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RESUMO 

 

 O presente trabalho analisou a atuação dos países do Conselho de Defesa Sul-

Americano (CDS) em seu segundo eixo de atuação, que trata de cooperação militar, operações 

de paz e ações humanitárias. Partiu do período dos ciclos confederativos para compreender 

como as medidas de fomento da confiança e da segurança foram sendo moldadas na América 

do Sul, consubstanciando-se no CDS e chegando às ações implementadas no âmbito do 

segundo eixo. Também buscou compreender os esforços dos países sul-americanos em 

operações de paz e ações humanitárias, bem como perceber como essa atuação foi moldando a 

consolidação do segundo eixo de atuação do CDS e, nesse aspecto, concentrou-se em 

entender a contribuição em ações humanitárias e operações de paz a partir do período pós-

guerra fria, em 1989, até o ano de 2017, ano de término da Missão das Nações Unidas para 

Estabilização no Haiti (MINUSTAH). A pesquisa visa responder a seguinte pergunta: é 

possível ampliar a contribuição sul-americana em ações humanitárias e operações de paz via 

integração regional, por intermédio de organizações regionais como o CDS, para além da 

cooperação militar? Considera, portanto, a hipótese de que a atuação dos países sul-

americanos em operações de paz e ações humanitárias, no segundo eixo do CDS, foi moldada 

prioritariamente a partir da integração e da cooperação militar, mas que organizações 

regionais, tais como a UNASUL, por intermédio do CDS, possuem mecanismos para 

qualificar a atuação dos países da região nas operações de paz e ações humanitárias para além 

da cooperação militar. O trabalho segue uma metodologia qualitativa associada à pesquisa 

bibliográfica e documental, considerando os dados disponibilizados nos planos de ação do 

CDS e demais documentos da organização, e utiliza a metodologia da análise de conteúdo 

para propor uma taxonomia específica para as ações desenvolvidas no âmbito do segundo 

eixo do CDS, que foram classificadas quanto ao tema e quanto ao tipo. Quanto ao tema, 

percebeu-se que as ações delineadas no conselho seguiu basicamente quatro agendas: 

operações de paz, desastres, desminagem e medicina operacional, quanto ao tipo,  foram 

classificadas em diplomacia do seminário, medidas de cooperação e prevenção de catástrofe, 

exercícios combinados e institucionalização.  

 

Palavras-chave: UNASUL; Defesa; Operações de Paz; MINUSTAH; Ações humanitárias.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzed  the participation of the south american countries in the South 

American Defense Council  (SADC)  in its second axis, which deals with military 

cooperation, peace operations and humanitarian actions. It started from the confederation 

cycles to understand how confidence-building and security measures were being shaped in 

South America, resulting in the SADC and reaching the actions implemented under the 

second axis. It also sought to understand the South American countries‘ efforts in peace 

operations and humanitarian actions, as well as to understand how it shaped the SADC´s 

second axis. In this regard, the research also focused on understanding the contribution in 

humanitarian actions and peace operations from the post-Cold War period in 1991 until the 

year of 2017, when the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) ended.  

The research aims to answer the following question: Is it possible to increase the South 

American contribution in humanitarian actions and peace operations through regional 

integration, through regional organizations such as the SADC, in addition to military 

cooperation? It therefore considers the hypothesis that the activities of the South American 

countries in peace operations and humanitarian actions in the second axis were shaped 

primarily by integration and military cooperation, but also consider that regional 

organizations such as UNASUR, through the SADC, have mechanisms to cooperate beyond 

military cooperation. The work follows a qualitative methodology associated with 

bibliographical and documentary research, considering the data made available in the SADC 

action plans and other documents. It also uses the content analysis methodology to propose a 

specific taxonomy for the development and cooperation measures within the second axis of 

the SADC, which were classified according to the theme and the type. Regarding the theme, 

the actions outlined in the council basically followed four agendas: peace operations, 

disasters, demining and operational medicine. As for the type, they were classified in 

seminary diplomacy, cooperation and disaster prevention measures, combined exercises, and 

institutionalization. 

 

Key Words: UNASUR; Defese; Peace Operations; MINUSTAH; Humanitarian Actions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os processos que conduziram os países da América do Sul à integração alcançaram 

certo grau de desenvolvimento e complexidade que os permitiram passar à condição de atores 

no cenário internacional. A ênfase na integração regional superou os parâmetros comerciais, 

tendo avançado aos parâmetros físico, social, cultural e produtivo.  

No âmbito da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), permitiu-se na região o 

fortalecimento da integração em diversos aspectos, atuando com base nos pilares dos direitos 

humanos, da paz e da democracia. Com seus doze Conselhos Setoriais, a UNASUL permitiu 

inclusive a integração em temas sensíveis, como é o caso da defesa e da segurança 

internacional.  

Por intermédio do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), instituído em 2008, sob 

articulação e proposta brasileira, a UNASUL tem o objetivo de consolidar a América do Sul 

como uma zona de paz, criando condições para a estabilidade política e o desenvolvimento 

econômico-social, bem como construir uma identidade de defesa sul-americana, gerando 

consensos que contribuam para fortalecer a cooperação no continente.  

Desde a sua criação, o Conselho tem trabalhado em quatro eixos de atuação: 1) 

Política de Defesa; 2) Cooperação Militar, Ações Humanitárias e Operações de Paz; 3) 

Indústrias e Tecnologia de Defesa; 4) Formação e Capacitação. Dessa forma, as ações do 

CDS relacionadas à cooperação militar, as ações humanitárias e as operações de paz 

estiveram presentes desde o primeiro plano de ação do Conselho, definido em 2009. 

Cooperação militar, ações humanitárias e operações de paz – uma tríade que se juntou 

ao longo de anos de construção da confiança entre os países sul-americanos. Culminando no 

chamado segundo eixo do CDS, anos de evolução foram esboçando o que traria uma 

possibilidade de cooperação em defesa que, pautada nos esforços bilaterais, chegaria a uma 

instituição própria para cooperar acerca desses assuntos.  

Esse eixo é resultado de diversas iniciativas conjuntas de cooperação militar, 

principalmente na área de operações de paz, a partir de 2004, quando o Brasil, novamente, na 

sua condição de liderança, assumiu o comando da Missão das Nações Unidas para 

Estabilização no Haiti (MINUSTAH), operação de paz que foi considerada paradigmática e 

que induziu a cooperação entre os países sul-americanos rumo ao segundo eixo do CDS. 

O CDS, em seu segundo eixo de atuação, sistematizou diversas ações no âmbito das 

ações humanitárias e operações de paz. Essa atuação e a inserção internacional dos países da 

UNASUL nas operações de paz e ações humanitárias tem sido pensada prioritariamente a 
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partir da integração e da cooperação militar, resultado de experiências anteriores que foram 

capazes de fortalecer esse enlace.  

Essa pesquisa tem como eixo central a integração sul-americana em operações de paz 

e ações humanitárias consubstanciada em um eixo de atuação que forma um dos quatro 

pilares de ação do CDS. Assim, o objeto de estudo proposto é a atuação, individual e 

concertada, dos países da União das Nações Sul-Americanas  no âmbito das ações 

humanitárias e das operações de paz, partindo do pressuposto de que a atuação sul-americana 

no âmbito do CDS especificamente nesse eixo de atuação foi fortemente influenciada pelo 

histórico de envolvimento dos países do CDS em operações de paz e ações humanitárias, 

principalmente pela experiência na MINUSTAH. 

A pesquisa teve como objetivo compreender a atuação dos países da UNASUL no 

segundo eixo de atuação do CDS, que trata de ―Cooperação Militar, Ações Humanitárias e 

Operações de Paz‖, demonstrando as principais atividades coordenadas e o engajamento de 

cada país sul-americano nesse eixo. Para isso, os objetivos específicos perquiridos foram: (i) 

apresentar um panorama geral da integração sul-americana e da construção das medidas de 

fomento da confiança e da segurança em direção ao segundo eixo do CDS; (ii) compreender 

os antecedentes de criação do Conselho, dando ênfase à atuação dos países sul-americanos em 

ações humanitárias e operações de paz, principalmente a partir da MINUSTAH; (iii) Realizar 

um levantamento das ações planejadas e realizadas no âmbito do CDS, nesse eixo de atuação, 

bem como entender o contexto de  contribuição de cada país.  

Adentra-se então ao cerne problemático deste trabalho: como a atuação dos países sul-

americanos em operações de paz das Nações Unidas e ações humanitárias foi moldando a 

consolidação do segundo eixo de atuação do CDS? É possível ampliar a contribuição sul-

americana em ações humanitárias e operações de paz via integração regional, através do CDS, 

para além da cooperação militar?    

Esse trabalho considera a hipótese de que a atuação dos países sul-americanos em 

operações de paz e ações humanitárias, seja ela individual ou concertada, a partir da década de 

1990, foi caracterizada por um esforço na redefinição do papel das Forças Armadas, com 

especial ênfase na integração e na cooperação militar, formatando a atuação dos países sul-

americanos no Conselho de Defesa Sul-Americano em seu segundo eixo de atuação. 

Considera-se ainda que organizações regionais, tais como a UNASUL, por intermédio do 

CDS, atuando em coordenação com as Nações Unidas, possuem mecanismos para ajudar a 

qualificar a atuação dos países da região nas operações de paz e ações humanitárias para além 

da cooperação militar. 
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Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa realizada seguiu a forma de 

abordagem do problema sob a perspectiva qualitativa. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

e documental associada ao levantamento de dados empíricos. Classifica-se como descritiva e 

exploratória. Descritiva porque descreveu o perfil de atuação dos países da UNASUL nas 

operações de paz e ações humanitárias. A delimitação temporal compreende o período entre 

1989-2017, tendo como marco o período após a Guerra Fria e o marco final a data de 

encerramento da MINUSTAH. A escolha da MINUSTAH como ponto final de delimitação 

temporal deve-se ao papel protagônico do Brasil no comando da operação e à participação da 

quase totalidade dos países da UNASUL.  

É também uma pesquisa exploratória porque buscou compreender as bases que 

levaram à construção das medidas de fomento da confiança e da segurança que levaram ao 

segundo eixo do CDS, além de identificar as condições de fortalecimento da integração 

regional na temática. Ademais, foi realizada pesquisa bibliográfica para compreender a 

atuação sul-americana em operações de paz e ações humanitárias.  

Algumas perguntas também são relevantes nesse contexto: quais foram os principais 

antecedentes de formação do segundo eixo? O que, de fato, já foi feito dentro dessa instituição 

a respeito do segundo eixo? Como cada país sul-americano contribuiu com esse eixo? Como 

se deu a evolução de cada ação rumo ao resultado esperado? Quais são os legados deixados 

pela cooperação entre os países no segundo eixo do CDS? 

Para responder a essas perguntas, o trabalho está estruturado em quatro capítulos. O 

primeiro trata especificamente da construção da confiança na América do Sul, visando 

compreender como os países sul-americanos foram evoluindo na integração regional em 

direção à cooperação que levou ao segundo eixo do CDS. Para isso, parte de uma perspectiva 

de estudo que levou em consideração três abordagens teóricas que explicam as instituições e a 

cooperação no âmbito das Relações Internacionais, algo que a autora chamou de Tríade 

Teórica das Instituições (TTI): o institucionalismo liberal, os Complexos Regionais de 

Segurança (CRS) e as Comunidades de Segurança, essa última especificamente abordando as 

Comunidades de Práticas. Vale ressaltar a TTI está longe de abranger todas as possibilidades 

teóricas que explicam as instituições, foi apenas o caminho escolhido, de acordo com o que 

versa literatura, para explicar as possibilidades de compreensão institucional da integração 

sul-americana em defesa.  

Em seguida, o capítulo parte para uma abordagem histórica para compreender como, 

no âmbito do CRS Sul-Americano, foi sendo construída a perspectiva da integração regional 

com ênfase nas medidas de fomento da confiança e da segurança (MFCS), uma vez que as 
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ações do segundo eixo do CDS são medidas que visam adensar as relações de confiança e de 

segurança entre os países da América do Sul. Para demonstrar essa evolução, a autora parte 

dos ciclos confederativos e das propostas de anfictionias gregas até as Conferências Pan-

Americanas, culminando na criação da Organização dos Estados Americanos (OEA), que 

muito influenciou o modelo construção das MFCS no âmbito do CDS. Em seguida o capítulo 

traz a perspectiva da integração sul-americana visando explicar como os países passaram da 

―moderna integração da América Latina‖ à construção das MFCS na integração em defesa no 

Cone Sul, demonstrando como o contexto da chamada ―onda rosa sul-americana‖ foi 

importante para impulsionar a construção de mecanismos de integração regional, como foi o 

caso da UNASUL e do CDS, dando ao CRS da América do Sul um viés mais 

institucionalizado. 

O segundo capítulo traz uma construção voltada à contribuição sul-americana em 

operações de paz e ações humanitárias, demonstrando como de fato essa contribuição levou 

ao estabelecimento de um eixo dentro do CDS. Para isso, estabeleceu-se um panorama geral 

da contribuição sul-americana tanto em operações de paz, como em ações humanitárias. 

Nesse primeiro contexto, o papel da MINUSTAH foi paradigmático na indução de ações 

voltadas à integração regional, como é o caso da criação da Associação Latino-Americana de 

Centros de Treinamento para Operações de Paz (ALCOPAZ); a Brigada ―Cruz del Sur”; o 

Mecanismo 2x9; e o próprio segundo eixo do CDS.  

No caso das ações humanitárias, no âmbito do CDS, essa atuação teve destaque 

principalmente na construção de medidas voltadas aos desastres naturais e, por isso, será 

apresentado o impacto que tiveram os desastres naturais na conformação do segundo eixo do 

Conselho, também muito impulsionados pelos terremotos do Haiti e do Chile, ambos 

ocorridos em 2010, que teriam motivado ações tanto no âmbito do CDS, como na própria 

UNASUL. Por fim, o capítulo aborda a perspectiva individual de contribuição dos países sul-

americanos no âmbito do CDS, visando compreender os antecedentes de contribuição de cada 

país.  

Para melhor compreender e avaliar os resultados das MFCS no segundo eixo, foi 

desenvolvida uma proposta de taxonomia das ações planejadas pelos países. Foi realizado o 

levantamento e a categorização das ações e estratégias da UNASUL, especificamente do 

CDS, no seu segundo eixo de atuação. Para isso, foram analisados todos os planos de ação do 

CDS desde a sua criação e verificado o que foi ou não implementado no âmbito do segundo 

eixo, contrastando esses dados com o levantamento acerca da atuação sul-americana em 
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operações de paz e ações humanitárias, avaliando o engajamento e a liderança desses países 

nesse eixo de atuação.  

O regulamento do CDS traz um título específico para tratar dos planos de ação, o que 

demonstra a relevância dessa ferramenta de gestão na organização das atividades. Dessa 

forma, o plano de ação é ―um documento que constitui uma ferramenta de planejamento e 

coordenação, o qual permite unidade de critérios e direção estratégica ao CDS, que visa a 

alcançar os compromissos acordados nas atividades dos eixos de trabalho‖ (UNASUL, 2008b, 

p. 84).  

Nesse contexto, a metodologia utilizada seguiu a análise de conteúdo e, por intermédio 

da metodologia proposta, foram encontradas duas categorizações. A primeira teve como 

objetivo compreender quais foram os principais temas abordados no CDS, chegando-se a 

conclusão de que os temas propostos pelos países tiveram basicamente quatro temas: (i) 

desastres naturais; (ii) operações de paz (iii) desminagem humanitária (iv) medicina operativa. 

Em seguida, buscou-se fazer uma análise da evolução desses temas no âmbito do CDS, 

procurando identificar quais foram os países que mais contribuíram em cada tema, bem como 

identificar os resultados obtidos.  

A segunda categoria diz respeito ao tipo de ação implementada. Essa categorização 

tem mais relação com as formas de MFCS propriamente ditas. Nesse caso, ficaram definidas 

as categorias a seguir quanto ao tipo de ação: (i) diplomacia do seminário; (ii) exercício 

combinado; (iii) medidas de Cooperação e prevenção em catástrofe (iv) institucionalização.  

A partir da análise dos dados obtidos, foram elucidadas as prioridades tratadas no 

âmbito do Conselho, bem como a contribuição de cada país nesse eixo de atuação. Nesse 

contexto, percebeu-se ainda que houve, de fato, o fortalecimento da integração a partir de 

ações voltadas à paz que transcendem a cooperação militar, pois as perspectivas de 

cooperação no âmbito do CDS transcenderam as ações propostas no próprio conselho, algo 

que pode ser visto em diversas ações que foram institucionalizadas via UNASUL e, portanto, 

adquiriram uma feição ―transversalizada‖, aspecto que ainda precisa ser melhor abordado em 

estudos futuros, sendo esta pesquisa apenas o pontapé inicial para um caminho a ser seguido 

no âmbito da integração regional em ações humanitárias e operações de paz.  
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CAPÍTULO 1  - CONSTRUINDO A CONFIANÇA NA AMÉRICA DO SUL: OS 

CAMINHOS RUMO À COOPERAÇÃO NO CONSELHO DE DEFESA DA UNASUL 
O objetivo desse capítulo é apresentar um panorama geral da integração sul-americana 

e da construção das medidas de fomento da confiança e da segurança em direção ao segundo 

eixo do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS). Para isso, inicia trazendo três 

perspectivas que explicam as instituições e a cooperação entre os Estados, são elas: a teoria 

institucionalista, a teoria realista e a construtivista, sendo essa última consubstanciada na 

perspectiva da teoria dos Complexos Regionais de Segurança (CRS). 

