica no setor de energia elétrica e do México e Venezuela 

com energia fóssil (SANAHUJA, 2011).  

O Brasil, por sua vez, durante um longo período, manteve uma relação 

distante com o restante da região. O processo de colonização e consequente 

vulnerabilidade econômica e dependência das relações com potências mais 

desenvolvidas foram alguns dos fatores que contribuíram para essa postura. Essa 

dinâmica de distanciamento se reproduziu até o século XX, limitando o 

aproveitamento dos mercados internos dos países latino-americanos, assim como 

da abundância de recursos estratégicos e a possibilidade de adotar um padrão de 

desenvolvimento mais endógeno. Foi apenas por meio da Constituição de 1988 que 

o país adotou o preceito de integração econômica, política, social e cultural aos 

povos da América Latina, com objetivo de formar uma comunidade de nações. É 

possível dizer, no entanto, que esse ímpeto tomou seu maior impulso até hoje 

durante o governo do Presidente Lula, que declarou que a construção de uma 

América do Sul mais estável politicamente, próspera e unida seria a prioridade de 

sua política externa (BUSS, FERREIRA, 2011). 

 Até meados de 2017, o país tradicionalmente exercia uma política externa 

de alcance global, não apenas regional. O Brasil ganhou visibilidade por meio de 

sua coordenação com múltiplas regiões, com destaque para a América Latina e a 

África lusófona, em diversos eixos temáticos. A abrangência da atuação brasileira 

no campo da cooperação pode ser explicada parcialmente pela visão que manteve 

por um longo período de que ela pode ser usada como instrumento de projeção 

global (SANAHUJA, 2011). Nesse contexto, o país se tornou um dos líderes da 

CSS mundial, tendo como foco eixos temáticos como agricultura, saúde, assistência 

humanitária e capacitação de recursos humanos. Embora tenha sido favorável ao 

multilateralismo por vias tradicionais, a estratégia discursiva do país até 

recentemente dava ênfase ao seu papel como país do Sul Global. Por conta disso, 

utilizou a CSS como instrumento para praticar a solidariedade, promover sua 
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especialidade para combater problemas locais e fortalecer seu papel de 

representante dos países menos desenvolvidos (DE RENZIO, SEIFERT, 2014). 

Para a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), um dos mais relevantes 

atores de cooperação no país, a cooperação internacional brasileira se destaca por 

algumas características: não é assistencialista, não possui fins lucrativos ou 

pretensões comerciais e está centrada no fortalecimento institucional dos parceiros 

(BUSS, 2018). Se, por um lado, o recente papel de liderança do Brasil no processo 

de cooperação na América Latina é defendido por conta de seus limites territoriais 

compartilhados com uma grande quantidade de países da região, seu PIB mais 

elevado que os demais e sua maior capacidade produtiva, por outro lado, sua 

atuação não é isenta de críticas, uma vez que diversas iniciativas de integração 

capitaneadas pelo país não parecem respeitar os critérios mencionados 

anteriormente, na medida em que são descritas como imperialistas por 

frequentemente representarem os interesses do empresariado em projetos 

relacionados ao agronegócio e grandes empresas de infraestrutura (BUSS, 

FERREIRA, 2011). 

 A despeito das críticas, a atuação internacional brasileira na área da saúde é 

tida como arena de algumas de suas maiores contribuições. Conceitualmente, o país 

se vale do conceito de Diplomacia da Saúde como forma de justificar a relevância 

dada para a área em seus esforços internacionais. O termo se refere à solução de 

problemas existentes no espaço político e técnico da saúde global, em que uma das 

facetas de atuação é a cooperação intergovernamental. Concretamente, o ativo 

técnico na área da saúde desenvolvido no país por meio da criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e de programas e políticas nacionais consideradas bem-

sucedidas, como o controle do HIV/Aids e o programa de imunização, começou a 

ser requisitado como objeto de cooperação (BUSS, 2018).  

Alguns dos atores mais envolvidos na cooperação técnica em saúde do 

Brasil são o Ministério da Saúde, por meio da Assessoria de Assuntos 

Internacionais em Saúde (AISA), a Fiocruz, por meio do Centro de Relações 

Internacionais em Saúde (CRIS) e a ABC (BUSS, 2018). A participação do Brasil 

no cenário de cooperação, descrita brevemente nesta seção, foi decisiva também 

para a formação de estruturas regionais e sub-regionais, muitas delas dedicadas a 

questões de saúde.  
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Na realidade, o processo de integração regional já estava em curso mesmo 

antes da participação ativa do Brasil. No entanto, esse movimento se exacerbou nas 

últimas décadas. Isso pode ser explicado pelo fato de que os países emergentes, 

como o Brasil, sendo os principais atores da CSS, dependem de instrumentos 

diplomáticos para colocar em prática seus projetos. Embora os Estados não sejam 

os únicos atores capazes impulsionar a integração regional, frequentemente ela é 

tida por eles como um desses instrumentos porque: 
It is postulated that regional political and economic integration initiatives 
not only reduce economic and noneconomic transaction barriers but also 
bring potential benefits to the health sector, hence becoming an important 
development mechanism for SSC. For example, regional integration 
agreements can benefit member states by providing economies of scale 
in the procurement of drugs and vaccines; allowing for seamless health 
care reforms in individual countries, despite frequent changes in 
leadership, because of regional commitments that bind them together; 
facilitating the exchange of good practices because of better 
understanding and adaptation to local contexts; and providing 
mechanisms for joint action on cross-border issues, such as floods, 
droughts, and disease outbreaks. In short, regional integration agreements 
allow member states to tackle health issues in ways they could not do on 
their own because of technical and financial limitations (Roa, Santana, 
2012. P. 373). 