Em seguida, o capítulo parte para uma abordagem histórica  para compreender como, 

no âmbito dos CRS Sul-Americano, foi sendo construída a perspectiva da integração regional 

com ênfase nas medidas de fomento da confiança e da segurança (MFCS), uma vez que as 

ações do segundo eixo do CDS são medidas que visam adensar as relações de confiança e de 

segurança entre os países da América do Sul.  

Para isso, trabalha-se a perspectiva que advém das anfictionias gregas e dos ciclos 

confederativos até chegar às Conferências Pan-Americanas, culminando com a criação da 

Organização dos Estados Americanos (OEA). Aborda como a OEA fomentou a construção 

das Medidas de Fortalecimento da Confiança e da Segurança no Sistema Interamericano, o 

que foi fundamental para a construção dessas medidas no âmbito do CDS, que trouxeram boa 

parte dessa influência e orientação.  

Em seguida o capítulo traz a perspectiva da integração sul-americana propriamente 

dita, reforçando como os países passaram da ―moderna integração da América Latina‖ à 

construção das MFCS na integração em defesa no Cone Sul, demonstrando como o contexto 

da chamada ―onda rosa sul-americana‖ foi importante para impulsionar a construção de 

mecanismos de integração regional como foi o caso da UNASUL e do CDS, dando ao CRS da 

América do Sul um viés mais institucionalizado. Nesse contexto, são demonstradas os 

principais avanços das MFCS no âmbito do CDS, já trazendo a perspectiva dessas ações no 

âmbito do segundo eixo. 

 

1.1 A Tríade teórica das instituições (TTI) 

 O termo instituição advém do latim ―institutiōne‖, que significa criação, formação. 

Uma de suas acepções no dicionário faz referência a um ―organismo público ou privado, 

estabelecido por meio de leis ou estatutos, que visa atender a uma necessidade de dada 

sociedade ou da comunidade mundial‖ e traz o exemplo da Organização das Nações Unidas 

como instituição internacional (HOUAISS, 2009, p. 1091).   
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No âmbito desse trabalho, serão abordadas três perspectivas distintas para explicar a 

cooperação e as instituições no contexto das Relações Internacionais: a Institucionalista, os 

Complexos Regionais de Segurança, e as Comunidades de Segurança, em especial as 

Comunidades de Práticas, que compõem o que a autora designará de ―tríade teórica das 

instituições‖ (TTI).  

A teoria institucionalista (ou internacionalismo liberal ou neoinstitucionalismo) teve 

Keohane, em sua obra After Hegemony (1984), como precursor, e surgiu como contrapartida 

ao neorrealismo (ou realismo estrutural) encabeçado por Keneth Waltz (1979) em seu livro 

Theory of International Politics. Outros nomes que, ao lado de Keohane, também estão entre 

os teóricos do liberal institucionalismo são: Joseph Nye, Lisa L. Martin, Charles Lipson, 

Arthur Stein e Kenneth Oye. Conforme versa Abdul-Hak  

 

Em resposta ao pessimismo neorrealista, os liberais formularam o 

institucionalismo neoliberal, segundo o qual as instituições influenciam o 

comportamento dos Estados ao moldar as preferências nacionais e tornar 

irreversíveis arranjos cooperativos internacionais. Os Estados podem ser 

persuadidos a cooperar quando creem que os demais participantes 

respeitarão as regras acordadas e que a cooperação resultará em ganhos 

absolutos. Isso é facilitado pela criação de instituições que permitam uma 

interação recorrente dos Estados e tornem viável a aplicação de sanções 

futuras a comportamentos não cooperativos atuais (ABDUL-HAK, 2013, p. 

33). 

 

Na década de 1990, um dos debates marcantes nas relações internacionais foi a 

discussão entre a escola neorrealista e o diálogo com a teoria institucionalista acerca das 

condições para a cooperação e do valor das instituições internacionais (REZENDE, 2013, p. 

42). As teorias neorrealistas não trazem uma definição comum sobre o conceito de 

cooperação internacional, mas partem do princípio geral estabelecido por Waltz (1979) de que 

o sistema anárquico limita a cooperação entre os Estados devido a sua preocupação com os 

ganhos relativos e com a autoajuda (REZENDE, 2013, p. 39).  

Sob a perspectiva realista, dois seriam principais fatores que inibem a cooperação 

entre os Estados, os ganhos relativos e a preocupação com a sobrevivência, pois ―no fim das 

contas, as grandes potências habitam um mundo fundamentalmente competitivo, encarando-se 

entre si como inimigos reais, ou pelo menos potenciais, e consequentemente procuram 

conquistar poder (MEARSHEIMER, 2001, p. 63). Dessa forma, ―nenhuma quantidade de 

cooperação pode eliminar a logica dominante da competição pela segurança. A paz genuína 

ou um mundo no qual os estados não lutem pelo poder não é possível enquanto o sistema de 

estados permanecer anárquico‖ (MEARSHEIMER, 2001, p. 65). 
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Para autores institucionalistas, como Keohane, ―as instituições podem estimular a 

cooperação entre atores racionais egoístas na medida em que reduzem incertezas, diminuem o 

custo das transações, provêm informações e estabilizam expectativas, modificando assim a 

relação custo/benefício‖ (HERZ, 1997). Dessa forma, o neoinstitucionalismo ―mescla 

habilmente a visão cosmopolita de Kant (com a adição da preocupação com os direitos 

humanos, marca contemporânea) com o paradigma realista a respeito da natureza das relações 

políticas e a inescapabilidade da busca pelo poder e pelos interesses egoísticos‖ (ADRIANO;  

RAMOS, 2012, p. 27). Ao contrário dos neorrealistas, os institucionalistas adotam uma visão 

menos pessimista quanto à cooperação entre os Estados. 

A cooperação exige que indivíduos ou organizações que não estão em harmonia sejam 

colocados em conformidade através de um processo de coordenação política, além disso, é um 

processo capaz de facilitar a realização dos objetivos estatais por intermédio da coordenação 

de políticas. Dessa forma, ―a cooperação intergovernamental ocorre quando as políticas 

realmente seguidas por um governo são consideradas por seus parceiros como facilitadoras da 

realização de seus próprios objetivos, como resultado de um processo de coordenação de 

políticas‖ (KEOHANE, 1984, p. 51-52 – tradução nossa). Segundo o autor, a cooperação é  

 

Um processo através do qual as políticas realmente seguidas pelos governos 

passam a ser consideradas pelos seus parceiros como facilitadoras da 

realização de seus próprios objetivos, como resultado da coordenação de 

políticas. A cooperação envolve ajustes mútuos e só pode surgir de conflitos 

ou conflitos em potencial. Deve, portanto, ser diferenciada da harmonia. A 

discórdia, que é o oposto da harmonia, estimula as demandas por ajustes de 

políticas, que podem levar à cooperação ou à continuação, talvez 

intensificada, da discórdia (KEOHANE, 1984, p. 76 – tradução nossa). 

 

Ao definir cooperação, Keohane estabelece uma distinção entre harmonia e discórdia, 

pois quando há prevalência da ―harmonia‖, as políticas dos atores facilitam automaticamente 

a realização dos objetivos dos outros, mas em um contexto de discórdia, a realização dos 

objetivos dos outros seriam dificultadas. Nesse contexto, ―a harmonia refere-se a uma 

situação na qual as políticas dos atores (perseguidas em seus próprios interesses, 

independentemente dos outros) facilitam automaticamente a realização dos objetivos dos 

outros‖ (KEOHANE, 1988, p. 381 – tradução nossa). Dessa forma, a cooperação pressupõe a 

existência de conflito, ainda que seja potencial, pois no caso de situações harmônicas as 

políticas facilitam a promoção de objetivos dos outros.  

A cooperação internacional também ―não depende necessariamente de altruísmo, 

idealismo, honra pessoal, propósitos comuns, normas internalizadas ou crença compartilhada 

em um conjunto de valores embutidos em uma cultura‖ (KEOHANE, 1988, p. 381 – tradução 
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nossa). Embora essas características possam desempenhar um papel relevante na cooperação, 

essa pode ser entendida sem referência a nenhuma delas. Dessa forma, a cooperação não 

necessariamente é positiva ou benigna do ponto de vista ético. Para Milner (1992 apud 

REZENDE, 2013, p. 57), a definição de cooperação de Keohane tornou-se hegemônica na 

disciplina de Relações Internacionais,  

 

Quando atores ajustam seu comportamento às preferências atuais ou 

antecipadas de outros, através de um processo de coordenação de políticas. 

Para resumir mais formalmente, a cooperação intergovernamental acontece 

quando as políticas realmente seguidas por um governo são consideradas por 

seus parceiros como facilitando a realização de seus próprios objetivos, 

como resultado de um processo de coordenação de políticas (KEOHANE, 

2005, p. 51-52 apud REZENDE, 2013, p. 57). 

 

 

Keohane esclarece que, para compreender a cooperação internacional entre os 

Estados, é necessário entender como as instituições internacionais funcionam e as condições 

sob as quais elas surgem, mas ―isso não quer dizer que as instituições internacionais sempre 

facilitam a cooperação global: pelo contrário, uma variedade de instituições internacionais, 

incluindo as alianças militares, são concebidas como meios para prevalecer no conflito militar 

e político‖ (KEOHANE, 1988, p. 380 – tradução nossa). As estruturas de cooperação 

internacional, portanto, precisariam de instituições mínimas para apoiá-las. Dessa forma, na 

perspectiva de Keohane, as instituições também estão sob a perspectiva das políticas de 

interesses.  

O liberalismo institucional parte da premissa básica de que as instituições são 

fundamentais à cooperação internacional e fornecem uma base para a autoridade política, 

concebida como uma "fusão de poder e finalidade social legítima". Para Keohane (2012, p. 

126 – tradução nossa), ―as instituições e as regras podem facilitar a cooperação mutuamente 

benéfica - dentro e entre os Estados‖, logo, as instituições também são importantes e podem 

trazer retornos significativos aos Estados, inclusive aumentando o seu poder de barganha.  

O conceito de instituição, segundo Keohane (1988, p. 383 - tradução nossa),  é ainda 

mais difuso que cooperação, pois ―falamos das Nações Unidas e do Banco Mundial como 

instituições, mas também consideramos o regime internacional monetário e o regime de 

comercio internacional como instituições‖. Assim, o autor traz a sua própria definição de 

instituição, a qual considera que pode se referir a um padrão geral ou categorização de 

atividade ou a um arranjo específico construído pelo homem, formal ou informalmente 

organizado. Da mesma forma, as relações internacionais podem ser consideradas 
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institucionalizadas uma vez que muitos comportamentos refletem regras, normas e 

convenções estabelecidas. 

Sob a ótica do institucionalismo liberal, as organizações internacionais possuem papel 

relevante, pois sua consolidação leva ao rompimento do monopólio do Estado (VALLEJO, p. 

37). Essas organizações favorecem a ―humanização, socialização, organização e 

democratização das relações internacionais‖, além de contribuir como ―um foro privilegiado 

de construção de novos valores, como direitos humanos, e a incorporação de novos atores, 

como os indivíduos e as Organizações Não Governamentais‖ (PEREIRA;ROCHA, 2015, p. 

441).  

Haveria, portanto, um objetivo social ligado ao liberalismo institucional, que é  

―promover efeitos benéficos sobre a segurança humana, o bem-estar humano e a liberdade 

humana como resultado de um mundo mais pacífico, próspero e livre‖ (KEOHANE, 2012, 

p.127 – tradução nossa). O liberalismo institucional justifica o uso do poder na construção de 

instituições com base nessa concepção de propósito social, dessa forma  

 

Internacionalmente, os liberais institucionais acreditam que o poder deve ser 

usado no interesse dos valores liberais, mas com cautela e moderação. As 

instituições têm um propósito social crucial, porque são essenciais para uma 

cooperação sustentável que aumenta os interesses da maioria das pessoas, se 

não de todas [...] O liberalismo institucional não oferece a promessa de 

progresso contínuo, mas uma fonte de esperança de melhoria, juntamente 

com verificações institucionais contra o retrocesso. O poder continua a ser 

importante, mas as instituições podem ajudar a domá-lo, e os estados cujos 

líderes buscam manter e usar o poder devem estar atentos, como reconheceu 

E. H. Carr, a questões de legitimidade. (KEOHANE, 2012, p. 127 - 136 – 

tradução nossa).  

 

Keohane  (1988, p. 381 – tradução nossa) critica a visão realista ao afirmar que ―para 

entender a cooperação, deve-se também compreender a frequente ausência ou falha da 

cooperação‖, mas isso não justificaria acatar as ―formas dogmáticas de realismo, que vêm as 

relações internacionais como inerentemente condenadas a conflitos e guerras de soma zero 

persistentes‖. Segundo Herz (1997), o principal foco do debate entre institucionalistas e os 

neorrealistas é a natureza do sistema internacional, pois para os neorrealistas, ―os atores se 

movem segundo a lógica dos jogos soma zero, ou seja, buscam ganhos relativos‖. Nesse 

contexto, ―as possibilidades de cooperação são limitadas e o aliado de hoje deve ser visto 

como o inimigo de amanhã‖.  

Nesse mesmo sentindo, versa Rezende (2013, p. 39) que a visão neorrealista sobre 

cooperação parte do princípio estabelecido por Waltz de que o sistema internacional 

anárquico limita a cooperação devido à preocupação com ganhos relativos e com a autoajuda 
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e a preocupação com a sobrevivência. O realismo e suas vertentes são céticos quanto às 

instituições e aos arranjos cooperativos e, conforme versa Mearsheimer (1994/1995, p. 7), as 

instituições possuem pouca influência no comportamento dos Estados.  

Apesar do ceticismo realista, os Estados podem agir baseados em instituições, mas 

essa ação é vista como um reflexo da distribuição de poder, pois os realistas reconhecem que 

os estados às vezes podem operar através de instituições. No entanto, eles acreditam que as 

regras refletem cálculos estatais de interesse próprio, baseados principalmente na distribuição 

internacional de poder. As instituições são moldadas pelos estados mais poderosos com a 

finalidade de manter ou aumentar sua ―parcela do poder mundial‖. Para Mearsheimer 

(1994/1995, p. 7), não é a organização que obriga os estados a obedecerem as regras e sim os 

próprios estados que devem optar por obedecer às regras que criaram. Dessa forma, ―as 

instituições são essencialmente arenas para representar as relações de poder‖ 

(MEARSHEIMER, 1994/1995, p.13 - tradução nossa). Mearsheimer conclui dizendo que as 

instituições têm influência mínima sobre o comportamento do Estado.  Essa também é uma 

lição que, na visão de Keohane (2012, p. 135 – tradução nossa), precisa ser aprendida com o 

realismo, pois as ―instituições se apoiam no poder e mudanças no poder geram mudanças nas 

instituições. Além disso, o domínio sobre as instituições por um conjunto de atores gera 

oposição por parte daqueles que não o possuem‖. 

Além da abordagem institucionalista, outra alternativa para explicar a cooperação 

internacional no CDS é o construtivismo. No contexto dessa teoria, a linha dos Estudos 

Críticos de Segurança teve destaque, em especial a desenvolvida pela Escola de Copenhague, 

que trouxe a teoria dos Complexos Regionais de Segurança (CRS), desenvolvida por Buzan e 

Wæver.  

Segundo os autores, a compreensão dos CRS parte do conceito de região, que é o 

―nível no qual os Estados ou outras unidades são conectados de maneira suficientemente 

próxima que suas seguranças não podem ser consideradas separadas uma das outras‖ . O 

proposito de trazer os CRS é defender o nível regional como apropriado às análises práticas 

de segurança, uma vez que dois níveis ―muito extremos dominam a análise de segurança: 

nacional e global‖. Assim, o nível regional seria um ambiente de interação entre os  estados e 

o sistema global (BUZAN E WÆVER, 2003, p. 43 - 44 – tradução nossa).   

Os autores trabalham com os conceitos de securitização e dessecuritização partindo do 

pressuposto de que os problemas são comuns a todas essas unidades, sendo necessária a 

participação de todos para solucioná-los. Em sua definição original, em 1983, o CRS era ―um 

grupo de estados cujas preocupações primárias de segurança estão tão proximamente ligadas 
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que as suas seguranças nacionais não podem ser consideradas separadamente uma das outras‖ 

(BUZAN E WÆVER, 2003, p. 44 – tradução nossa).  

Em 1998, essa definição foi reformulada para abarcar diferentes atores e setores de 

segurança e abandonar o enfoque estatocêntrico e político-militar, dessa forma o CRS seria 

―um conjunto de unidades cujos principais processos de securitização, ou dessecuritização, ou 

ambos, estão tão interligados que seus problemas de segurança não podem ser razoavelmente 

analisados de forma separada‖ (BUZAN E WÆVER, 2003, p. 44 – tradução nossa).Os 

autores definem quatro variáveis essenciais à estrutura dos CRS  

(i) as fronteiras, que diferenciam os CRS de seus vizinhos; (ii) a estrutura 

anárquica, o que significa que o CRS deve ser composto de duas ou mais 

unidades autônomas; (iii) polaridade, que abrange a distribuição de poder 

entre as unidades; (iv) a construção social, que abrange os padrões de 

amizade e inimizade entre as unidades (BUZAN E WÆVER, 2003, p. 53,  – 

tradução nossa).  

 

Dessa forma, conforme sintetiza Abdul-Hak (2013, p.34), ―a teoria baseia-se em três 

pilares: a) o processo de securitização; b) o conceito multissetorial de segurança; e 3) os 

complexos regionais de segurança‖. Sob a perspectiva da securitização, é possível formular 

uma teoria geral das condições sob as quais ―um ator ‗securitiza‘ com sucesso alguma ameaça 

em nome de um ‗objeto referente‘ específico‖. Para isso, deve-se distinguir entre objetos 

referentes e atores securitizantes. Segundo os autores, ―uma questão de segurança é postulada 

(por um agente securitizador) como uma ameaça à sobrevivência de algum objeto referente 

(nação, estado, a ordem econômica internacional liberal, as florestas tropicais), que se alega 

ter o direito de sobreviver‖. Por questões de segurança, o agente reivindica o direito de usar 

―meios extraordinários ou quebrar regras normais‖. A securitização, então, não se pauta pela 

definição de ameaça, mas sim no estudo de quando e sob quais condições quem securitiza 

qual questão (BUZAN E WÆVER, 2003, p. 71 – tradução nossa). Em outras palavras, 

 

qualificar uma questão como uma ―ameaça à segurança‖ – ou seja, 

securitizar um tema – é um ato político. O processo de securitização 

demonstra que não existem temas de segurança propriamente ditos – 

qualquer tema pode ser securitizado e tornar-se um tema de segurança, 

dependendo das circunstâncias políticas. O essencial é que a população de 

determinado Estado reconheça a excepcionalidade da ameaça e, por 

conseguinte, aceite que o tema receba tratamento prioritário e atípico. Isso 

pode incluir o desrespeito às regras políticas habituais, que seriam aplicáveis 

em situações normais, legitimando atos que potencialmente poderiam ser 

considerados ilegais (ABDUL-HAK, 2013, p. 34). 

 

Quanto ao segundo aspecto, versa Abdul-Hak (2013, p. 34), além das vertentes 

política e militar, a segurança possuiria três dimensões adicionais: ―a econômica, a  ‗societal‘ 

(que abrange as ameaças à identidade coletiva, inclusive aspectos culturais e étnicos) e a 
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ambiental, que se refere tanto a desastres naturais, quanto ao impacto das ações do homem no 

meio ambiente‖. Alguns autores, defendem a incorporação da segurança humana, ―que 

desloca o foco do Estado para o indivíduo e ressalta que as ameaças provêm não apenas das 

relações interestatais, mas também da conjuntura interna do Estado‖. 

O terceiro aspecto trata do conceito dos CRS, já abordado acima. Os CRS podem 

ainda apresentar Subcomplexos Regionais de Segurança, que possuem essencialmente a 

mesma definição que os CRS, com a diferença de que um subcomplexo está incorporado 

dentro de um CRS maior, apresentando ―padrões distintos de interdependência de segurança 

que, no entanto, são capturados em um padrão mais amplo que define o CRS como um todo‖ 

(BUZAN E WÆVER, 2003, p. 51,  – tradução nossa).  

Assim, é possível traçar empiricamente um complexo regional de segurança a partir de 

três passos, são eles 

 

(i) a questão é sucuritizada de forma bem-sucedida por qualquer de seus 

atores? (ii) se sim, rastreie as ligações e interações a partir desse exemplo - 

como a ação de segurança nesse caso afeta a segurança alguém/algo, e 

quando isso ecoa de forma significativa? (iii) essas correntes podem ser 

reunidas como um agrupamento de preocupações de segurança 

interconectadas  (BUZAN E WÆVER, 2003, p. 73 – tradução nossa).  

 

Nessa teoria, segundo Rezende (2013, p. 63), ―os problemas de segurança estão mais 

intrinsicamente associados a sua região, mas continuam sofrendo a polaridade do sistema 

internacional – o que faz com que seja rasamente lida como uma aproximação entre o 

realismo e o construtivismo‖. Destacam-se entre os elementos que aproximam o realismo 

ofensivo da teoria dos CRS 

(1) o pressuposto de que os CRS se organizam em um ambiente anárquico. 

[...] Os teóricos dos CRS partem da anarquia como ausência de um poder 

central, dialogando com o pressuposto inicial do realismo ofensivo [...] (2) 

ainda que existam outras, o Estado continua sendo percebido como a unidade 

principal das relações internacionais. [...] (3) a percepção da importância das 

balanças de poder regionais para a análise dos cenários de segurança e de 

percepção de ameaças. Esse talvez seja o elemento primordial para 

aproximar a teoria dos CRS do realismo ofensivo (FUCCILLE E 

REZENDE, 2013, p. 79). 

 

A América do Sul, portanto, segundo BUZAN E WÆVER (2003) pode ser 

considerada um complexo regional de segurança. Além disso, ela é composta por dois 

subcomplexos: o do Cone Sul e o Andino. Segundo os autores 
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O subcomplexo Cone Sul contém as principais potências da região e foi 

tradicionalmente definido pelas rivalidades interconectadas entre Argentina, 

Brasil e Chile, com os estados-tampão Paraguai, Uruguai e Bolívia (mais 

tradicionalmente o Peru, que não incluímos aqui). Mais tarde, os mesmos 

países tornaram-se membros formais ou informais do Mercosul e constituem 

um regime de segurança que amadurece gradualmente, apontando para uma 

comunidade de segurança. No norte andino, o subcomplexo é formado pelo 

Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Guiana (BUZAN E WÆVER, 2003, 

p. 317) 

 

Segundo Abdul-Hak (2013, p. 72), a Guiana e o Suriname possuem fraca articulação 

com o restante da América do Sul e não chegam a formar um subcomplexo próprio,  nem 

integrar subcomplexo andino. Da mesma forma, ―a Bolívia parece gravitar recentemente em 

direção ao complexo Andino, embora tradicionalmente fosse considerada um Estado-tampão 

mais ligado ao subcomplexo do Cone Sul‖. 

A teoria dos CRS tem sido frequentemente utilizada para explicar o CDS (PAGLIARI, 

2009; CEPIK; ARTURI, 2011; ADBUL-HAK, 2013; FUCCILLE E REZENDE, 2013; 

FUCCILLE, 2014).  Nesse sentido, seguindo na perspectiva de Fuccille e Rezende (2013, P. 

89), a América do Sul é um CRS centrado em uma instituição, que foi consubstanciado na 

figura da UNASUL e na criação do CDS, sob a liderança brasileira como ―fiadora de uma 

estabilidade regional‖, dessa forma, conforme versam os autores 

A relativa autonomia experimentada pela América do Sul possibilita o papel 

proeminente do Brasil como articulador das percepções de segurança dos 

dois subcomplexos regionais. A institucionalização da UNASUL e do CDS 

contribui para reafirmar a posição brasileira nesse processo. O CRS da 

América do Sul é de um modelo centrado, mas com um centro frágil, e sua 

estabilidade depende da atuação do Brasil como um centro estabilizador – 

premissa compartilhada com Buzan e Wæver (2003) (FUCCILLE E 

REZENDE, 2013, p. 95).  

 

Sob essa perspectiva, trata-se, portanto, de um CRS diferenciado da proposta de CRS 

tradicional originalmente feita por Buzan e WÆVER. Para Fuccille e Rezende (2013), o 

momento de reconfiguração do CRS sul-americano foi marcado pela chegada dos governos 

progressistas ao poder, fenômeno que será abordado nesse trabalho e é cunhado na literatura 

como ―onda rosa sul-americana‖.  

Para Rezende (2013), o Complexo Regional Sul-Americano traz evidências da 

centralidade do Brasil, mas em um sistema instável que transita entre a unipolaridade e uma 

multipolaridade desequilibrada. Segundo Vaz et al (2017, p. 4) o modelo de Rezende pode 

explicar por que a UNASUL e o CDS foram rapidamente formados e tiveram resultados tão 

positivos nos primeiros anos, quando o Brasil estava a caminho de estabelecer sua 
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unipolaridade na região, mediante o declínio relativo dos Estados Unidos
1
 no sistema 

internacional. Na visão dos autores, explicita-se também por que o CDS interrompeu a sua 

consolidação quando o Brasil, fiador desse sistema, esteve envolvido em suas piores crises 

econômicas e políticas. Dessa forma, o CRS Sul-Americano também possui um forte viés 

institucional materializado na perspectiva da UNASUL e do CDS.  

Além do Institucionalismo e dos Complexos Regionais de Segurança, outra 

perspectiva que frequentemente tem explicado a integração no CDS, são as Comunidades de 

Segurança. Conforme exemplifica Vitelli (2017), diversos autores que trouxeram essa 

perspectiva em relação ao CDS (FLEMES ET AL, 2011; TEIXEIRA, 2013; RIQUELME 

RIVERA, 2013; MEDEIROS FILHO, 2014; LEITE, 2015; ROCHA, 2015) todos 

referenciados nesse trabalho. 

O conceito de comunidades de segurança foi proposto no início da década de 1990 por 

Richard Wagenen e posteriormente foi estudado de maneira teórica e empírica por Karl 

Deutsch, em 1957 (ADLER E BARNETT, 1998, p. 6). Para Deutsch, as comunidades de 

segurança são  

... um grupo de pessoas que se tornou ―integrado‖. Por integração, queremos 

dizer o alcance, em um território, de um ―sentimento de comunidade‖ e de 

instituições e práticas fortes e disseminados o suficiente para assegurar, por 

um ―longo‖ período de tempo, expectativas confiáveis de ―mudança pacífica‖ 

entre sua população. Por ―sentimento de comunidade‖, nos referimos à crença 

de uma parte de indivíduos em um grupo que chegou a um acordo ao menos 

no seguinte ponto: que problemas sociais comuns devem e podem ser 

resolvidos por processos de ―mudança pacífica‖. Por ―mudança pacífica‖, nos 

referimos à resolução de problemas sociais, normalmente por procedimentos 

institucionalizados, sem o uso de força física em larga escala (Deutsch 1969, 

p. 5 – tradução nossa).  

 

As comunidades de segurança podem ser classificadas, segundo Deutsch (1969) em 

amalgamadas ou pluralistas. No primeiro caso, a comunidade amalgamada consiste na ―fusão 

formal de duas ou mais unidades anteriormente independentes em uma única unidade maior, 

com algum tipo de governo comum após a fusão‖. Já a comunidade pluralista, mantém a 

independência legal e centros de processo decisório diferentes, com governos separados 

(ADLER; BARNETT, 1998, p. 6 – tradução nossa). Para Flemes (2005), o conceito de 

comunidades de segurança  

 

Não só põe em questão alguns dos pressupostos das escolas realista e 

neorrealista como também é capaz de, com a ajuda de alguns argumentos 

construtivistas, superar a controvérsia científica entre neorrealistas e 

institucionalistas neoliberais que caracterizou o debate teórico das relações 

                                                
1
 Motivados pela ascensão chinesa, os desdobramentos do 11 de setembro e pelo ressurgimento russo 

(REZENDE, 2013, p. 184).  
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internacionais em finais dos anos 1980 e nos anos 1990 (FLEMES, 2005, p. 

223).  

 

A perspectiva de Karl Deutsch foi revisitada por Emanuel Adler e Michael Barnett 

(1998).  Segundo os autores, as comunidades de segurança são definidas por três 

características (1) os membros compartilham identidades, valores e significados; (2) os 

membros de uma comunidade têm relações diretas e multifacetadas, com interações diretas e 

por intermédio de encontros face a face em diversos contextos; (3) as comunidades exibem 

uma ―reciprocidade que expressa algum grau de interesse a longo prazo, possivelmente, até 

mesmo altruísmo‖. Nesse contexto, o interesse de longo prazo deriva do ―conhecimento 

daqueles com quem se está interagindo‖, e o altruísmo pode ser entendido como um ―senso de 

obrigação e responsabilidade‖ (ADLER; BARNETT, 1998, p. 31-32 – tradução nossa).  

No caso específico do CDS, conforme esclarece Vitelli (2017, p. 2 – tradução nossa), 

―uma vez que há ênfase em aumentar a confiança mútua para consolidar uma área de paz [...] 

muitos analistas acreditavam que a perspectiva da comunidade de segurança  [...] poderia ser 

aplicada a essa dinâmica‖. No entanto, ―embora o CDS tenha sido frequentemente analisado 

como uma comunidade de segurança, ele é mais bem descrito como uma comunidade de 

prática em estágio inicial‖ (VITELLI, 2017, p. 14 – tradução nossa).  

O conceito de comunidades de práticas, segundo Wenger (2010, p. 179 – tradução 

nossa), ―tem raízes tentativa de desenvolver descrições da natureza social da aprendizagem 

humana inspiradas na antropologia e na teoria social‖. Para Adler, as comunidades de práticas 

consistem em um grupo de pessoas que está 

 
... informalmente ligado por um interesse comum em aprender e aplicar uma 

prática comum. Mais especificamente, elas são a configuração de um 

domínio de conhecimento, com mentalidade semelhante, uma comunidade de 

pessoas, que ―cria o tecido social da aprendizagem‖ e uma prática 

compartilhada que incorpora o conhecimento que a comunidade desenvolve, 

compartilha e mantém [...] É nas comunidades de prática que os significados 

coletivos emergem, os discursos se estabelecem, os identidades são fixadas, a 

aprendizagem ocorre, surgem novas agendas políticas e as instituições e 

práticas de governança global crescem. As comunidades de prática não são 

atores internacionais em nenhum sentido formal, mas coexistem e se 

sobrepõem a eles (ADLER, 2005, p. 15 – tradução nossa). 

 

Conforme afirma Adler (2005, p. 27 – tradução nossa), o construtivismo trouxe ―uma 

nova abordagem comunitária pela qual a construção social do conhecimento e a construção 

social da realidade têm lugar nas comunidades de pessoas que pensam semelhante – a maioria 

das quais pode ser caracterizada como comunidade de prática‖, ou seja,  
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... estruturas sociais intersubjetivas que constituem o campo normativo e 

epistêmico de ação, mas também são agentes, constituídos de pessoas reais, 

que trabalhando através de canais de rede, através de linhas nacionais ou 

organizacionais, e nas salas de governo - afetam eventos políticos, 

econômicos e sociais (ADLER, 2009, p. 199 – tradução nossa). 

 

Dessa forma, a ênfase do autor está em compreender as ―comunidades de segurança 

especificamente como comunidades de práticas‖ (ADLER, 2009, p. 199)
2
, que envolvem três 

aspectos (1) um grupo de indivíduos (2) um domínio comum de conhecimento e (3) uma 

prática compartilhada, que incorpora o conhecimento que a comunidade desenvolve, 

compartilha e mantém. Nesse contexto, esclarece-se que o CDS 

 

... criou uma dinâmica de interação transgovernamental envolvendo 

profissionais de defesa que é sem precedentes na cooperação de 

defesa da América do Sul, com os ministérios da defesa tomando o 

centro do palco e colocando as autoridades diplomáticas em segundo 

plano. Essa rede engloba uma rotina de reuniões [...] vários encontros 

face a face e um mecanismo de comunicação precário, mas antes 

inexistente [...] funcionários vice-ministeriais, bem como 

profissionais que trabalham em outras subdivisões das Forças 

Armadas, tornaram-se participantes de diversas atividades, dentre as 

quais destacamos as conceituadas como diplomacia de seminário 

(VITELLI, 2017, p. 13 – tradução nossa).  
 

Dessa forma, os itens subsequentes visam esclarecer a evolução da integração sul-

americana na construção desse caminho rumo ao Conselho, passando pela construção das 

medidas de fomento da confiança e da segurança que culminarão com as ações planejadas e 

realizadas no âmbito do segundo eixo. Muitas dessas ações estiveram pautadas também no 

contexto da diplomacia do seminário, reforçando os argumentos de Vitelli (2017) e, além 

disso, permitiram a troca de aprendizagem e práticas compartilhadas que levaram o segundo 

eixo do CDS à construção de diversos mecanismos conjuntos e documentos na área de ações 

humanitárias.  

1.2 Dos Ciclos Confederativos às Conferências Pan-Americanas 

A proposta de uma anfictionia grega para a América Latina já havia sido mencionada 

por Bolívar ainda na Carta da Jamaica, em 1815 (DE LA REZA, 2015, p. 114). Esse momento 

pode ser considerado o marco inicial da tentativa de união da América Latina, pois Bolívar 

trouxe ideias acerca de um modelo de integração aos moldes de uma Confederação de 

                                                
2
 Segundo Vitelli (2017, p. 4 – tradução nossa), ―De fato, Adler afirma que tanto comunidades de segurança 

quanto comunidades epistêmicas - entre outros tipos possíveis - são formas específicas de comunidades de 

prática‖. Adler (2008), também considera que as comunidades epistêmicas, entre outras, podem ser consideradas 

subconjuntos de comunidades de prática (2008).  
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Estados, cujo objetivo era ―a criação de três federações na América Latina: uma, reunindo o 

México e a América Central, a segunda, abrangendo o norte da América do Sul e a terceira, o 

sul do continente‖ (MEIRELLES, 2006, p. 162). 