 Tendo em vista a relevância que iniciativas regionais podem ter para a 

criação e atuação em agendas compartilhadas, na próxima seção me dedicarei a 

fazer uma revisão histórica e análise das organizações formadas até agora pelos 

vizinhos latino-americanos em favor da saúde na região.  

3.2. O regionalismo como instrumento de cooperação em saúde 
 Tradicionalmente a literatura não considera o nível regional como arena 

para o desenvolvimento de políticas sociais. Uma das razões para isso é o fato de 

que o regionalismo é frequentemente associado a um mecanismo econômico, 

geralmente voltado à liberalização política e econômica entre países vizinhos ou 

com contextos similares (RIGGIROZZI, 2016). Mais uma explicação reside na 

natureza das políticas sociais, essencialmente local e municipal, o que leva a uma 

resistência a tentativas de elevar essas questões para o nível federal e uma ainda 

maior para o regional. No entanto, o que se vem observando é a reinterpretação da 

região como entidade capaz de mitigar efeitos negativos da instabilidade do 

mercado e, em alguma medida, gerenciar essas incertezas por meio de regulação 

social (BIANCULLI, HOFFMAN, 2016). 

 Além de uma forma de aproximar Estados similares geograficamente e 

culturalmente, na prática, o regionalismo facilita a criação de acordos internacionais 
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entre eles. Embora esse processo possa ser impulsionado por diversos atores, como 

organizações internacionais, outras organizações regionais, o empresariado, atores 

da sociedade civil e movimentos sociais por meio de mecanismos como a pressão, 

contestação e difusão de normas, é muito importante que haja uma liderança capaz 

e interessada em se engajar, contribuir para o desenvolvimento e internalização de 

políticas em nível regional. No caso das políticas sociais, além dos benefícios que 

podem ser alcançados no sentido de gerar bem-estar social, elas também podem 

ajudar ainda mais a construir uma identidade comunitária entre os atores 

envolvidos, por serem construídas de uma perspectiva coletiva (BIANCULLI, 

HOFFMAN, 2016). 

 Na América Latina e no Caribe o processo histórico de integração regional 

foi em larga medida impulsionado como um mecanismo de defesa frente a forças 

externas, o que dificultava o desenvolvimento de uma agenda social significativa, 

especialmente na América do Sul. Ainda assim, em 1971, se estabelecia a primeira 

iniciativa conjunta a se debruçar sobre a área da saúde na região. A Comunidade 

Andina (CAN), inicialmente chamada de Pacto Andino, embora tivesse como foco 

a integração econômica e comercial, incluía também uma preocupação com 

questões sociais. Esse bloco teve como um de seus resultados a formulação do 

Acordo de Cooperação em Saúde dos Países Andinos (ROA, SANTANA, 2012). 

 Os países do Caribe, por sua vez, já realizavam esforços de cooperação em 

saúde mesmo antes de estabelecerem um instrumento institucional formal para esse 

fim. Alguns exemplos foram a criação do Instituto Caribenho de Alimentos e 

Nutrição, o Conselho de Pesquisa Médica e o Centro de Epidemiologia do Caribe. 

Ainda assim, em 1973, os laços entre esses países foram ainda mais fortalecidos 

com a criação da Comunidade do Caribe (CARICOM), que ampliou a cooperação 

entre os países caribenhos e estabeleceu diversas iniciativas de cooperação em 

saúde. De forma similar, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 

(OTCA) reuniu Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e 

Venezuela para discutir propostas não apenas de provisão de serviços de saúde, mas 

também de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área (ROA, SANTANA, 

2012). 

 A processo de cooperação na região foi afetado negativamente pela crise 

econômica da década de 80, assim como a própria estrutura institucional que já 

havia sido criada foi estremecida. Em vista de suas situações econômicas, grande 
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parte dos países se viram sem alternativa além de se submeterem às demandas de 

instituições financeiras internacionais tradicionais. Como consequência, pobreza e 

desigualdades foram ampliadas, gerando uma fase de competição por recursos entre 

os Estados da região, principalmente os da América Central (ROA, SANTANA, 

2012).  

Foi nesse contexto em que a Organização Panamericana da Saúde (OPAS), 

o braço da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas, coordenou a 

criação do Plano de Prioridades de Saúde para a América Central e o Panamá, 

endossado em 1984, com base na crença de que, apesar dos conflitos, a saúde 

deveria servir como ponte para a paz entre esses países. Já na década de 90, os 

resultados positivos dessa iniciativa inspiraram a criação de uma segunda fase. 

Construindo a partir dessa experiência, a OPAS propôs, em 1984, a criação da 

Cooperação Caribenha em Saúde, com objetivo de fortalecer os sistemas de saúde 

dos países que compõem a sub-região do Caribe e uma segunda fase foi aprovada 

em 1996. Em 1987, a CAN criou sua própria Cooperação Andina em Saúde, focada 

em reduzir a marginalização das populações andinas e usar recursos regionais para 

combater problemas comuns (ROA, SANTANA, 2012).  

Se a década de 80 representou o uso da cooperação como forma de mitigar 

problemas latentes, os anos 90 foram uma das épocas de maior integração dos 

países da região. Esse fortalecimento do regionalismo, no entanto, servia em grande 

medida como um impulsionador na agenda neoliberal no continente. Nesse 

contexto, começa a ser observado um tímido movimento de coordenação entre os 

países em áreas sociais, mantendo o foco em questões associadas à competição 

comercial dos países envolvidos. Como resultado, a prática regional na América 

Latina foi restringida em grande medida à tomada de decisões tecnocráticas. Havia 

pouco diálogo entre políticas comerciais e questões sociais, retirando o foco das 

autoridades das políticas sociais e, consequentemente, limitando a atuação de 

instrumentos regionais na área (RIGGIROZZI, 2016). 

A criação do Conselho de Ministros da Saúde Centro-Americanos, em 1991, 

foi o primeiro dos esforços da década. No âmbito da OTCA, a criação da Comissão 

Especial da Região Amazônica em Saúde, facilitou a coordenação e supervisão de 

programas de saúde e foi o pontapé inicial para a criação do Secretariado 

Permanente da organização. Os países-membros da CAN também aprofundaram 

suas relações ao criar o Sistema de Integração Andino, que incluía a criação de 
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Organização Andina de Saúde e foi capaz de reunir os Ministros das Relações 

Exteriores dos países, facilitando a conversa sobre problemas de saúde (ROA, 

SANTANA, 2012). 

 O MERCOSUL também foi estabelecido em 1991. O bloco teve como 

origem a mudança qualitativa no relacionamento entre Brasil e Argentina, mas 

atualmente engloba como membros efetivos também Paraguai, Uruguai e 

Venezuela. Inicialmente era um arranjo essencialmente econômico e comercial, 

sem incluir quaisquer áreas sócias. Em 1994, no entanto, houve a inclusão da 

Comissão Parlamentar Conjunta de Aconselhamento Social e Econômico à 

estrutura da organização. Outras iniciativas que promoveram discussões sobre 

saúde no âmbito do MERCOSUL foram o estabelecimento de reuniões de Ministros 

da Saúde e a criação do Subgrupo de Saúde (SGT-11), com objetivo de harmonizar 

as legislações domésticas que versam sobre bens e serviços de saúde, além de 

critérios epidemiológicos e sanitários (ROA, SANTANA, 2012). Embora a criação 

desses mecanismos tenha sido em alguma medida uma mudança de natureza da 

organização, a ênfase ainda residia em políticas de gestão do trabalho e outras 

políticas setoriais voltadas para a asseguração da concorrência entre os Estados-

membros (FILHO et al, 2007). 

 A década de 2000 marcou o momento de virada para o regionalismo na 

América Latina, na medida em que os países da região passavam por diversas 

mudanças político-econômicas, inclusive uma significativa virada à esquerda nos 

governos. A forma como se desenvolveu esse novo ciclo também se diferenciou na 

medida em que se tornou objeto de contestação por meio de ativismo nas esferas 

nacionais e internacionais (RIGGIROZZI, 2016). Como resultado, a integração 

política neste período teve como objetivo em parte se reapropriar dos princípios de 

cooperação e solidariedade. O processo pode ser descrito da seguinte forma:  
This is not simply discursive politics, although the amenability to change 
norms and institutions through discursive politics has been recognized in 
global politics. New regional norms, institutions and commitments for 
social inclusion and rights in Unasur should be seen as the result of a 
combination of national-level statecraft, social contention and the change 
in the coordinates of the regional political economy. In light of this, the 
question that arises is not only whether there is a social policy dimension 
to regional integration but how regional formations became important 
parties in debates and practices pertaining to social poverty, inequality 
and social development. Regional organizations like Unasur, unlike past 
organizations, are indeed playing more actively in policy processes 
regarding social development, brokering, at the same time, changes in 
normative structures and practices related to health at the national and 
global levels. (Riggirozzi, 2016, p. 292) 
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Nesse sentido, o tipo de regionalismo desenvolvido nesse contexto pode ser 

caracterizado como pós-hegemônico, na medida em que se desvencilha em alguma 

medida das pressões da economia globalizada e dos preceitos neoliberais que 

regeram esse tipo de iniciativa na fase anterior.   

 Já em 2008, foi fundado outro bloco, a União de Nações Sul-Americanas 

(UNASUL), composto por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 

Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, com objetivo de ampliar 

a integração na sub-região da América do Sul, dando maior foco a políticas sociais. 

Já na primeira reunião de líderes de Estado, foi criado o Conselho Sul-Americano 

de Saúde no âmbito da UNASUL, a UNASUL-Saúde, composto pelos Ministros da 

Saúde dos 12 Estados-membros, além de um Comitê de Coordenação e uma 

Secretaria Técnica. Apenas dois anos após a sua criação, haviam sido formados sete 

grupos de trabalho, sete redes institucionais e o Instituto Sul-Americano de 

Governança em Saúde (ISAGS) (ROA, SANTANA, 2012).  