Aos momentos de integração do século XIX posteriores aos processos de 

independência das colônias da América, Gérman de La Reza (2012) chama de Ciclo 

Confederativo Latino-americano. Segundo o autor, o ciclo articulou-se em torno de três 

etapas. A primeira vai dos tratados confederativos da Gran Colômbia até o Primeiro 

Congresso do Panamá, em 1826. A segunda vai do pacto de família até o Congresso de Lima 

de 1846-1847; e, por fim, a terceira tem início com o Tratado Continental, de 1856, até o 

Segundo Congresso de Lima de 1864-1865.  

Briceño Ruiz (2014, p. 132 – tradução nossa) esclarece que durante o século XIX a 

―ampla tradição de regionalismo na América Latina‖ teve ao menos duas ondas. A primeira 

começa no contexto das guerras de independência, com destaques para líderes Francisco de 

Miranda, Simon Bolívar, José de San Martin, Bernardo O'Higgins, Bernardo de Monteagudo, 

José Cecílio del Valle e Francisco Morazán. Segundo o autor, esses líderes entenderam a 

questão da separação da Espanha não apenas como uma questão nacional, mas como uma 

questão regional, resultando em propostas como a criação da Gran Colômbia e da 

Confederação dos Andes. Essa fase iria até o fracasso do Congresso do Panamá e a dissolução 

da Gran Colômbia, em 1830. A segunda onda é marcada pelos congressos hispano-

americanos, iniciada com primeiro Congresso de Lima, em 1847, e concluída com o Segundo 

Congresso de Lima de 1864 a 1865.  

O início do ciclo confederativo latino-americano, conforme versa Dirceu Júnior Casa 

Grande (2018, p. 397), nasceu durante as guerras de independência travadas contra a 

metrópole espanhola, com movimentos de emancipação que alcançaram dimensões regionais. 

Segundo o autor, as questões de autonomia nacional desde o início estiveram vinculadas a 

projetos de integração regional e tiveram enfoque em fatores: identitários, geopolíticos e 

genealógicos
3
.  

O período marcado pela união dos países visando formar um bloco após as guerras de 

independência não foi somente uma forma de organização política, mas também uma forma 

de estabelecer integração e, segundo Heredia (2014, P. 163 – tradução nossa, ―os sistemas 

confederativos foram característica principal das organizações institucionais, até determinar 

                                                
3
 Os fatores identitários dizem respeito, por exemplo, à língua, cultura e tradição; os geopolíticos referem-se à 

definição de um inimigo externo comum e, por fim, o enfoque genealógico, ― descrevia o nascimento das nações 

hispano-americanas como a história de lutas contra as agressões e o domínio da Espanha‖ (BRICEÑO RUIZ, 

2014, p. 132 apud CASA GRANDE, 2018, p. 397 ). 
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um rito nas etapas históricas da América Latina‖. Sobre os antecedentes da ideia de 

integração, versa o autor  

 

A ideia de integração tem seus antecedentes em projetos revolucionários 

como os de Francisco de Miranda, que pensava na reunião dos países 

hispânicos sob a forma de confederações. O propósito de Bolívar ao 

promover a criação da Gran Colômbia foi essencialmente criar um corpo 

politico tão forte que se opusesse a todo intento de sufocar os movimentos de 

emancipação. Essa fortaleza devia estar baseada em uma organização 

institucional respaldada por acordos entre as nações e contar com um 

território extenso. Por isso, a Venezuela fez uma Constituição logo após 

levantar contra a Espanha, e por isso Bolívar tentou que a Constituição 

redigida por ele mesmo fosse modelo para outras nações da região, para 

tanto promoveu incansavelmente a realização de um Congresso Geral de 

todos os países emancipados; foi durante a existência dessa Confederação 

que se realizou o primeiro Congresso que reuniu essas nações, precisamente 

no Panamá... (HEREDIA, 2014, p. 163 – tradução nossa). 

 

Além do princípio político, o pensamento de Bolívar tinha traços ideológicos e sociais 

pautados em um ideal de solidariedade, assim a ideia da confederação representava também a 

possibilidade de estender esses princípios e ideais aos países agora  independentes. Uma das 

primeiras medidas para desenvolver essa visão seria promover assinatura de tratados contra 

um inimigo comum, convocar uma Assembleia Geral e fazer acordos comerciais. Para isso, o 

território da Gran Colômbia reunia as condições ideais, tendo essa ideia sido concretizada e 

permanecendo durante ao menos dez anos (HEREDIA, 2014, p. 164).   

Existiram algumas propostas anteriores ao Congresso do Panamá, especialmente após 

a criação da Gran Colômbia, em 1821. Gérman de La Reza (2015) cita duas iniciativas 

confederativas conectadas à iniciativa bolivariana que começaram a se construir na América 

Latina, ambas elaboradas em meados de 1822: a primeira, foi elaborada por Silvestre Pinheiro 

Ferreira, pouco antes da Proclamação da Independência Brasil e, quase ao mesmo tempo, José 

Cecílio del Valle propôs a segunda iniciativa. A despeito das diferenças, ambos os projetos 

tinham como objetivos ―resguardar a integridade e a autodeterminação dos novos países [...] 

também expressavam a influência do regime confederativo como alternativa à ausência de um 

direito internacional...‖ (DE LA REZA, 2015, p. 125).  

Ministro de Negócios Estrangeiros e Guerra do Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves, Pinheiro
4
 ―propôs aos países da América e aos governos antiabsolutistas da Europa 

um Tratado de confederação e garantia mútua de independência entre os estados americanos 

[...] com a finalidade de criar uma ‗Sagrada confederação dos povos agredidos‘ capaz de 

resistir à Santa Aliança‖. Essa confederação, no entanto, ia além de uma ―aliança defensiva e 

                                                
4
 Detalhes sobre a proposta em De La Reza (2015).  
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de garantia do sistema constitucional‖, pois visava liberdade de comércio, a igualdade nos 

direitos de navegação e a cidadania comum dos confederados. Além disso, pretendia proteger 

os confederados diante dos ataques ―de qualquer potencia que tentasse obrigá-los pela força 

das armas, a sujeitar-se ao comando de pessoas que não fossem de sua livre escolha‖. A 

proposta, no entanto, não foi adiante (DE LA REZA, 2015, p. 126-128). 

Cecílio del Valle
5
, uma das figuras mais importantes da América Central durante a 

transição do governo colonial para a independência, publicou, em meados de 1822, um 

projeto de confederação americana, convocando todas as províncias hispano-americanas para 

um congresso com objetivo de unir suas políticas exteriores e economias. O projeto previa a 

formação da marinha e o exercito dos confederados, além de um tratado geral de comércio. 

Segundo De La Reza (2015, p. 129), a obra ―é uma das propostas confederativas mais bem 

organizadas e incorpora uma visão a respeito de sua instrumentação na América espanhola‖.  

O evento inaugural do ciclo confederativo foi o congresso anfictiônico do Panamá de 

1826
6
, convocado por Simón Bolívar, em 1824 (DE LA REZA, 2010a, p. 72). Dessa forma, o 

primeiro projeto de origem anfictiônica
7
 e integração regional na América Latina foi 

encabeçado por Simon Bolívar e será considerado, sob a perspectiva desse trabalho, o ponto 

de partida quanto aos antecedentes históricos da integração latino-americana e sul-americana 

rumo à UNASUL e ao CDS. A convocação de Bolívar, ainda em 1824, para o Congresso do 

Panamá de 1826
8
 foi a materialização de um ideal, pois seria ―a primeira vez que o velho 

                                                
5
 Em meados de 1822, o projeto veio à tona, em um momento em que Valle estava preso, no México, acusado de 

conspirar contra o governo. Em 1823, foi libertado e nomeado ministro das Relações Exteriores no governo 

mexicano, mesmo ano em que a América Central conquistou sua independência do México.Detalhes sobre o 

projeto de del Valle em de La Reza (2015).  
6
 As nações que participaram do Congresso do Panamá, de 1826, foram: a Grande Colômbia, Federação Centro-

americana, México e Peru, todos eles representados na assembleia através de ministros plenipotenciários, além 

da Bolívia, Estados Unidos e Brasil, cujos delegados não chegaram a participar, e da Inglaterra e dos Países 

Baixos, presentes como observadores.  
7
 A palavra anfictionia advém do grego amphi (ambos) e ktyonia (construir), o que etimologicamente representa 

―fundação conjunta‖. Conforme esclarece Aleixo (2000, p. 184), ―as Ligas Anfictiônicas da Grécia reuniam 

habitantes dos arredores de um Santuário para sua defesa e mútua cooperação. Por evolução histórica, a palavra 

‗anfictionia‘ passou a designar ‗associação política‘ e também ‗federação‘‖. Segundo Casa Grande (2018, p. 

395), ―as anfictionias são movimentos de união e liga de nações com o objetivo de manter a paz e melhorar as 

relações entre os países e suas populações. Movimentos de natureza anfictiônicos são, portanto, comuns desde as 

primeiras ligas da antiguidade grega, mas, apareceram em outros momentos da História Política do Ocidente, 

sobretudo nos mais difíceis e conturbados, como por exemplo, em períodos de guerras e graves crises‖. Vale 

ressaltar que alguns princípios do ideal anfictiônico podem ser encontrados em diversas iniciativas, guardadas as 

especificidades de cada uma delas. Os princípios anfictiônicos elucidados por de Gérman de La Reza (2015) são: 

1) a elaboração de uma assembleia de representantes; 2) o respeito à independência dos Estados participantes; 3) 

o desenlace dos litígios internacionais por meio da arbitragem; 4) a renúncia aos processos de conquista; 5) a 

manutenção dos espaços territoriais; e 6) a aceitação do preceito de não intervenção nos assuntos internos de 

cada membro.  
8
 Na agenda do Congresso do Panamá, dez pontos foram destacados: 1) renovar os tratados de união, liga e 

confederação; 2) publicar um manifesto, onde fosse denunciada a atitude da Espanha e o dano causado ao Novo 

Mundo; 3) decidir sobre o apoio à independência de Cuba e Porto Rico, assim como das ilhas Canárias e 
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ideal anfictiônico ia se transformar em uma assembleia de representantes devidamente 

instruídos‖ (DE LA REZA, 2015, p. 111).   

Com o Congresso, foi possível reunir nações que haviam se emancipado, onde foram 

consagrados ―princípios que seriam aceitos muito mais tarde, no século XX, pelo sistema 

interamericano e mundial‖, tendo servido de inspiração até mesmo para o presidente 

Woodrow Wilson, no projeto da Sociedade das Nações
9
 (ALEIXO, 2000, p. 171).  

A ideia de defesa da independência dos membros e o objetivo de garantir a paz e a 

defesa da liberdade, resguardadas por forças militares, em uma ―sociedade de nações 

articuladas em torno de um ente supranacional―, já estavam presentes no ideário bolivariano 

(CASA GRANDE, 2018, p. 393). Conforme esclarece Aleixo (2000, p. 184),  ―Bolívar 

imaginou nova anfictiônia, de proporções geográficas muito maiores, e que eventualmente 

unisse povos diversos para a defesa de grandes ideais comuns‖. Figueiredo e Braga 

demonstram a presença de uma ―autoridade política superior‖, 

 

Tal autoridade teria como órgão máximo uma assembleia permanente, 

composta por ministros plenipotenciários representando os estados integrados 

e com autoridade delegada por esses estados para arbitrar seus conflitos e, 

inclusive, manter uma força armada própria e sob o comando direto da 

Assembleia [...] Na avaliação de Bolívar, somente com essa organização seria 

formado o que ele chamou de um sistema de garantias capaz de proteger as 

repúblicas hispano-americanas de agressões externas e das ameaças internas à 

sua estabilidade institucional: ―un escudo de nuestro nuevo destino‖ 

(FIGUEIREDO;BRAGA, 2017, p .308).  

 

Segundo de La Reza (2010a, p. 72 – tradução nossa), ‖além dos objetivos de 

arbitragem, aliança defensiva e comércio preferencial, característicos do regime anfictiônico, 

a assembleia do istmo buscou neutralizar a ameaça de reconquista espanhola e libertar as ilhas 

de Cuba e Porto Rico‖. O autor refere-se ao ―Tratado de União, Liga e Confederação Perpétua 

das Repúblicas da Gran Colômbia, Centroamérica, Peru e Estados Unidos Mexicanos‖, de 15 

de Julho de 1826, resultado do encontro realizado no Congresso do Panamá, como o 

documento de maior transcendência histórica, pois servirá de modelo para os demais 

congressos americanos, uma vez que trazia o objetivo de preservar de maneira defensiva e 

                                                                                                                                                   
Filipinas; 4) assinar tratados de comércio e de navegação entre os estados confederados; 5) pedir que os Estados 

Unidos façam efetiva a doutrina Monroe, contradizendo as tentativas espanholas de reconquista; 6) organizar 

uma série de normas de direito internacional; 7) abolir a escravidão na área do território confederado; 8) 

estabelecer a contribuição de cada país para manter contingentes comuns; 9) adotar medidas para pressionar e 

obrigar a Espanha a reconhecer novas repúblicas; e 10) preservar as posses vigentes com base na norma jurídica 

denominada uti possidetis juris, de 1810 (DE LA REZA, 2015, p. 113). 
9
 Aleixo (2000, p. 171) refere-se à obra do internacionalista Jesus Maria Yepes, que demonstrou como o 

Presidente Wilson se inspirou no Tratado de 1826,  inclusive a cópia de alguns de seus artigos.  
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ofensiva, se necessário, a soberania e a independência, a arbitragem e o uti possidetis como 

norma para a definição de fronteiras. Apenas a Gran Colômbia ratificou o tratado.  

A proposta anfictiônica de Bolívar não foi efetivada, embora tenha produzido diversos 

documentos e avançando nas relações bilaterais. O fracasso decorreu das dificuldades de 

ratificação e negociação internas, além disso, houve momentos de instabilidade interna e 

guerras civis, por um lado e, por outro, intervenções e agressões externas, especialmente a 

partir da década de 1830. Vale ressaltar que o período entre 1830 e 1848 foi caracterizado por 

um receio diante das políticas da Espanha e dos Estados Unidos, conforme explicita Casa 

Grande,  

 

A partir da década de 1830, afastadas as ameaças da coroa espanhola, os 

países da América-hispânica passaram a ocupar seu tempo com as incursões 

cada vez mais agressivas da Inglaterra e da França – que disputavam 

possessões e influências no sul do continente – e seu vizinho mais poderoso, 

os Estados Unidos. Este último apoiou colonos anglo-saxões a proclamar a 

independência do Texas em 1835 e investiu sobre os territórios mexicanos 

do Novo México e da Califórnia, na década de 1840. O governo norte-

americano também instruiu e apoiou invasões na América Central [...] As 

desconfianças dos membros da confederação em relação as pretensões 

imperialistas de Bolívar também são apontadas como causa para o fracasso 

da primeira iniciativa anfictiônica na América. Diante disso, os 

representantes dos outros países passaram a fazer resistência a Gran 

Colômbia (CASA GRANDE, 2018, p. 404). 

 

Logo após a morte de Bolívar, em 1830, o governo do México teria adotado uma nova 

estratégia de integração, conhecida como ―Pacto da Família‖, em 1831, inaugurando uma 

nova fase do ciclo confederativo, que vai até o Congresso de Lima de 1847. O Pacto da 

Família tinha como um de seus objetivos mais ―notáveis‖ estreitar vínculos do México com o 

conjunto das nações hispano-americanas, enviando plenipotenciários às Américas Central e 

do Sul para ―reavivar futuros congressos em busca da integração‖ (HERRERA LEÓN, 2013, 

p. 178 – tradução nossa
10

). Lucas Alamán
11

 foi o grande articulador do Pacto, que convocou 

as nações a unirem-se em um propósito comum em defesa de sua autonomia
12

.   

                                                
10

 Destaca-se que todas as versões de textos para a Língua Portuguesa, ao longo deste trabalho, são de 

responsabilidade da autora.  
11

 A participação de Lucas Alamán como Ministro das Relações Exteriores e Interiores abrange os períodos de 

1823-1825, 1830-1832 e alguns meses de 1853, sendo de ―grande importância para a formulação da política 

externa mexicana durante o século XIX‖ (REYES, 1996, p.1 – tradução nossa).  
12

 Na prática, três grandes iniciativas compõem o Pacto da Família: a primeira delas consistia em promover um 

sistema comercial, que ficara pendente desde 1826;  a segunda foi o envio de um convite da assembleia aos 

governos da Bolívia, Províncias Unidas do Rio da Prata, América Central, Grande Colômbia, Chile, Peru e 

Uruguai, advertindo que ―era necessário pegar as potências estrangeiras despreparadas e desenvolver com êxito 

os planos confederativos‖, recomendando que o congresso fosse composto por conferencias privadas; e, por fim, 

encarregou Juan de Dios Cañedo e Manuel Díez de Bonilla,  de missões diplomáticas para negociar tratados 

comerciais (DE LA REZA, 2010b, p. 15).  
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O final do segundo momento do ciclo confederativo foi o Primeiro Congresso de 

Lima
13

, no Peru, realizado em 1847-1848, que contou com a participação de apenas cinco 

nações
14

. Segundo de la Reza (2015, p. 139), a iniciativa do Congresso teve o objetivo de 

conter as potências europeias e os ―planos espanhóis de reconquista do Equador, e não a 

guerra que começava a travar os Estados Unidos no Norte do México‖. O Tratado da 

Confederação segundo o autor, foi uma reedição do tratado do Panamá, prevendo diversos 

―instrumentos anfictionicos de prevenção de conflitos‖. Também foi considerado um fracasso, 

pois apenas a Nova Granada ratificou os tratados assinados na última conferência do 

Congresso (DE LA REZA, 2015, p. 141). 