 Dadas as contribuições históricas do processo de integração regional na 

região da América Latina e do Caribe, a próxima seção se dedicará ao 

aprofundamento da análise da experiência da UNASUL, como exemplo de um ciclo 

de regionalismo pós-hegemônico resultante de uma conjuntura favorável à 

politização da integração regional. A experiência da UNASUL-Saúde merece 

destaque porque estabeleceu um novo marco para a diplomacia regional, a chamada 

diplomacia em saúde sul-americana. Além disso, é um exemplo de CSS porque 

pressupunha que a relativa similaridade política e social entre os países envolvidos 

os ajudaria a combater assimetrias por meio da ação internacional conjunta. Embora 

tenha encontrado desafios, principalmente políticos, e enfrente uma grave crise 

institucional, conseguiu mobilizar uma robusta estrutura para tratar de questões de 

saúde, com destaque para a articulação de Ministros da Saúde com objetivo de 

fortalecer os esforços de vigilância e controle de enfermidades.  
3.3. O caso da UNASUL 

Da perspectiva da UNASUL, a saúde se torna um locus para o regionalismo 

na América Latina e uma nova abordagem para avançar agendas sociais. 

Documentos oficiais da organização caracterizam a iniciativa como manifestação 

de uma nova moralidade para o regional, na medida em que reconhecia a 

necessidade de nutrir a inclusão social, erradicação da pobreza e o papel da saúde 

como elemento transformativo e veículo para gerar as mudanças pretendidas. A 
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partir desta visão, medicamentos, vacinas e outros recursos necessários para 

combater doenças e desenvolver sistemas de saúde públicos de qualidade eram 

considerados bens públicos e a busca pela garantia do direito a saúde uma forma de 

potencializar o ímpeto de integração (RIGGIROZZI, 2016). 

Essa postura diferenciada da organização para com as agendas sociais pode 

ser em parte atribuída aos atores que influenciaram sua constituição. 

Frequentemente o processo de formação de blocos regionais é associado à 

existência de lideranças políticas da região exercendo coerção em uma estrutura 

hierárquica. Embora o elemento citado seja de extrema relevância, no caso da 

UNASUL, é possível atribuir boa parte da iniciativa a um processo bem mais 

consensual, impulsionado pela atuação de grupos sociais atuantes na luta por 

direitos sociais que foram capazes de influenciar a agenda política dos países. No 

Brasil, por exemplo, a luta em frentes como o HIV/Aids e o acesso a medicamentos 

foram casos em que alianças entre especialistas, ativistas e o poder político 

influenciam a agenda de saúde nacional e, mais tarde, regional (RIGGIROZZI, 

2016). 

A estrutura organizacional da UNASUL reflete os fatores explicitados 

anteriormente. O principal órgão do bloco responsável pelos processos decisórios 

na frente da saúde é o Conselho Sul-Americano de Saúde, fundado sobre a crença 

de que a saúde é um direito fundamental. O Conselho é composto por Ministros de 

todos os Estados-membros, membros do MERCOSUL, OTCA e OPAS como 

observadores, uma Secretaria Técnica, grupos técnicos divididos em áreas de 

trabalho e redes estruturantes (BERMUDEZ et al, 2018). 

Para a estruturação do Conselho de Saúde da UNASUL, foram levadas 

também em consideração as agendas estabelecidas previamente pelos mecanismos 

de cooperação em saúde no âmbito da CAN, da OTCA e do MERCOSUL. Uma 

das grandes diferenças da UNASUL em relação ao MERCOSUL em termos de 

governança, no entanto, é que, a UNASUL, por ser uma iniciativa essencialmente 

política e de diálogo entre os países, não possui a capacidade de tomar decisões de 

caráter vinculante. Ainda assim, é papel do Conselho estabelecer compromissos 

que deveriam orientar os esforços políticos voltados para a defesa da agenda 

comum por meio resoluções e declarações aprovadas nas Reuniões de Ministros 

(BUSS, FERREIRA, 2012). 
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 O que se materializou como o Plano Quinquenal de Saúde 2010-2015 foi 

resultado do estabelecimento da Agenda Sul-Americana de Saúde, desenvolvida 

como uma resposta à situação sociossanitária da região. O Plano em questão 

evidenciava mais um dos diferenciais da UNASUL, a sua abordagem horizontal à 

saúde, isto é, a priorização do fortalecimento dos sistemas de saúde em detrimento 

ao foco em doenças específicas. Nesse sentido, sua atuação deveria ser focada em 

sistemas, políticas e normas, levando em consideração os fatores sociais 

transversais à questão da saúde (RIGGIROZZI, 2016). Os eixos operacionais do 

Plano eram cinco: o desenvolvimento de uma política sul-americana de vigilância 

e eventos em saúde, sistemas universais de saúde, acesso universal a medicamentos 

e outros insumos desenvolvidos no complexo produtivo da América do Sul, 

promoção da saúde e ações sobre determinantes sociais da saúde e o 

desenvolvimento de recursos humanos em saúde (BUSS, FERREIRA, 2011).  

Como a frente de maior relevância para o propósito deste trabalho, a ação 

dos membros da UNASUL na vigilância epidemiológica, chamada de Rede de 

Vigilância Sul-Americana tinha como objetivos gerais (BUSS, FERREIRA, 2011, 

p. 6): 
criação e consolidação da rede sul-americana de vigilância 
epidemiológica e controle de enfermidades transmissíveis, não 
transmissíveis e eventos em saúde pública, ambicionando respostas 
prontas aos problemas de saúde prevalentes na região. Para isto, busca 
selecionar e padronizar indicadores de morbimortalidade e fatores de 
risco, assim como criar um sistema de informação para notificação das 
enfermidades priorizadas, notadamente as emergências de saúde de 
importância nacional (ESPIN) e internacional (ESPII). 

Como expectativas específicas de uma cooperação mais ativa na área de vigilância 

epidemiológica estão a melhora do controle de doenças em áreas de fronteira, 

identificação de enfermidades que devem ser priorizadas em nível regional e 

fortalecimento dos programas de imunização nacionais, visando cobertura 

universal para a população. No caso da Rede de Vigilância, algumas das prioridades 

identificadas conjuntamente foram influenza AH1N1, dengue, malária, 

tuberculose, HIV/Aids e doenças crônicas não-transmissíveis (BUSS, FERREIRA, 

2011).  

 Além da vigilância e controle de enfermidades, os outros eixos de atuação 

da UNASUL-Saúde levavam em consideração as barreiras que seriam encontradas 

para a efetivação dos objetivos colocados. A necessidade de combater a 

desigualdade no acesso a serviços de saúde seria abordada por meio do intercâmbio 
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de experiências técnicas e de política pública para a construção de sistemas 

universais de saúde. As metodologias e capacidade de monitoramento seriam 

melhoradas pelo incremento da participação e controle social dos sistemas de saúde. 

A frequente escassez de insumos poderia ser melhorada por meio de políticas de 

priorização de insumos produzidos na região, além da criação de um banco de 

preços de medicamentos e negociações conjuntas com fornecedores. O impacto das 

desigualdades socioeconômicas, raciais e de gênero na saúde poderia ser reduzido 

com a inclusão da análise em nível regional de determinantes sociais de saúde. Por 

fim, a questão da qualidade e dificuldade de acesso à serviços de saúde se 

beneficiaria do desenvolvimento e gestão conjunta da operação e capacitação de 

recursos humanos pelos países-membros (BUSS, FERREIRA, 2011).  

 A estratégia adotada pela organização para desenvolver as ações descritas 

no âmbito da saúde e também nas demais áreas sociais foi dual. Por um lado, a 

diplomacia extra-regional foi um instrumento para redefinir as tradicionais divisões 

Norte-Sul na negociação da agenda em saúde por meio da interação da organização 

em instrumentos multilaterais como a OMS, OPAS e outros blocos da região. Por 

outro lado, a UNASUL também fez amplo uso de diplomacia intra-regional, isto é, 

a coordenação de agendas por membros. Nessa última frente, há dois eixos que 

podem ser identificados. O primeiro é um esforço ação coletiva e implementação, 

baseado nos cinco eixos de atuação citados anteriormente, e impulsionado pela 

atuação do Conselho em nível ministerial por meio da promoção de projetos 

transnacionais. O segundo é a tentativa de construir consenso e auxiliar a 

formulação de política pública, desenvolvida pelos grupos técnicos, levando em 

consideração o Plano de Quinquenal e a formação de redes de conhecimento 

(RIGGIROZZI, 2016).    

 As redes de conhecimento intergovernamentais no modelo promovido pela 

UNASUL são um bom exemplo da modalidade Aprendizado Sul-Sul abordada na 

seção 2.2 deste trabalho. No caso do Conselho Sul-Americano de Saúde, a 

flexibilidade e adaptabilidade dessas redes formadas por diversos tipos de 

instituições era vista como uma vantagem e por isso escolhida para desenvolver 

diversos projetos. Desta forma, as redes eram vistas como estruturantes por conta 

de sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento de sistemas e serviços de 

saúde de forma efetiva. Eram espaços de cooperação técnica com grande potencial 
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para a formação de recursos humanos, elaboração de pesquisa, inovação 

tecnológica e prestação de serviços (BERMUDEZ et al, 2018). 

 Por um lado, as redes estruturantes se dedicavam à geração e intercâmbio 

de conhecimentos e boas práticas por meio da formação de espaços que 

possibilitavam esse tipo de troca, como seminários, conferências e oficinas. Por 

outro lado, elas trabalhavam no desenvolvimento de estratégias comuns às quais os 

Estados eram incentivados a adotar. Em alguns casos, dada a aprovação do 

Conselho, essas estratégias se materializavam em ações colaborativas nos níveis 

regional e multilateral. Das seis redes criadas no âmbito do Conselho, quatro eram 

compostas por instituições públicas dos países membros: a Rede dos Institutos 

Nacionais de Saúde, a Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde, a 

Rede de Instituições Nacionais de Câncer, a Rede de Escolas de Saúde Pública. As 

outras duas eram formadas por funcionários dos Ministérios da Saúde dos Países, a 

Rede de Assessorias de Relações Internacionais e de Cooperação Internacional em 

Saúde e a Rede de Gestão de Riscos e Mitigação de Desastres (BERMUDEZ et al, 

2018). 

 O Brasil esteve envolvido na coordenação de todas as redes estruturantes. 

Além disso, tomou liderança em alguns desses processos de compartilhamento de 

conhecimentos, a exemplo da constituição do Instituto Sul-Americano de Governo 

em Saúde (ISAGS), um exemplo de centro de conhecimento que visava a difusão 

de seu trabalho na região. Por meio da Fiocruz, do Ministério da Saúde e do 

Ministério das Relações Exteriores, o ISAGS foi criado como instituição pública e 

composto por especialistas em diversas áreas específicas. O Instituto seria 

enriquecido pela permanente análise de impacto de políticas de saúde e intercâmbio 

com instituições acadêmicas e outros centros regionais de pesquisa. Os principais 

objetivos do ISAGS eram a gestão e sistematização de conhecimento para fortalecer 

a capacidade de sistemas de saúde nacionais, assim como o apoio a integração sul-

americana em saúde como caminho para a potencial construção de um sistema sub-

regional de saúde (BUSS, FERREIRA, 2011). 