O autor destaca três aspectos do congresso de Lima: o primeiro deles refere-se ao grau 

e às formas de influência do Congresso do Panamá nas opções de política externa das 

repúblicas hispano-americanas. O segundo é a função do Congresso de Lima na continuidade 

da ideologia integracionista, que teria proporcionado diversas iniciativas confederativas, em 

sua maioria mexicanas e, por fim, o terceiro aspecto que esclareceria as causas do fracasso 

dos ciclos dos congressos americanos, 

... o antagonismo entre os fins confederativos e a afirmação dos poderes 

soberanos dos novos estados. A importância deste fator é resumida pelo fato 

de que, em todos os casos, a frustração dos planos anfictiônicos se deve à 

ação das câmaras, o lugar de expressão das aspirações soberanas de cada 

república (DE LA REZA, 2010b, p. 25 – tradução nossa).  

 

 

O terceiro momento do ciclo confederativo latino-americano tem início com o 

―Tratado Continental‖, de 1856, que foi assinado em Santiago, no Chile. A reunião ocorreu 

incentivada por novas ameaças externas
15

, mas o tratado não foi resultado de uma conferência 

ou série de conferências, e sim de um acordo entre o encarregado de negócios do Peru no 

Chile (Cipriano C. Zegarra), o representante do Equador (Francisco J. Aguirre) e o Ministro 

dos Negócios Estrangeiros do Chile (Antônio Varas). As temáticas abordadas também traziam 

questões ligadas à tradição anfictiônica, tais como a aliança contra agressões estrangeiras, o 

tratamento nacional aos navios e bens produzidos pelos confederados e a adoção de um 

mesmo sistema de moedas, pesos e medidas. O Tratado não foi ratificado por nenhum dos 

países, pois a ―interpretação do texto e o pouco interesse dos países participantes fizeram com 

                                                
13

 Detalhes sobre o Primeiro Congresso de Lima, de 1847, em  de La Reza (2010b).  
14

 Participaram do evento Bolívia, Chile,  Equador, Nova Granada e Peru.  
15

 Segundo Santos (2003, p. 91), essas ameaças foram as intervenções dos Estados Unidos no México, a 

ascensão de Wiliam Walker, dos Estados  Unidos, na Nicarágua e a exploração de fertilizantes (guano) nas ilhas 

Galápagos, no Equador. 
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que ele não fosse ratificado por nenhum dos congressos nacionais‖ (DE LA REZA, 2010a, p. 

76 – tradução nossa).  

Por fim, o evento que ―representa para a historia da América Latina a fase final do 

ciclo de assembleias confederativas originadas no Congresso do Panamá em 1826‖ foi o 

Segundo Congresso de Lima de 1864-1865. Esse evento ocorreu em um contexto de ameaças 

estrangeiras
16

, conforme demonstra de La Reza  

Os ânimos ficaram exaltados com a Convenção de Londres de 1861, 

assinada pela Inglaterra, França e Espanha, para intervir no México; a 

anexação de Santo Domingo a Espanha de 1861 a 1865; a nomeação de um 

monarca da Casa dos Habsburgos para assumir no México; o conflito entre a 

Espanha e o Peru e a subsequente guerra hispano-sul-americana. As 

agressões europeias, possíveis em parte devido à retirada dos Estados Unidos 

durante a Guerra Civil, procuraram alterar a ordem republicana, uniforme em 

todo o hemisfério ocidental, e rivalizar com o país do norte no controle dos 

recursos sul-americanos (DE LA REZA, 2010a, p. 79 – tradução nossa). 

 

O governo peruano, diante da ameaça espanhola, iniciou ações diplomáticas que 

terminaram por convidar Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Venezuela para 

participarem do novo congresso. Vale ressaltar que os países da América Central foram 

convidados depois. Participaram do Congresso: Bolívia, Chile, Colômbia (antiga Nova 

Granada), Equador, El Salvador, Peru e Venezuela Quanto aos resultados, foi assinado o 

Tratado de União e Aliança Defensiva e o tratado para a Conservação da Paz entre as Nações 

Aliadas, além disso, o objetivo era garantir a independência, a soberania e a integridade 

territorial das nações hispano-americanas e a solução pacífica de conflitos entre eles. Os 

tratados nunca foram ratificados (BRICEÑO RUIZ, 2014, p. 144). 

 Embora de La Reza encerre o ciclo confederativo no Segundo Congresso de Lima, 

outras conferências ocorreram em momentos subsequentes, como é o caso das negociações 

interamericanas de 1877-1879, em Lima; em 1883, em Caracas; e em 1888-1889, em 

Montevidéu. A partir de 1889, teve início a fase das Conferências Pan-Americanas, conforme 

será abordado no tópico subsequente.  

1.3 As Conferências Pan-Americanas e as Medidas de Fomento da Confiança e da 

Segurança no Sistema Interamericano 

O contexto posterior ao Segundo Congresso de Lima foi marcado pela retomada da 

política intervencionista dos Estados Unidos, especialmente após a Guerra Civil Americana 

(1861-1865); além disso, Peru e Chile uniram-se para repelir a Espanha do Pacífico Sul, 

                                                
16

  México foi ocupado pela França; a ilha de Santo Domingo foi invadida pela Espanha; e o Peru entrou em 

guerra com a Espanha para repelir a ocupação da Ilha de Chincha (de La Reza, 2015, p. 143). 
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pouco antes da Guerra do Pacífico (1870-1883). Por fim, houve o abandono das iniciativas 

integracionistas por mais de um século, pois a próxima iniciativa em que Bolívia, Chile e Peru 

participaram de um ―processo equivalente foi na Associação Latino-Americana de Livre 

Comércio (ALALC), de 1960, além do Acordo de Cartagena, de 1969‖ (DE LA REZA, 

2010a, p. 72 – tradução nossa). 

Esse foi um contexto em que os Estados Unidos passaram a voltar-se mais 

intensamente para a América, o que foi bastante fomentado através das chamadas 

Conferências Pan-Americanas, que tiveram início em 1889. Para de La Reza (2010a, p. 72), 

no entanto, ―o pan-americanismo não é estudado como uma estrutura geral dos congressos 

anfictiônicos, já que ele não previa a união continental, mas uma espécie de reunião entre as 

partes da velha América espanhola‖. Conforme explica Dulci,   

 

As Conferências Pan-Americanas podem ser entendidas como expressão da 

hegemonia dos EUA sobre o restante da América, principalmente nas 

deliberações das pautas das Conferências privilegiando os seus interesses 

[...] a troca de votos por acordos comerciais nos bastidores do conclave [...] e 

sua política de intervenção e anexação na América Central e no Caribe. [...] 

Os Estados Unidos praticamente comandavam a formulação dos assuntos 

que seriam discutidos (DULCI, 2013, p. 75-76). 

 

Segundo Dulci (2008, p. 30-33), ―A realização das Conferências Pan-Americanas 

continha, desde o início a ideia de união dos países‖ e, embora essas Conferências ―sejam 

percebidas na historiografia das relações internacionais como parte de um corolário natural da 

política dos Estados Unidos (EUA), esses encontros possibilitaram a ampliação de um espírito 

de solidariedade continental‖ (DULCI, 2008, p. 33).  

Abdul-Hak (2013, p. 37) organiza as relações interamericanas de defesa e segurança 

em quatro fases históricas. A primeira refere-se ao pan-americanismo clássico (1889-1933), 

contexto em que predomina a projeção de poder militar dos Estados Unidos em relação ao 

Caribe e América Central, período marcado pela pouca autonomia latino-americana, cuja 

segurança estava em ―afastar o permanente risco de agressão externa‖.  

A segunda fase tem início com a Política da Boa Vizinhança (1933-45) e a diminuição 

do intervencionismo militar dos Estados Unidos e vai até 1950. A partir de 1935, com o 

agravamento da situação internacional, os Estados Unidos valorizam a cooperação militar, 

liderando ―os pilares do Sistema Militar Interamericano (SMI): a Junta Interamericana de 

Defesa (JID, 1942)
17

, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR, 1947)
18

, a 

                                                
17

 A JID é um órgão consultivo cuja criação permtiu a convergência e concertação entre estruturas militares 

regionais e ―conferiu aos Estados latino-americanos e caribenhos um espaço de participação formal na defesa 
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Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA, 1948) e o Pacto de Bogotá (1948)
 19

‖ 

(ABDUL-HAK, 2013, p. 40).  

A terceira fase corresponde ao período abrange os anos entre 1950 e 1990, marcada 

pelo desenvolvimento da doutrina da contra insurreição, enfatizando-se o alinhamento 

ideológico e doutrinário dos setores militares latino-americanos aos EUA. Segundo Martins 

Filho (1999, p. 73 apud Abdul-Hak, 2013, p. 43) ―a doutrina da contrainsurreição combinava 

esforços militares, guerra psicológica, reorganização das Forças Armadas [...] com programas 

limitados de ação cívica [...] para reduzir o apelo popular do comunismo nas sociedades 

latino-americanas‖. Essa fase enfraqueceu paulatinamente devido à incapacidade da OEA em 

―evitar ou mitigar o uso da força pelos próprios EUA‖
20

 (ABDUL-HAK, 2013, p. 43). 

Por fim, a quarta e última fase tem início nos anos 1990 ―na qual se busca uma 

redefinição do sistema interamericano à luz do colapso da ameaça soviética e a subsequente 

dificuldade em lograr consenso sobre as principais ameaças à segurança regional‖ (ABDUL-

HAK, 2013, p. 44) . Nessa fase, a OEA buscou redefinir o conceito de segurança e avançou 

nas Medidas de Fomento da Confiança e Segurança(MFCS), 

 

 

 

 

as primeiras medidas para o estabelecimento de medidas multilaterais 

formais de fortalecimento de confiança podem ser creditadas à Liga das 

Nações [...] No campo hemisférico, significantes iniciativas como o Pacto de 

Bogotá [...] o Tratado de Tlatelolco (México), em 1967, no âmbito da não 

proliferação nuclear, e a Declaração de Ayacucho (Peru), para a distensão de 

tensões fronteiriças foram importantes medidas iniciais no campo da 

segurança. Avanços significativos ocorreram no campo das MFCS 

ocorreram nos anos oitenta. Com o processo de democratização da América 

do Sul, o fim das guerras civis na América Central e o ingresso de novos 

membros (Canadá e países caribenhos) que traziam fortes convicções 

democráticas, a discussão e a implementação das MFCS passou a ser um 

processo natural e progressivo (OEA, 2012, p. 4).  

 

O diálogo voltado à agenda de cooperação para a segurança hemisférica, no âmbito 

dos países americanos, teve marco inicial quando, mediante a resolução AG/RES. 1123 (XXI-

                                                                                                                                                   
continental e complementou a cooperação militar bilateral estabelecida pelos EUA com Estados estratégicos‖ 

(ABDUK-HAK, 2013, p. 40).  
18

 O TIAR estabeleceu um mecanismo de defesa coletiva entre os EUA e os países latino-americanos, permitindo 

que ―em caso de ataque armado, de qualquer Estado contra um Estado Americano, ensejando o exercício do 

direito de legítima defesa coletiva‖ (ABDUK-HAK, 2013, p. 41).  
19

 Com a OEA, reiterou-se o compromisso hemisférico com a segurança coletiva, que tinha sido anteriormente 

expresso no TIAR. Na mesma ocasião, foi adotado o Pacto de Bogotá, ―por meio do qual os Estados 

hemisféricos comprometeram-se em abster-se da ameaça, do uso da força ou de qualquer outro meio de coação 

para solucionar controvérsias, recorrendo apenas a procedimentos pacíficos‖ (ABDUL-HAK, 2013, p. 40).  
20

 Abdul-Hak (2013, p. 43) cita as intervenções na República Dominicana (1965), a desestabilização da América 

Central na década de 80 e as intervenções armadas na Granada (1983) e no Panamá (1989).  
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O/99), o Conselho Permanente da OEA criou um grupo de trabalho para tratar os temas de 

segurança (OEA, 2019). Em razão das atividades desse grupo, criou-se a Comissão Especial 

de Segurança Hemisférica, em 1992, que teve em sua agenda a adoção de temas relacionados 

às MFCS, além de abordar temas como desminagem, educação para a paz, transparência na 

aquisição de armas e fortalecimento no regime de proscrição de armas nucleares na América 

Latina (VAZ, 2006).  

Como resultado desse grupo de trabalho, a Assembleia Geral da OEA convocou a 

Primeira Reunião de Peritos Governamentais sobre Medidas de Fortalecimento da Confiança 

e da Segurança, que foi realizada em Buenos Aires, Argentina, em março de 1994. Durante a I 

Cúpula das Américas consubstanciou-se um Plano de Ação no qual os Chefes de Estado e de 

Governo do Hemisfério Ocidental declararam o compromisso de apoiar ―as ações para 

incentivar um diálogo regional destinado a promover o fortalecimento da confiança mútua, 

em preparação para a Conferência Regional sobre Medidas de Fortalecimento da Confiança 

em 1995‖. Essa Conferência ocorreu em Santiago, em 1995, cuja declaração reúne medidas 

acordadas pelos Estados. A sua segunda versão ocorreu em 1998, em El Salvador, que 

aprovou nove medidas adicionais (OEA, 2019).  

Segundo a Organização dos Estados Americanos (2012, p. 1), as MFCS são ―todas as 

ações promovidas pelos Estados destinadas a prevenir crises e situações de conflito, ao 

fortalecimento da paz e segurança internacionais; e à promoção do desenvolvimento, criando 

e propiciando condições necessárias para uma cooperação eficaz‖.  

A OEA teve um papel central para o andamento dessas medidas no âmbito sul-

americano, especificamente na Cúpula das Américas (1994), nas Declarações de Santiago 

(1995) e de San Salvador (1998)  (VAZ, 2006; MEDEIROS, 2014; PAGLIARI, 2015). O 

quadro abaixo sintetiza os principais esforços em direção às MFCS no sistema 

interamericano: 

Quadro  1 – Evolução das MFCS no Sistema Interamericano 

Conferência  Aspectos abordados 

I Cúpula das 

Américas 

(1994) 

Plano de ação: Os Governos... ―apoiarão as ações para incentivar um diálogo regional 

destinado a promover o fortalecimento da confiança mútua, em preparação para a conferência 

Regional sobre Medidas de Fortalecimento da Confiança a realizar-se em 1995‖ (OEA, 1994).  

Declaração de 

Santiago  

(OEA, 1995) 

a) Adoção gradual de acordos sobre notificação prévia de exercícios militares. 

b) Intercâmbio de informações e participação de todos os Estados membros no Registro de 

Armas Convencionais das Nações Unidas e no Relatório Padronizado Internacional sobre 

Gastos Militares. 

c) Fomento da elaboração e do intercâmbio de informações sobre política e doutrinas de 

defesa. 

d) Consideração de um processo de consultas com vistas ao avanço na limitação e controle de 

armas convencionais; 

e) Acordos sobre convite de observadores para exercícios militares, visitas a instalações 

militares, facilidades para a observação de operações rotineiras e intercâmbio de pessoal civil 



45 

 

e militar para formação, treinamento e aperfeiçoamento. 

f) Reuniões e ações para evitar incidentes e incrementar a segurança no trânsito terrestre, 

marítimo e aéreo.  

g) Programas de cooperação em casos de catástrofes naturais ou para prevenir essas 

catástrofes, com base na solicitação e autorização dos Estados afetados. 

h) Desenvolvimento e implementação das comunicações entre as autoridades civis ou 

militares de países vizinhos, de conformidade com a sua situação fronteiriça. 

i) Realização de seminários, cursos de divulgação e estudos sobre medidas de confiança 

mútua e políticas de fortalecimento da confiança com participação de civis e militares e sobre 

as preocupações especiais de segurança dos pequenos Estados insulares;  

j) Realização de uma reunião de alto nível sobre as preocupações especiais de segurança dos 

pequenos Estados insulares. 

k) Programas de educação para a paz.  

Declaração de 

San Salvador 

(OEA,1998) 

a) Estimular contatos e a cooperação entre legisladores sobre medidas de fortalecimento da 

confiança e de temas relacionados com a paz e a segurança hemisférica, incluindo a realização 

de encontros, intercâmbios de visitas [...] 

b) Estender aos institutos de formação diplomática, academias militares, centros de pesquisa e 

universidades, os seminários, cursos e estudos previstos nas Declarações de Santiago e San 

Salvador sobre MFCS, desarmamento e outros temas vinculados à paz e à segurança 

hemisférica, com participação de funcionários governamentais, civis e militares, bem como da 

sociedade civil, nessas atividades.  

c) Identificar e realizar atividades que promovam a cooperação entre países vizinhos em suas 

zonas de fronteiras. 

d) Promover o intercâmbio de informação, entre outros, por meio da publicação de livros da 

defesa ou documentos oficiais, conforme o caso, que permita maior transparência em matéria 

de políticas de defesa de cada país, bem como sobre a organização, estrutura, tamanho e 

composição das forças armadas. 

e) Com o propósito de promover a transparência, estimular a realização de estudos tendentes a 

avançar no estabelecimento de uma metodologia comum que facilite a comparação do gasto 

militar na região [...] 

g) Continuar a apoiar os esforços dos pequenos Estados insulares para atender às suas 

preocupações especiais de segurança, incluindo as de natureza econômica, financeira e 

ambiental, levando em consideração sua vulnerabilidade e seu nível de desenvolvimento.  

h) Melhorar e ampliar a informação que os Estados membros enviam ao Registro de Armas 

Convencionais da ONU, a fim de fortalecer a contribuição do Hemisfério aos objetivos desse 

Registro, em cumprimento às resoluções pertinentes da Assembleia Geral da ONU.  

i) Continuar com as consultas e os intercâmbios de ideias no Hemisfério para avançar na 

limitação e controle de armas convencionais na região. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Para Aguillar (2013, p. 29), essas medidas permitem maior transparência, 

reciprocidade e geralmente são implementadas gradativamente, pois ―partem de 

compromissos de pequeno alcance que podem, inclusive, não ser obrigatórios, até etapas mais 

avançadas com o estabelecimento de mecanismos de verificação, prevenção e gerenciamento 

de conflitos, desenvolvimento de capacidades militares integradas‖.  

Quanto às MFCS no âmbito sul-americano, Vaz (2006) reforça que, embora houvesse 

práticas já presentes na região, elas não formavam um ―esforço conjunto minimamente 

coordenado em nível regional‖. A implementação dessas medidas muitas vezes decorria de  

―decisões nacionais e/ou e entendimentos bilaterais – por exemplo, iniciativas entre Brasil e 

Argentina no campo da segurança postas em marcha a partir de 1985‖.  Nesse aspecto, 

complementa Vaz,  
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... naturalmente, coube à OEA, na qualidade de organismo responsável pela 

promoção da segurança em todo o continente, papel destacado na matéria. 

Com efeito, a OEA organizou, durante os anos 1990, duas conferências 

hemisféricas dedicadas às medidas de fomento da confiança (a primeira em 

Santiago, 1995, e a segunda em San Salvador, em 1998) (VAZ, 2006). 

 

Espera-se, portanto, que as MFCS possam agregar as seguintes características 

fundamentais: (i) capacidade de distender situações de crise ou conflito; (ii) capacidade de 

estimular a cooperação e trabalhos conjuntos em todas as demais áreas; (iii) fundamentação 

em tratados e acordos, de modo a não estarem sujeitas a mudanças súbitas; (iv) exigência de 

ampla divulgação e público acesso às MFCS aplicadas; (v) exequibilidade e relevância 

(capacidade de estimular o interesse e comprometimento dos Estados envolvidos em levá-las 

a cabo); (vi) capacidade de ampliar intercâmbios; (vii) ser um processo lento e gradual (OEA, 

2012, p. 1-2). Assim, o item subsequente aborda a evolução da integração regional sul-

americana e a construção da confiança nos caminhos que foram traçados até o Conselho de 

Defesa-Sul Americano, partindo da chamada ―moderna integração latino-americana‖, 

passando pela ―onda rosa sul-americana‖ e explicitando as MFCS no âmbito do CDS.  

 

1.4  A Construção da Confiança rumo à Integração em Defesa: da Moderna Integração 

da América Latina à Onda Rosa Sul-Americana 

A ―moderna integração da América Latina‖, segundo Vidigal (2012), teve início nos 

anos 1950 diante das necessidades econômicas enfrentadas e pelos ―diversos reveses sofridos 

por seus governantes na busca de apoio norte-americano ao desenvolvimento‖, que resultou 

na criação da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), em 1949,  agência 

vinculada à ONU para promover estudos e ―auxiliar os governos na  elaboração de projetos de 

desenvolvimento‖. Para o autor,  ―a OEA [...] que deveria cumprir na esfera política o que o 

TIAR deveria fazer na área da defesa, não conseguia – ou não pretendia – dar respostas à 

altura das demandas dos países latino-americanos‖ (VIDIGAL, 2012, p. 63). Segundo Bueno,  

 

As discussões na Cepal iniciaram-se em 1953 e foram estimuladas por 

problemas reais existentes na América Latina e que, pensava-se na 

Comissão, poderiam ser ao menos atenuados por um processo de integração 

econômica entre os países da região, visualizado, então, sobretudo como 

integração industrial. É importante considerar que, na perspectiva da Cepal, a 

integração regional é pensada com base no fortalecimento de capacidades 

nacionais (BUENO ET AL, 2014, p. 564). 
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Como resultado da CEPAL, foi criada da Associação Latino-Americana de Livre 

Comércio (ALALC), por intermédio do Tratado de Montevidéu, em 1960
21

. A ALALC 

convocou os Estados a conduzirem a uma integração econômica e a constituir um espaço de 

livre comércio na região. Apesar das boas relações entre Brasil e Argentina durante esse 

período, até 1967 a ALALC apresentou algumas dificuldades. A primeira delas deveu-se em 

grande parte às questões de cunho econômico, em um contexto em que o Brasil buscava uma 

atuação mais desenvolvimentista e voltada para dentro, com substituição de importações e 

medidas protecionistas. A segunda dificuldade foi de cunho político, com a proliferação dos 

regimes militares na região, o que dificultou o estabelecimento de confiança mútua e 

aumentou as rivalidades, principalmente entre Brasil e Argentina. Vale ressaltar que ―mesmo 

no período que se inicia em 1967, quando na política exterior do Brasil retornaram 

concepções nacionalistas autoritárias e, parcialmente, terceiro-mundistas, o objetivo da 

integração regional nunca foi objeto de preocupação maior‖ (BUENO ET AL, 2014, p. 566).  

Vidigal (2012) faz a divisão da integração sul-americana em três períodos, todos sob a 

perspectiva da ―integração sul-americana como um projeto brasileiro‖. O primeiro período  

tem início com o Encontro de Uruguaiana (1961), entre os presidentes Arturo Frondizi e Jânio 

Quadros. Segundo o autor, esse seria o “único marco historicamente consistente para o início 

da integração sul-americana, tal qual a concebemos nas décadas iniciais do século XXI‖, 

tendo favorecido a assinatura do Convênio de Amizade e Consulta
22

 entre Brasil e Argentina, 

e inaugurado o chamado ―Espírito de Uruguaiana‖
23

. Foi o ―primeiro momento no qual além 

                                                
21

 Segundo Estevadeordal et al (2015), esse período que teve início na década de 1960 e vai até o início da 

década de 1980, é chamado de velho regionalismo ou regionalismo fechado e configura-se como a primeira onda 

de regionalismo na América Latina. Embora haja alguma divergência entre a exata periodização ou 

nomenclatura, a integração na América Latina tem sido tradicionalmente dividida em ―três ondas de integração‖. 

A partir da década de 1980, com a crise da dívida externa e a instabilidade econômica vivida pelos países da 

região, deu-se início à chamada ―segunda onda‖, regionalismo aberto, novo regionalismo ou regionalismo 

neoliberal, que abrange o final da década de 1980 até o período hodierno. Esse período foi caracterizado pela 

abertura comercial e trouxe novas perspectivas de integração, como é o caso do próprio Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), de 1991. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, tem-se início a chamada ―terceira 

onda‖ de integração latino-americana, também conhecida como regionalismo pós-hegemônico (RIGGIROZZI E 

TUSSI, 2012; ESTEVADEORDAL ET AL, 2015), referindo-se à quebra de hegemonia do regionalismo aberto, 

ou pós-liberal, destacando o afastamento do modelo neoliberal (SANAHUJA, 2010). 
22

 O Convenio tinha o objetivo de ―consolidar os laços de amizade que uniam Brasil e Argentina por meio de 

consultas permanentes sobre todos os assuntos de interesse comum e da coordenação de suas atuações no âmbito 

continental e mundial. O acordo incluía o intercâmbio de informações sobre todas as questões de caráter 

relevante no âmbito internacional, a realização de esforços no sentido de fortalecer o sistema interamericano, o 

encaminhamento de estudos sobre os meios necessários para a consolidação das relações nas esferas jurídica, 

econômica, financeira e cultural, a permissão recíproca para a livre entrada e saída, o estabelecimento de 

domicílio e o livre trânsito dos nacionais da outra parte‖ (VIDIGAL, 2012, p. 67). 
23

 Segundo Spektor (2002, p. 140), ―o espírito de Uruguaiana foi o nome dado ao conjunto de acordos assinados 

por Jânio Quadros e Arturo Frondizi, discriminados a seguir: Convênio de Amizade e Consulta; Declaração 

Presidencial Conjunta; Declaração Econômica; e Declaração sobre Intercâmbio Cultural, celebrados na cidade 

fronteiriça de Uruguaiana (Rio Grande do Sul) entre 20 e 22 de abril de 1961. A esses documentos, somam-se a 
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do estabelecimento de um sistema de consultas recíprocas, vislumbrou-se a integração 

econômica em sentido amplo, em um horizonte definido, a América do Sul‖ (VIDIGAL, 

2012, p. 65). 

Paralelamente a esse projeto de integração, mas ainda no âmbito da integração sul-

americana, em 1969, Bolívia, Chile, Colômbia e Peru firmaram o Pacto de Cartagena (Pacto 

Andino), que teve o Chile, descontente com os rumos da ALALC, como seu grande 

articulador. Dessa forma, ―da assinatura do acordo de Cartagena até a década de 1980, 

identificou-se a prevalência de questões econômico-comerciais no processo de integração‖. 

Em 1973, a Venezuela
24

 adere ao Pacto e o Chile sai em 1976, quando Pinochet opta por 

desenvolver um modelo econômico neoliberal. No contexto das redemocratizações e de ―nova 

expansão do regionalismo‖, o sistema andino de integração passou por mudanças, 

especificamente a partir do final dos anos 1980 e início dos 1990, com a assinatura do 

protocolo de Trujillo, em 1996, que criou a Comunidade Andina de Nações (CAN) 

(BRESSAN; LUCIANO, 2018, p. 66). 

O segundo período de Vidigal tem início na política externa do governo Castelo 

Branco, com alinhamento aos Estados Unidos e a ―adesão brasileira aos princípios da guerra 

fria e da bipolaridade, a abertura ao capital estrangeiro e a permanência, de forma mitigada, 

de elementos do nacionalismo e do universalismo anteriores‖ (VIDIGAL, 2012, p. 68). A esse 

período (1964-1975) que vai de Castelo Branco (1964-1967)
25

 a Médici (1969-1974), o autor 

chama de ―integração regional e construção da potência‖, marcado por um processo de 

integração que ―respondia a valores geopolíticos dos militares e a interesses da classe 

proprietária, ou seja, os grupos hegemônicos do país‖ (VIDIGAL, 2012, p. 69).  

Por fim, o terceiro período da integração proposto por Vidigal refere-se ao período de 

Geisel (1974-79) e Figueiredo (1979-85), momento que o autor chama de ―integração e 

sociedade igualitária‖, contexto em que os governos militares ―transitaram de uma política 

exterior que explicitava a ambição brasileira de tornar-se potência [...] para uma atitude mais 

prudente e politicamente mais efetiva‖. Dessa forma, o discurso brasileiro explicitava que o 

Brasil não pretendia a hegemonia na América do Sul e sim ―um tipo de sociedade igualitária 

                                                                                                                                                   
Declaração Conjunta, o Tratado de Extradição e a Convenção sobre Assistência Judiciária Gratuita que o 

chanceler San Tiago Dantas assinou com seu par argentino, Miguel Cárcano, em novembro do mesmo ano, em 

Buenos Aires‖.  
24

 A Venezuela solicita saída em 2006, alegando que a Colômbia não consultou seus vizinhos para firmar acordo 

bi-nacional de cooperação com os EUA, e imediatamente solicita ingresso no MERCOSUL. 
25

 O autor destaca algumas iniciativas importantes, tais como as ações junto ao governo argentino para 

intensificar o comércio bilateral (acordo do trigo, de 1964), a proposta (fracassada) de União Aduaneira, feita por 

Roberto Campos, a inauguração da Ponte da Amizade, entre Brasil e Paraguai, e as negociações que levaram à 

Ata das Cataraas, de 1965 (VIDIGAL, 2012, p. 69).  
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com os demais países, sem nenhum gesto ou atitude de liderança‖, conforme afirmou Saraiva 

Guerreiro, então chanceler (VIDIGAL, 2012, p. 75).  

Em 1978, ainda no governo Geisel, oito países
26

 assinaram o Tratado de Cooperação 

Amazônica (TCA), ou Pacto Amazônico, proposto pelo Brasil em 1977, com uma agenda 

ambiental e o objetivo de alcançar o desenvolvimento regional a partir do avanço das relações 

econômicas e comerciais, reafirmando a soberania dos países amazônicos e a necessidade de 

cooperação regional. O objetivo do TCA não foi a integração propriamente dita, e sim a 

aproximação com os países amazônicos. Além disso, em 1995 foi criada a Secretaria 

Permanente, com personalidade jurídica, decisão implementada em 1998, com a aprovação do 

Protocolo de Emenda ao TCA que instituiu a Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica (OTCA). 

Em 1979, novo momento paradigmático iniciou nas relações entre Brasil e Argentina 

com a assinatura do Acordo Tripartite
27

, abrindo espaço para a cooperação bilateral em 

matéria militar, nuclear e comercial (SPEKTOR, 2012, p. 135). Além da integração 

comercial, houve cooperação entre Brasil e Argentina na área nuclear, com a assinatura do 

Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento e Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia 

Nuclear, em 1980, o que abriu espaço para a criação da Agência Brasileira de Contabilidade e 

Controle (ABACC).  

Segundo Oliveira (1998, p. 14), o acordo diminuiu as desconfianças e tensões entre 

ambos, permitindo-os cooperar em temas sensíveis, pois ―visava aspectos tecnológicos, 

prospecção de minérios, fabricação de elementos combustíveis e produção de equipamentos, 

formação de pessoal e a criação de grupo de trabalho‖.  Vidigal (2012, p. 76) afirma que esse 

processo ―foi seguido de visitas recíprocas dos chefes de Estado do Brasil e da Argentina nos 

anos de 1980 e 1981 e do que pode ser considerado o ponto alto no estabelecimento da 

confiança entre os dois países: o posicionamento brasileiro diante da crise e da guerra das 

Malvinas‖. Da mesma forma, versa Hirst (1992, p. 156) que as negociações de 1979 

resolveram a principal controvérsia geopolítica entre Brasil e Argentina, abrindo horizontes e 

permitindo a possiblidade de conciliar a desmilitarização das relações entre Brasil e Argentina 

com os processos de transição democrática, o que ―favoreceu ainda mais a elaboração de uma 

                                                
26

 Países que assinaram o TCA: Brasil, Bolívia, Colombia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.  
27

 Com o Acordo Tripartite, reconheceu-se a compatibilidade dos projetos da usina de Itaipu e de Corpus, 

embora a última nunca tenha sido efetivamente construída. Com ele, dirimiu-se a controvérsia em decorrência da 

assinatura da Ata de Iguaçu (1966), assinada entre Brasil e Paraguai, que originou a crise de Itaipu-Corpus, ou 

crise das hidrelétricas. A assinatura do acordo tripartiti ―frustrou o argumento jurídico defendido pela Argentina 

segundo o qual toda obra hidráulica realizada em um rio internacional deveria ser submetida à consulta prévia do 

país a jusante‖ (SPEKTOR, 2002, p. 125).  
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agenda política bilateral que colocasse em segundo plano as antigas percepções conflitivas‖ 

(HIRST, 1992, p. 156 - tradução nossa). Especificamente quanto às MFCS, versa Pagliari 

 

o arrefecimento dessa rivalidade ensejou a construção de medidas 

de fomento da confiança que tiveram início em 1980 com o 

estabelecimento inicial do Acordo de Cooperação Nuclear, ao qual 

se seguiram outros com o intuito de regular a utilização da energia 

nuclear apenas para fins pacíficos (PAGLIARI, 2011, p. 5). 

 

Avançando-se na lógica da integração comercial, em substituição à ALALC, com o II 

Tratado de Montevidéu (1980), originou-se a Associação Latino-Americana de Integração 

(ALADI), iniciativa econômica de característica mais flexível quanto à permissão de acordos 

parciais e bilaterais, algo que não era permitido no âmbito da ALALC, abandonando o 

objetivo de estabelecer uma zona de livre comércio.  

Embora a década de 1980 tenha sido marcada pela aproximação entre Brasil e 

Argentina, que até então era eivada de conflitos e desconfianças, também foi especialmente 

difícil pela grave crise financeira, a chamada ―década perdida‖, que assolou os países da 

região
28

. Segundo Skpetor (2012, p. 117),  tem-se um paradoxo, pois embora estivesse em um 

momento de crise, ―a diplomacia [brasileira] ultrapassava seu último desafio crucial na região 

– a normalização das relações com a Argentina em uma amizade calcada na concertação 

política e, em seguida, na integração comercial‖.   