A estrutura institucional e os avanços feitos no processo de cooperação em 

saúde explicitados anteriormente são eficazes para evidenciar o papel de 

protagonismo desempenhado pela UNASUL desde sua criação até o final de 2016. 

A partir do início de 2017, no entanto, se iniciou um período de desmonte de sua 

estrutura. O colapso pelo qual a organização atualmente passa foi resultado, em 
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primeiro lugar, da lacuna deixada no cargo de Secretário Geral e, depois, pelo 

anúncio de que Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Colômbia, Peru e Equador 

tomaram a decisão de deixar a organização. Algumas análises caracterizam esse 

processo como um auto-abandono, já que teve como motivador primordial uma 

mudança nos interesses comuns dos governos que a fundaram em primeiro lugar 

(JARGER, 2019). 

Embora os avanços e retrocessos da integração não possam ser atribuídos 

exclusivamente à vontade dos Estados (JAEGER, 2019), o caso da UNASUL 

exemplifica como na América Latina esse é um fator muito relevante para o estado 

da integração regional. Alvarez (2019) atribui o período áureo do bloco sul-

americano como uma fase de politização dos processos de integração regional, 

quando a atuação de governos progressistas motivou uma revisão dos interesses e 

objetivos que deveriam levar à integração. Essa politização, no entanto, só teve 

como resultado concreto a criação de uma organização robusta porque havia uma 

convergência ideológica entre os governos dos então Estados-membros. A fase que 

se seguiu pode então ser entendida como despolitização na medida em que houve 

uma perda de interesse em avançar as agendas do chamado regionalismo pós-

hegemônico. Como explicitado por Alvarez (2019, p. 10): 
Una década después del surgimiento de esquemas subregionales de 
cooperación e integración con tono progresista, como ALBA y 
UNASUR, desde los últimos años, se asiste a fuertes movimientos en 
detrimento de su dinamismo y supervivencia. Especialmente, una nueva 
concepción de intereses comunes suscitada en los gobiernos 
conservadores de varios países sudamericanos y una débil 
institucionalización predispusieron a la creciente fragilidad de los 
esquemas postliberales. 

A medida que a orientação política da maior parte dos Estados-membros 

tendeu a direita, suas políticas externas e os objetivos orientadores do regionalismo 

também o fizeram. Nesse sentido, a fase de politização que parece estar por vir não 

apenas rompe com o ciclo progressista do regionalismo na região, mas também 

busca deliberadamente dar fim a ele, com especial foco no desmonte da fragilizada 

mas ainda existente UNASUL, que agora só conta com Uruguai, Bolívia, Suriname 

e Venezuela como membros, e o isolamento da Venezuela (ALVAREZ, 2019). 

 Embora os projetos de regionalismo impulsionados no contexto da recente 

virada conservadora da região se pretendam livres de ideologia, eles estão repletos 

de propósitos ideológicos. A auto-inflingida crise da UNASUL é coerente com o 

interesse de desmontar o que atualmente é visto por muitos como legado da 
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esquerda no continente (ALVAREZ, 2019). Assim, a negligência das experiência 

bem-sucedidas da organização, inclusive no setor da saúde, em nome da agenda 

política conservadora e liberalizante comercialmente compromete a continuidade 

de um projeto sustentável de integração regional na América Latina (JAEGER, 

2019).  

4. Recomendações 
O impacto da pandemia de COVID-19 sobre os sistemas de saúde dos países 

latino-americanos é um indicativo de que a saúde é definitivamente um setor que 

ainda precisa ser fortalecido na região. Até agora, este trabalho defendeu a ideia de 

que o desenvolvimento, inclusive na área da saúde, é mais sustentável e responsável 

contextualmente quando produzido a partir de conhecimentos e práticas locais.  

Para isso, as lentes teóricas e conceituais que orientam o pensamento devem ser 

pensadas também de forma emancipadora e culturalmente sensível e a prática deve 

ser coerente com esses preceitos. Considerando que a CSS e a integração regional 

em torno de agendas sociais podem atender a esses critérios, o presente capítulo se 

dedicará a fornecer recomendações para viabilizar a mobilização em torno da 

criação de um programa de regional de vigilância epidemiológica e controle de 

enfermidades como ponta pé inicial para a superação da atual crise sanitária da 

região e, quem sabe, uma retomada da integração em outras áreas. 
Embora projetos de cooperação, em especial no nível regional, sejam muito 

condicionados aos interesses e vontade política dos governantes dos Estados, é 

preciso também considerar o papel que pode ser desempenhado por outros setores 

na promoção deste tipo de arranjo. Neste sentido, o presente capítulo se dedica a 

fornecer recomendações aos atores que teriam um papel central para impulsionar 

essa iniciativa. Em primeiro lugar, a comunidade acadêmica será contemplada, por 

conta de sua responsabilidade em definir o teor e o nível de difusão da produção 

científica sobre desenvolvimento, CSS e regionalismo. Em segundo lugar, o papel 

da sociedade civil em dar voz aos interesses da população será apontado. Por 

último, as recomendações serão direcionadas aos Estados, como o nível em que a 

coordenação diplomática para o fim proposto pode de fato se concretizar. 