Em 1985, importante passo foi a Declaração do Iguaçu, firmada por Sarney e 

Alfonsín, que estabelecia ―o marco político da nova fase da cooperação entre Brasil e 

Argentina e relançava o processo de integração econômica bilateral‖ (VARGAS, 1997, p. 49). 

Essa declaração fora assinada na mesma data da Declaração Conjunta sobre Política Nuclear.  

Em 1986, foi assinada a ―Ata para a Integração Brasil-Argentina‖, que criou o 

Programa de Integração e Cooperação Econômica (PICE), que estabeleceu protocolos de 

integração de setores específicos e operacionalizou o compromisso presente na declaração do 

Iguaçu. Dois anos mais tarde, em 1988, foi assinado o Tratado de Integração, Cooperação e 

Desenvolvimento (TICD), que estabeleceu o prazo de dez anos para que ambos retirassem as 
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 Vale ressaltar que o grave quadro instabilidade macroeconômica na região, marcado pelas altas taxas de 

inflação, crise da dívida externa e desemprego, abriu espaço para um novo modelo de integração comercial. Com 

isso, a CEPAL (1994) fez uma revisão do seu modelo de integração e apresentou o conceito de regionalismo 

aberto, que propôs a eliminação de barreiras e a adesão de novos membros, além de buscar o aumento da 

competitividade e da eficiência. Nesse contexto, o Consenso de Washington, formulado em 1989, teria dado 

início à segunda onda de integração regional latino-americana com um conjunto de regras que trouxe medidas 

para estabilizar a economia na região, marcado principalmente pela abertura comercial, disciplina fiscal e 

privatizações. Essa proposta teria influenciado a criação de novos modelos de integração regional, entre eles, o 

MERCOSUL, de 1991. 
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restrições ao comércio bilateral e permitissem a formação de um espaço econômico comum 

(BUENO ET AL, 2014, p. 574).  

Além disso, com a redemocratização, novos passos aproximaram Brasil e Argentina. 

Esses dois movimentos, o primeiro deles voltado à cooperação econômica e o segundo 

voltado à cooperação nuclear, foram fundamentais para diminuir as desconfianças entre 

ambos, além de proporcionar condições para que houvesse maior integração na região, 

culminando com o Tratado de Assunção e a criação do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL).  

Segundo Abdul-Hak (2013, p. 74), o MERCOSUL é o ―eixo da emergente 

comunidade de Segurança do Cone Sul‖ e tinha como objetivos ―promover a estabilidade sub-

regional após a redemocratização e fortalecer a inserção internacional de seus Estados-

membros‖. Esse importante passo de integração, na perspectiva de Moniz Bandeira (2010), 

não era apenas comercial, e tinha também objetivos políticos e estratégicos, no entanto, teria 

sido ―eclipsado‖ pelo Tratado de Assunção, conforme versa o autor, 

 

O processo de integração [...] tinha também objetivo político e 

estratégico. A perspectiva era a de que a Argentina e  Brasil 

constituíssem um polo de gravitação na América do Sul, núcleo de 

um futuro mercado comum, fundamento para a formação de um 

Estado supranacional, algo similar à União Europeia. Este aspecto 

foi, de certo modo, eclipsado pelo Tratado de Assunção (MONIZ 

BANDEIRA, 2010, p. 101) 

 

A maioria dos países da América do Sul participa, direta ou indiretamente, do 

MERCOSUL. Além dos Estados fundadores do bloco, a Venezuela assinou o protocolo de 

adesão em 2006, tendo sido admitida em 2012 e suspensa em agosto de 2017
29

. Em 2015, a 

Bolívia solicitou adesão, mas ainda está em processo, pois embora o protocolo de adesão 

tenha sido assinado pela totalidade dos Estados ainda em 2015, estão pendentes trâmites 
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 A suspensão da Venezuela deu-se em virtude da quebra do compromisso democrático estabelecido no 

Protocolo de Ushuaia, de 1998. Os Estados-partes entenderam que, ―nas consultas realizadas entre os 

Chanceleres dos Estados Partes do Mercosul, constatou-se a ruptura da ordem democrática na República 

Bolivariana da Venezuela, consignada na ‗Declaração dos Estados Partes do Mercosul sobre a República 

Bolivariana da Venezuela‘, de 1° de abril de 2017, e, desde então, celebraram consultas entre si e solicitaram ao 

Estado afetado a realização de consultas‖, no entanto, ―as consultas com a República Bolivariana da Venezuela 

resultaram infrutíferas devido à recusa desse Governo de celebrá-las no marco do Protocolo de Ushuaia‖, e que 

―não foram registradas medidas eficazes e oportunas para a restauração da ordem democrática por parte da 

República Bolivariana da Venezuela‖. In: Decisão sobre a suspensão da Venezuela do MERCOSUL. Disponível 

em: <https://www.mercosur.int/pt-br/decisao-sobre-a-suspensao-da-republica-bolivariana-da-venezuela-no-

mercosul/> Acesso em: 1 nov. 2018. 
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internos de incorporação. Além disso, são membros associados Chile, Colômbia, Equador, 

Guiana, Peru e Suriname
30

.  

Em 1992, foi lançada a Iniciativa Amazônica, pelo presidente Itamar Franco. Essa 

iniciativa buscou uma maior articulação entre os países amazônicos, visando ampliar o 

comercio, embora não estivesse limitada a ele. Segundo Moniz Bandeira (2010, p. 102), a 

Iniciativa Amazônica retomou a ideia mais efetiva de integração entre os vizinhos, 

―costurando uma série de acordos com os Estados da Comunidade Andina de Nações, de 

modo a criar em dez anos a Área de livre Comércio da América do Sul (ALCSA)‖.  

A ALCSA foi uma proposta defendida pelo governo Itamar Franco (1993-1994) e veio 

como contrapartida à proposta norte-americana de criar a Área de Livre-comércio das 

Américas (ALCA) e visava articular uma proposta de Área de Livre Comércio que alcançasse 

os doze países sul-americanos. Embora não tenha avançado, foi um importante passo em 

direção à integração sul-americana, pois foi o momento em que o Brasil, pela primeira vez, 

falou em América do Sul, e não mais em América Latina, para pensar em integração. 

Embora a proposta da ALCSA não tenha ido adiante, em agosto e setembro de 2000, 

foi realizada a I Reunião de Cúpula dos Chefes de Estado da América do Sul, em Brasília, 

convocada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em um momento em que ―muitos 

acreditavam que qualquer integração latino-americana havia perdido sentido e a ALCA era a 

única solução‖ (VIZENTINI, 2005, p. 386).  Essa reunião acabou por retomar a temática da 

integração na América do Sul e seu objetivo fora  

 

Discutir a integração regional da América do Sul, notadamente as 

interconexões energética e viária, com financiamento do BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento) e da CAF (Corporação Andina de 

Fomento), mediante entendimento entre o ―MERCOSUL ampliado e a 

Comunidade Andina, com aproximação crescente da Guiana e do Suriname‖ 

(MONIZ BANDEIRA, 2010, p. 102) 

 

Durante a Cúpula de Brasília foi criada a Integração em Infraestrutura Regional Sul-

Americana (IIRSA) e, com ela, o reconhecimento de que a integração física é essencial para 

promover integração em termos econômicos e comerciais. Quanto aos objetivos da Cúpula, 

ela não envolveu somente integração física, mas também estava eivada de aspectos políticos 

e, especialmente geopolíticos, conforme ilustra Moniz Bandeira,  

 

A Cúpula de Brasília não visou apenas à integração física, econômica e 

comercial da América do Sul. Havia objetivo de integração geopolítica, que 

se evidenciou, sobretudo, no fato de não haver sido o México convidado para 

                                                
30

 Países do MERCOSUL.  Disponível em: <https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/paises-do-mercosul/> 

Acesso em: 1 nov. 2018. 
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participar do encontro [... ] Fernando Henrique Cardoso alegou que o 

México não fora convidado porque o plano de interconexões, constante da 

agenda da Cúpula, não poderia chegar à América do Norte. A verdade, 

porém, é que ele estava a retomar o conceito geopolítico, i.e., o conceito de 

América do Sul, animado pelo chanceler Celso Amorim [...] e o presidente 

Fernando Henrique Cardoso entremostrou o caráter político da Cúpula de 

Brasília, ao dizer que era ―o momento de reafirmação da identidade proporia 

a América do Sul como região onde a democracia e a paz abrem a 

perspectiva de uma integração cada vez mais intensa entre países que 

convivem em um mesmo espaço de vizinhança‖ (MONIZ BANDEIRA, 

2010, p. 103). 

 

Moniz Bandeira (2010, p. 104) reforça ainda que a perspectiva era de integração da 

América do Sul, e não de América Latina, com características específicas, peculiaridades de 

―contiguidade geográfica‖ que criavam uma agenda comum de desafios e oportunidades. 

Ainda sobre a Cúpula de Brasília, Vizentini reforça que houve ampliação da integração para 

toda a América do Sul também em decorrência de uma reação à crise do MERCOSUL
31

,  

... sinalizando a possível realização da ideia da ALCSA [...] Contudo, devido 

à conjuntura adversa, este encontro histórico esbarrou na impossibilidade de 

avançar acordos comerciais, optando por um caminho alternativo de 

fortalecimento. Assim, o encontro definiu uma série de medidas práticas e 

consensuais, sendo a principal delas a integração física da infraestrutura dos 

países sul-americanos (VIZENTINI, 2005, p. 386). 

 

Dessa forma, os processos que conduziram os países da América do Sul à integração 

alcançaram certo grau de desenvolvimento e complexidade que os permitiram passar a 

condição de atores no cenário internacional, buscando assumir maiores ônus e 

responsabilidades na agenda internacional. A ênfase na integração regional superou os 

parâmetros comerciais, tendo avançado aos parâmetros físico, social, cultural, produtivo e até 

mesmo na área da defesa. 

No MERCOSUL, por exemplo, foram criados também órgãos que abrangeram 

perspectivas de natureza social e cidadã
32

, indo além da perspectiva econômica e comercial 

proposta inicialmente. Paulatinamente a evolução da lógica comercial, inicialmente com a 

                                                
31

 Em 1999, o MERCOSUL passou por um momento de desequilíbrio entre Brasil e Argentina, o que afetou a 

relação com os demais membros, segundo o Vizentini (2005, p. 385), ―entre 1998 e 1999, o bloco perdeu a 

dinâmica. Esgotou-se a etapa dos ganhos fáceis com a integração , característicos da fase inicial de expansão de 

comércio, em decorrência da redução tarifária automática. A partir deste momento, o ministro da Economia 

argentino Domingos Cavallo passou a investir duramente contra o MERCOSUL e sua Tarifa Externa Comum 

(TEC), apostando na integração hemisférica proposta pelos EUA, a ALCA, que nesta conjuntura era considerada 

em ascensão. A ALCA e o MERCOSUL pareciam ser, neste contexto, opções excludentes. Pouco tempo depois, 

a Argentina sofreu um colapso econômico e político que evidenciou os problemas deste modelo neoliberal. 

Diante deste cenário, afastando-se de seu rumo inicial de abertura pouco cuidadosa e negociações sem as devidas 

compensações, em seus dois últimos anos a diplomacia do presidente FHC desenvolveu uma significativa 

agenda para a América do Sul, como forma de articular uma alternativa à crise do MERCOSUL e manter o 

processo de integração‖. 
32

 São os seguintes órgãos: o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH), o 

Instituto Social do MERCOSUL (ISM), o Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL), a Secretaria do 

MERCOSUL (SM) e do Tribunal Permanente de Revisão (TPR). 
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percepção de integração latino-americana, evoluiu até a lógica da integração em defesa no 

Cone Sul, passando por marcos institucionais importantes, em especial a evolução do 

MERCOSUL e a criação da UNASUL, até chegar ao Conselho de Defesa Sul-Americano.   

Essa perspectiva de evolução institucional teve influência do contexto político da 

região, além de mudanças econômicas que abriram espaço para uma nova fase na integração 

regional da América Latina
33

, notadamente no final da década de 1990, momento em que os 

países da região reforçaram a sua perspectiva integradora, compartilhando objetivos e 

expectativas e adentrando em aspectos que foram muito além da perspectiva comercial. Trata-

se de um contexto de avanço de governos progressistas na região, fenômeno que será 

abordado no próximo item.  

 

1.5 A “Onda Rosa” Sul-Americana e seus impactos na integração regional rumo ao 

Conselho de Defesa da UNASUL 

Esse contexto de avanço dos governos progressistas foi cunhado na literatura de ―onda 

rosa‖
 34

. No caso sul-americano, ele teve  início no final da década de 1990, com a eleição de 

Hugo Chávez, em 1998. Sobre a ―onda rosa‖, esclarece Silva,  

 

 

 

Essa ascensão das esquerdas na região, por sua relativa sincronia e 

delimitação regional, constitui em si mesma um processo sociopolítico 

único, que pode ser compreendido em seu conjunto (uma ―vaga‖ de esquerda 

a percorrer a região), com diversas características coincidentes – mas com 

suas especificidades locais. O fenômeno foi chamado de ―onda rosa‖ latino-

americana, ou expressões semelhantes [...] A evidente inspiração vinha da 

ascensão de partidos de centro-esquerda europeus ao poder na segunda 
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 Destacam-se, nessse contexto, no âmbito internacional, a ascensão chinesa, que favoreceu os países da 

América do Sul por três motivos: o aumento no volume de exportação, o aumento no preço das commodities 

decorrente do aumento na demanda chinesa, e a maior autonomia política e econômica na região; o 

distanciamento dos Estados Unidos em relação à América do Sul, motivado por questões como a ―Guerra ao 

Terror‖ e suas consequências, os escândalos de espionagem vividos pelos Estados Unidos e desencadeados por 

um agente da Agência de Central de Inteligência (CIA) dos EUA e ―excessiva securitização de suas agendas‖. 

Além disso, outros fatores são o ceticismo quanto a instituições como a ONU e o FMI, além dos impasses sobre 

liberalização do comércio multilateral. No âmbito regional, o fraco desempenho econômico e a desilusão com as 

reformas estruturais propostas no Consenso de Washington teria favorecido novas propostas de integração na 

América do Sul (PINHEIRO FILHO, 2018, p. 39). 
34

 Além de onda rosa, outra terminologia que tem sido utilizada é ―virada à esquerda‖, termo cunhado por Fiori 

(2006). Dos países da UNASUL, nove deles tiveram presidentes da chamada ―onda rosa‖, ficando de fora 

Colômbia, Guiana e Suriname. Foram presidentes da ―guinada à esquerda‖: 1) Argentina: Néstor Kirchner (2003 

- 2007), Cristina Kirchner (2007 - 2015); 2) Bolívia: Evo Morales (2006 - presente); 3) Brasil: Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003 - 2010), Dilma Rousseff (2011 - 2016); 4) Chile: Ricardo Lagos (2000 - 2006),  Michelle 

Bachelet (2006 - 2010, 2014 - 2018); 5) Equador: Rafael Correa (2007 - 2017),  Lenín Moreno (2017 - presente); 

6) Paraguai: Fernando Lugo (2008 – 2012 ); 7) Peru: Ollanta Humala (2011 - 2016); 8) Uruguai: Tabaré 

Vázquez (2005 - 2010), José Mujica (2010 - 2015), Tabaré Vázquez (2015 - presente); 9) Venezuela: Hugo 

Chávez (1998 - 2013), Nicolás Maduro (2013 - presente).  
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metade dos anos 1990, nomeada por analistas da mesma maneira (SILVA, 

2015, p. 67). 

 

Essa onda de governos progressistas
35

 teve impactos nos mecanismos de integração 

regional, além de ser considerado um fator de aproximação entre esses governos. Buscou-se 

maior autonomia em relação a organismos internacionais e maior ―inserção nas discussões em 

torno da regulação global‖, procurando diminuir o peso da influência dos Estados Unidos e 

freando o projeto de integração da ALCA (SILVA, 2015, p. 16).  

Com a II Cúpula Sul-Americana, realizada em 2002, em Guayaquil, no Equador, deu-

se sequência ―ao processo que previa, entre outras coisas, o estabelecimento de uma 

associação entre os dois grandes projetos de integração sul-americanos, o MERCOSUL e a 

Comunidade Andina‖ (VIZENTINI, 2005, p. 387). Nessa reunião foi aprovado o ―Consenso 

de Guayaquil sobre Integração, Segurança e Infraestrutura para o Desenvolvimento‖, 

―manifestando o proposito de construir um futuro de convivência fecunda e pacífica, de 

permanente cooperação e declarando a América do Sul como ‗Zona de Paz e Cooperação‘‖ 

(MONIZ BANDEIRA, 2010, p. 104).  

A ―onda rosa‖ também permitiu maior atenção a uma dimensão social que não havia 

anteriormente, dando início a uma integração mais complexa e dinâmica e buscando fazer da 

comunidade um espaço integrador. Segundo Silva (2015, p. 83), ―os referidos governos 

assumiram papel protagônico na construção de novos mecanismos de integração regional, 

com ênfase mais política, como a UNASUL e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos 

e Caribenhos (CELAC)‖.  