4.1. À Academia 
 Por um lado, o conceito de desenvolvimento foi significativamente 

repensado para refletir um entendimento das vantagens de adotar uma perspectiva 
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sensível culturalmente, que valorize conhecimentos locais e não retire a agência 

daqueles que antes eram meramente objetos de estudo. Por outro lado, a CSS se 

materializa como um dos resultados práticos dessa transformação teórica. Contudo, 

apesar do progresso feito, ainda não é – e talvez nunca será – possível considerar 

este trabalho como finalizado. Como apontado por Pieterse (2010), a produção 

científica sempre reflete os interesses de um grupo específico. Sendo assim, 

continua sendo papel da academia desenvolver conteúdo que represente um desafio 

à hegemonia do pensamento, que, neste caso, continua priorizando uma visão 

homogeneizadora das condições necessárias para o desenvolvimento e da 

efetividade das diferentes modalidades de cooperação.  

 Pela frente da produção teórica sobre o desenvolvimento, as universidades 

e institutos de pesquisa devem enfatizar que a Teoria do Desenvolvimento traz mais 

benefício quando regida por forças sociais, de forma a articular seus interesses e 

servir a uma função (PIETERSE, 2010). Com isso em mente, incentivar um 

trabalho de pesquisa voltado a evidenciar abordagens multiculturais, multi-setoriais 

e que contemplem o Sul Global como agente de seu próprio desenvolvimento é 

essencial. Além disso, faz parte do esforço de democratização do conhecimento 

conceder visibilidade a pesquisadores de referência locais, de forma a subverter o 

monopólio da produção de conhecimento relevante pelos países do Norte Global. 

 A frente de estudo sobre CSS, por sua vez, deve se dedicar a tornar mais 

robusta a produção científica sobre a prática, de forma a legitima-la ainda mais 

frente à comunidade internacional e também facilitar a coordenação entre os 

parceiros. Algumas das maiores debilidades da modalidade Sul-Sul de cooperação 

até os dias atuais são a falta de dados sistematizados e dificuldade de 

monitoramento e avaliação dos projetos (DE RENZIO, SEIFERT, 2014). Embora 

esse fenômeno possa ser atribuído em larga medida a operacionalização dos 

projetos, sem dúvida a dedicação da academia em alargar a produção a respeito do 

assunto seria uma forma orientar mudanças positivas na prática e, 

consequentemente, torna-la mais legítima e facilitar sua institucionalização. 

 Por último, é também muito importante que a pesquisa se dedique a disputar 

o nível regional como arena para impulsionar avanços em questões sociais. A CSS 

já exerceu um significativo papel em redefinir os termos do regionalismo (BADA 

et al, 2019). No entanto, ainda há uma lacuna na produção científica a respeito da 

integração regional como mecanismo em que pode ocorrer coordenação para 
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combater problemas sociais compartilhados e atingir melhoras na condição de vida 

das populações dos Estados envolvidos (BIANCULLI, HOFFMAN, 2016). Neste 

caso, ampliar o conhecimento sobre como políticas em saúde podem ser articuladas 

em nível regional será muito relevante para viabilizar o programa regional proposto.  

4.2. À Sociedade Civil 
 Frequentemente a arena internacional e regional é pensada unicamente sob 

a lente estatal. Desta forma, a formulação de novas normas, arranjos e acordos 

nestas esferas é vista como limitada aos interesses dos governos que, por sua vez, 

são definidos pelas ideologias políticas das lideranças no poder. É possível debater, 

no entanto, que cada vez mais estes espaços se tornam locus de contestação, aonde 

a sociedade civil pode ter um papel muito relevante em articular os interesses 

populares, com destaque para as questões sociais (BIANCULLI, HOFFMAN, 

2016). 

 Neste sentido, a atuação de organizações da Sociedade Civil para 

impulsionar a concretização do programa regional de vigilância e controle de 

doenças é muito pertinente. Segundo Biaculli e Hoffman (2016), há quatro formas 

em que a contribuição desse setor pode ser desempenhada e elas podem ser 

aplicadas a proposta do trabalho. Em primeiro lugar, na definição da agenda, isto é, 

identificação dos problemas e produção de informação a respeito. Segundo, na 

criação de soluções, por meio da reflexão sobre normas e recomendações de política 

pública. Terceiro, elas podem contribuir para a implementação de soluções, ao 

promover normas através de persuasão e pressão. Por último, supondo um nível 

mais elevado de concretização do programa, a Sociedade Civil pode ser um 

importante mecanismo para garantir a conformidade com as normas acordadas no 

âmbito da iniciativa.  

 Para que as organizações civis se mobilizem desta forma, é necessário 

promover o entendimento de que a construção de um arranjo regional nem sempre 

é resultado unicamente de um líder estatal exercendo seu poder por meio de uma 

estrutura hierárquica (RIGGIROZZI, 2016). A construção do programa por meio 

de uma base consensual e de interesse popular pode ser muito benéfica para garantir 

a longevidade do projeto e que ele realmente atenda às necessidades das populações 

dos Estados envolvidos. No caso da saúde, alguns exemplos das conquistas que 

podem ser derivadas desse tipo de atuação podem ser observadas na trajetória do 



 

 

38 

ativismo brasileiro em questões como HIV/Aids e o acesso a medicamentos frente 

ao regime de proteção à propriedade intelectual.  

4.3. Aos governos Latino-Americanos 
No caso dos governos, antes de fornecer qualquer recomendação de política 

efetivamente, é importante enfatizar a ideia de que a cooperação internacional pode 

ser um instrumento para desenvolver uma política externa mais assertiva 

(SANAHUJA, 2011). No atual cenário de ascensão do conservadorismo, em 

especial na América do Sul, em que a faceta emancipadora da CSS não parece mais 

ser tão atrativa, o foco deve estar mais voltado ao pragmatismo. Mesmo sendo livre 

de condicionalidades e orientada para a demanda, um argumento que pode ser usado 

para defendê-la no ambiente da tomada de decisão pode ser o fato de que, por 

princípio, ela não é assistencialista e tem como objetivo o benefício de todos os 

parceiros envolvidos (BUSS, 2018). 

Diante do contexto de COVID-19, a faceta do benefício geral é ainda mais 

fácil visualizar diante da proposta de criar de um programa regional para promover 

segurança sanitária por meio da saúde. Se um dos principais fatores que 

impulsionou o processo de desmonte da UNASUL foi a mudança de interesses de 

boa parte dos Estados-membros (ALVAREZ, 2019), a pandemia é um momento 

em que, ainda que com ressalvas, os interesses mais uma vez convergiram, ao 

menos em torno do ímpeto de controlar doenças infecciosas.  

Frente ao esvaziamento do regionalismo pós-hegemônico, resta se debruçar 

no ímpeto de solucionar um problema que atualmente é comum a todos os países. 

Se na década de 2000 o ciclo de politização dos processos de integração regional 

teve resultados concretos por conta da convergência ideológica da maior parte dos 

governos (ALVAREZ, 2019), desta vez, a politização pode ser motivada por um 

entendimento comum da necessidade de estabelecer um sistema para frear a atual e 

futuras emergências de saúde internacionais. Desta forma, seria possível progredir 

com a reaproximação entre os Estados na área da saúde sem necessariamente 

desmontar todo a estrutura já existente em nome do projeto conservador de ruptura 

com o “legado da esquerda”. 

Como descrito na seção 3.3, a UNASUL se encontra em uma profunda crise, 

mas ainda não está extinta (JAEGER, 2019). Nesse momento, o eixo de vigilância 

epidemiológica e controle de enfermidades contemplado pelo Plano Quinquenal da 

organização parece ser o de mais incontestável importância e pode ser um ponto de 
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partida para impulsionar um reengajamento dos países nas outras áreas. Dessa 

forma, os governos poderiam tomar proveito de sua robusta estrutura institucional 

do âmbito para o atual contexto sanitário. Reestruturar esse aparato pode ter 

contribuições para facilitar tanto a diplomacia extra-regional, aumentando a 

capacidade da região de tomar decisões na área da saúde global, quanto na intra-

regional, facilitando a reconstrução de uma agenda compartilhada (RIGGIROZZI, 

2016). 

Além da coordenação em nível federal entre os Estados, a retomada das 

redes estruturantes, tendo como vantagens sua flexibilidade e adaptabilidade 

(BERMUDEZ et al, 2018), pode contribuir para o desenvolvimento de sistemas de 

saúde de forma efetiva, principalmente nas frentes de cooperação técnica, formação 

de pessoal, pesquisa e inovação, muito necessárias para a resposta ao cenário atual. 

A abordagem horizontal à saúde, priorizando o fortalecimento dos sistemas, 

políticas e normas de saúde em detrimento de doenças específicas (RIGGIROZZI, 

2016) pode beneficiar não só a América do Sul, mas também ser expandida para as 

outras sub-regiões da América Latina e do Caribe.  

Especificamente para o Brasil é preciso elevar a ideia de que a integração 

econômica, política, social e cultural com os povos latino-americanos com objetivo 

de formar uma comunidade de nações não é essencialmente um “legado da 

esquerda”, já está presente desde a constituição de 1988 (BUSS, FERREIRA, 

2011). Ainda que seja visível a deliberada tentativa do atual governo de invizibiliar 

a faceta de ator do Sul Global e líder de CSS, dos tradicionais posicionamentos de 

política externa do país, o conceito de Diplomacia da Saúde parece ser um dos mais 

prováveis de serem retomados na atual conjuntura.  

Mesmo que discursivamente a atitude em relação à atuação do país na saúde 

global se transforme nos níveis mais elevados da liderança política, qualquer 

retomada dos esforços, mesmo que em nível técnico, do país já poderia ser benéfica 

para a construção de um esforço regional em vigilância e controle de doenças. O 

Brasil já tem centros de conhecimento de referência na área da saúde, então, mais 

uma vez, poderia exercer papel de liderança em difundir conhecimento técnico e 

científico por meio do Aprendizado Sul-Sul a partir do aparato das redes 

estruturantes. Desta forma, poderia viabilizar uma mudança de software e hardware 

dos sistemas de saúde de países da região, isto é, melhora-los em nível de política 
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pública e também estrutura e também facilitar a coordenação intergovernamental 

na área e, assim, ajudar a garantir a segurança sanitária na região. 
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