Em 2004, durante a Cúpula de Cuzco, foi lançada a Comunidade Sul-Americana de 

Nações (CASA), retomando a proposta da ALCSA. A CASA trazia aspectos econômicos, mas 

também reforçava a necessidade de articulação política. Durante a I Reunião de Chefes de 

Estado da CASA, em Brasília, em setembro de 2005, Hugo Chávez defendeu a redefinição 

das metas estratégicas da integração sul-americana e propôs a mudança de nome para 

UNASUL – União da América do Sul, o que foi decidido por consenso durante a I Cúpula 

Energética Sul-Americana, ocorrida em Isla Margarita, na Venezuela, em abril de 2007, 

dando início às negociações para o Tratado Constitutivo da UNASUL (ABDUL-HAK, 2013, 

p. 141-142). 
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 Silva (2015, p. 73 – 83)  aponta como fatores que poderiam servir de ―núcleos centrais para a caracterização de 

governos progressistas‖: 1) redefinição do papel do Estado, reforçando a necessidade de regular e complementar 

a atuação do mercado; 2) ênfase nas políticas sociais, com políticas de inclusão social; 3) participação social, 

com maior abertura para o envolvimento e a participação da sociedade; 4) mecanismos de integração regional, 

novas ênfase e papel protagônico na construção de novos mecanismos de integração regional. 
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Essas negociações também envolviam o intercâmbio de experiência e de informação 

em matéria de defesa, no entanto, um incidente ocorrido em Angostura, no Equador, em que 

Forças Armadas Colombianas promoveram um ataque ao acampamento das Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC), desestabilizou o contexto político sul-americano. Esse 

ataque foi realizado pelas Forças Armadas da Colômbia e violou a soberania do Equador.  

Como reação, a Venezuela, já temerosa de que a Colômbia usasse de um ―pretexto da 

presença das FARC‖ para promover ataque armado desestabilizador apoiado e incentivado 

por Washington, rompeu relações diplomáticas, fechou as fronteiras, deslocou tropas e 

ameaçou nacionalizar empresas colombianas. Dois dias após o ataque, conteúdos vazados 

sustentariam a versão do presidente colombiano Álvaro Uribe de tolerância dos presidentes 

Correa e Chávez com atividades das FARC. Dessa forma, Venezuela e Equador entendiam 

que ―estava em curso uma tentativa de pressionar os dois países com a ameaça de invocação 

da Resolução 1373 (2001) do Conselho de Segurança da ONU, que aborda o apoio estatal ao 

terrorismo‖. Em março de 2008, foi adotada por consenso, em reunião realizada na OEA, em 

Washington, a Resolução que reconheceu a violação da soberania e da integridade territorial 

do Equador. Os EUA, no entanto, se dissociaram do consenso, apoiando a tese de que as 

fronteiras ―não seriam obstáculos ao combate ao terrorismo‖ (ABDUL-HAK, 2013, p. 143-

145).  

Essa crise ―serviu como elemento indutor do lançamento da proposta brasileira de 

conformação do CDS‖, principalmente diante da dificuldade de um foro como a OEA 

promover mediações, ―em que um país predomina e projeta força sobre a América do Sul, 

gerando um desequilíbrio estratégico e temores de intervenção e ingerência política em vários 

países‖ (ABDUL-HAK, 2013, p. 145). Expressa Battaglino (2012, p. 93, apud Briceño-Ruiz e 

Hoffman, 2015, p.11) que o gatilho para a criação do CDS foi a crise entre a Colômbia e a 

Venezuela, o que foi percebido como ―ataque preventivo‖ na região. Além disso, o sistema de 

segurança coletiva existente, a OEA, não é suficiente para solucionar os desafios sub-

regionais (CEPIK, 2010, p. 61). 

Durante a Cúpula de 2008, em Brasília, adotou-se então o Tratado Constitutivo da 

UNASUL. A proposta de criação do CDS foi o assunto mais controverso na relacionado ao 

tratado constitutivo, pois a Colômbia estava receosa de como os países iriam tratar a questão 

das FARC e manifestou preocupação com o processo decisório do Conselho (CEPIK, 2010, p. 

60), conforme se demonstra abaixo  

o Presidente colombiano Álvaro Uribe não se juntou ao consenso 

para a criação do CDS. Foi, assim, preciso esforço adicional de 

negociação, para convencer o conjunto de países da região, em 
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especial a Colômbia, sobre a capacidade de o futuro CDS atender a 

seus interesses específicos. Em dezembro de 2008, concluiu-se a 

negociação com a adoção, na Cúpula da UNASUL em Costa do 

Sauipe, do Estatuto do CDS, que buscou equilibrar, na medida do 

possível, a diversidade de interesses individuais das partes, em 

nome de um percebido interesse coletivo sul-americano (ABDUL-

HAK, 2013, p. 20). 

 

Segundo Saint-Pierre e Silva (2014, p. 22), as divergências sobre o papel das Forças 

Armadas e ameaças foram expressivas, o governo colombiano posicionou-se a favor da 

atuação das Forças Armadas no âmbito interno e exigiu que os outros países se manifestassem 

sobre grupos armados não ligados ao Estado; a Venezuela e a Bolívia argumentaram que o 

CDS ―não deveria normatizar com base em eventos conjunturais‖; nesse sentido, a  postura da 

Colômbia ―representou basicamente uma extensão de suas definições políticas internas e não 

a procura de uma posição comum".  À exceção da Argentina, que possui uma concepção 

estratégica voltada para a proteção do Estado contra ameaças externas, ―as demais nações sul-

americanas agregam ao conceito de Defesa ideias ligadas ao desenvolvimento, à segurança 

interna, à preservação do meio ambiente, aos aspectos lato sensu da segurança, dentre outros 

mais, cada um conforme suas peculiaridades‖ (FREIRE, 2017, p. 116).  

A liderança brasileira foi fundamental na criação do CDS (BATTAGLINO, 2009; 

CEPIK, 2010; FUCCILLE; REZENDE, 2013; ABDUL-HAK, 2013; VITELLI, 2017; 

TEIXEIRA JÚNIOR; SILVA, 2017) , que ―só se tornou uma realidade quando o Brasil 

apoiou a iniciativa e elaborou uma estratégia diplomática ativa que poderia convencer todos 

os vizinhos da relevância da iniciativa na América do Sul‖ (VITELLI, 2017, p. 1  – tradução 

nossa).  Ademais, acerca da proposta brasileira e criação do CDS, versam Teixeira Júnior e 

Silva  

Ao propor e liderar a negociação para a criação do CDS, o Brasil 

demonstrou sua vontade de começar a liderar a região dentro de agendas 

como a cooperação de defesa. Enquanto o Brasil já havia desempenhado um 

papel significativo na América do Sul como estabilizador regional, defensor 

do status quo e mediador de conflitos, o país nunca antes foi tão explícito em 

seu desejo de liderar a região em agendas políticas elevadas, como as do 

CDS (TEIXEIRA JÚNIOR; SILVA, 2017, p. 2 – tradução nossa). 

 

Dessa forma, a UNASUL teve papel fundamental no fortalecimento da integração em 

defesa, promovendo o intercâmbio de informações e de experiências nessa matéria. Com seus 

doze Conselhos Setoriais
36

, permitiu a integração em temas sensíveis, como é o caso da 

                                                
36

 São conselhos setoriais da UNASUL: (i) Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS); (ii) Conselho de Saúde 

Sul-Americano (CSS); (iii) Conselho Eleitoral da UNASUL (CEU); (iv) Conselho Energético Sul-Americano 

(CES); (v) Conselho Sul-Americano de Ciência, Tecnologia e Inovação (COSUCTI); (vi) Conselho Sul-

Americano de Cultura (CSC); (vii) Conselho Sul-Americano de Desenvolvimento Social (CSDS); (viii) 

Conselho Sul-Americano de Economia e Finanças (CSEF); (ix) Conselho Sul-Americano de Educação (CSE); 
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segurança e defesa. O CDS teve papel fundamental no fortalecimento da integração em 

defesa, promovendo o intercâmbio de informações e de experiências nessa matéria. Entre os 

seus objetivos estão a consolidação da América do Sul como uma zona de paz, a construção 

de uma identidade sul-americana de defesa e a geração de consensos para fortalecer a 

cooperação regional em matéria de defesa (UNASUL, 2008).  

Vale ressaltar que a busca dessa identidade comum em matéria de defesa aparece nos 

discursos de liderança do ex-ministro brasileiro Nelson Jobim e nos documentos oficiais de 

criação da organização, pois antes do CDS as relações entre os países da América do Sul 

nesse assunto eram tímidas, com intercâmbio de militares em academias das forças armadas e 

missões de paz da ONU, diante da percepção histórica de enxergar os vizinhos como ameaças 

(LOYOLA, 2015, p. 124).  

Em termos identitários, o CDS afasta-se do pan-americanismo, pois a proposta 

brasileira de criação do CDS ―rompeu com a tradição das instituições hemisféricas com a 

participação dos Estados Unidos nas organizações de defesa coletiva [...] trata-se de uma 

iniciativa com razoável grau de ineditismo geopolítico‖ (LIMA, 2013, p. 184). Também ―não 

se trata de estabelecer uma aliança militar no sentido clássico, do tipo OTAN do Sul, nem 

algum tipo de arranjo que pudesse, a priori, articular ações no plano operacional, como uma 

força sul-americana de paz...‖ (Brasil/MRE, 2008, p. 1 apud Abdul-Hak, 2013, p. 148).  Da 

mesma forma, a UNASUL não está em uma  posição contrária aos EUA ou à OEA (CEPIK, 

2010). Além disso, conforme versa Abdul-Hak  

 

o CDS forjaria uma identidade sul-americana de defesa, baseada em valores e 

princípios comuns[...] Essa identidade também seria baseada nas 

características e situações específicas das diversas vertentes geográficas sul-

americanas: platina, andina, amazônica, atlântica, caribenha e pacífica. [...] O 

CDS deveria articular medidas de fomento da segurança e da transparência na 

América do Sul. [...] As decisões do CDS seriam apenas declaratórias, 

portanto sem natureza juridicamente vinculante (ABDUL-HAK, 2013, p. 

146). 

 

 

Dessa forma, o CDS deveria articular medidas que pudessem efetivamente fomentar a 

segurança e a transparência na região. Entre essas medidas estão 

 

A troca de experiências sobre a elaboração de documentos de doutrina e 

políticas nacionais de defesa; o intercâmbio de pessoal e a formação e 

                                                                                                                                                   
(x) Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN); (xi) Conselho Sobre o Problema 

Mundial das Drogas (CSPMD); (xii) Conselho Sul-Americano de Segurança Cidadã, Justiça e Coordenação de 

Ações Contra o Crime Organizado Transnacional (DOT). Disponível em: 

<http://www.unasursg.org/es/consejos/consejos-ministeriales-y-sectoriales>. Acesso em:  10 nov. 2018. 
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treinamento militar; exercícios militares conjuntos; facilitação da participação 

conjunta em operações de manutenção da paz sob os auspícios da ONU; 

integração das bases industriais de defesa; coordenação de ações 

humanitárias em caso de riscos e ameaça à segurança dos Estados; análise 

conjunta de aspectos da situação internacional, regional e sub-regional em 

matéria de defesa; e coordenação regional no enfrentamento de riscos e 

ameaças à segurança dos Estados (ABDUL-HAK, 2013, p. 146). 

 

 

O Conselho emergiu como importante espaço para concertação política e aplicação 

prática das Medidas de Fomento da Confiança e da Segurança na América do Sul. Surge 

também como uma alternativa à OEA na implementação dessas medidas. Em um de seus 

princípios, o CDS reforça a necessidade de fortalecer o diálogo e o consenso em matéria de 

defesa mediante a promoção de medidas de confiança e transparência. As medidas também 

estão entre os objetivos específicos do Conselho ―fortalecer a adoção de medidas de fomento 

da confiança‖ (CDS, 2008, p. 1). Dessa forma, o item subsequente aborda como se deu a 

evolução dessas medidas no âmbito do Conselho. 

 

1.6 A Evolução das Medidas de Fomento à Confiança e à Segurança no Conselho de 

Defesa Sul-Americano  

Em julho de 2009, a notícia de que os governos dos EUA e da Colômbia estavam 

negociando um acordo militar bilateral abalou a confiança dos países da região e afetou a 

evolução dos trabalhos do CDS, gerando desconfianças. Para a Colômbia, a negociação era 

importante na luta contra o narcotráfico, mas na perspectiva Venezuelana o acordo 

comprovava a ―cumplicidade da Colômbia nos planos de fortalecimento da presença militar 

dos EUA na região, cujo objetivo maior seria a desestabilização do governo do Presidente 

Chávez‖ (ABDUL-HAK, 2013, p. 170). O assunto foi discutido na III Cúpula da UNASUL, 

realizada em Quito, em agosto de 2009, buscando-se uma solução para as divergências, 

conforme versa Abdul-Hak  

 

Os demais países buscaram encontrar um meio termo na polarização 

provocada pela Colômbia, de um lado, e a Venezuela, o Equador e a Bolívia, 

de outro. A Presidente do Chile, Michelle Bachelet, referiu-se ao exitoso 

processo de aproximação militar entre seu país e a Argentina e sugeriu que o 

CDS negociasse um conjunto de medidas de criação de confiança e formasse 

um Grupo de Trabalho para elaborar uma agenda integral de segurança e 

defesa regional. A intervenção mais favorável à Colômbia veio novamente 

do Peru, cujo Presidente, após indicar que compreendia a necessidade 

colombiana, propôs que o CDS supervisionasse a execução de acordos de 

cooperação militar. A Presidente Kirchner [...] concordou com a negociação 

de garantias, de um mecanismo de criação de confiança e da busca conjunta 

por soluções para o problema do crime transnacional, sobretudo no que diz 

respeito ao tráfico de armas e entorpecentes (ABDUL-HAK, 2013, p. 170). 
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Durante a Reunião Extraordinária da UNASUL, de agosto de 2009, realizada em 

Bariloche, na Argentina, que deu origem à ―Decisão de Bariloche‖, os chefes de governo 

instruíram seus Ministros de Relações Exteriores e Defesa que apresentassem medidas de 

fomento à confiança e à segurança de maneira complementar aos instrumentos existentes na 

OEA. Dessa forma, os Ministros de Defesa e Relações Exteriores realizaram sua primeira 

reunião em Quito, em setembro de 2009. Nessa ocasião, chegou-se em consenso em algumas 

medidas
37

. No entanto, em 30 de outubro, a Colômbia e os EUA assinaram o acordo de 

cooperação militar bilateral referente ao uso de bases em território colombiano, o que acirrou 

as tensões com a Venezuela, além de outras questões 
38

.  

Nesse contexto, em novembro de 2009 realizou-se a II Reunião de Chanceleres e 

Ministros de Defesa. Durante a Reunião, houve a aprovação de um conjunto de 

procedimentos para a aplicação das Medidas de Fomento da Confiança e da Segurança. No 

marco dessa reunião, ficaram estabelecidas cinco Medidas de Fomento da Confiança, são 

elas: (i) intercâmbio de informação e transparência; (ii) notificação sobre atividades militares 

intra e extrarregionais; (iii) medidas de cooperação no âmbito da segurança; (iv) oferta de 

garantias; (v) medidas de cumprimento e verificação das obrigações.  

O documento incumbiu ao Conselho de Defesa Sul-americano, ao Conselho de 

Ministros e Ministras de Relações Exteriores e ao Conselho Sul-americano de Luta contra o 

Narcotráfico, a responsabilidade de garantir a efetiva materialização das medidas, de acordo 

com as suas respectivas competências, deixando em aberto que a Instância Executiva do CDS 

pudesse contemplar outros assuntos que exigissem garantias de cooperação regional no marco 

de criação de confiança. No quadro abaixo estão sintetizadas todas as ações e medidas de 

fomento à confiança que foram deliberadas na reunião, em negrito aquelas que possuem 

relação direta com o segundo eixo do CDS, na percepção da autora. 

                                                
37

 São elas: a notificação de acordos militares assinados pelos Estados-membros; a criação de uma rede para 

intercâmbio de informações sobre políticas de defesa; o intercâmbio de informações sobre efetivos, armas, 

equipamento e gastos militares; o estabelecimento de um banco de dados sobre registro de transferência e 

aquisição de armas, em aditamento a informações já fornecidas pelos Estados-membros à ONU e à OEA; o 

estabelecimento de um mecanismo de consulta sobre temas de defesa; a notificação de exercícios militares, 

inclusive com a possibilidade de participação de observadores dos demais países da UNASUL; o 

estabelecimento de um mecanismo de comunicação e coordenação de atividades entre forças militares operando 

na fronteira; a coordenação de atividades de controle e vigilância na fronteira para a repressão de ilícitos 

transnacionais; o desenvolvimento de sistemas nacionais de registro e rastreamento de armas, bem como 

colaboração na investigação de desvio, contrabando e usos ilegais de armamentos; e o estabelecimento de um 

mecanismo voluntário de visitas a instalações militares na fronteira (ABDUL-HAK, 2013, p. 171). 
38

 Segundo Abdul-Hak (2013, p. 172), ―no mesmo mês agravou-se a volatilidade na fronteira entre a Colômbia e 

a Venezuela com a morte de venezuelanos e colombianos em dois incidentes mal explicados na fronteira [...] Os 

episódios foram seguidos de acusações venezuelanas de espionagem e gestos diplomáticos maximalistas dos dois 

lados: advertências do Presidente Chávez sobre uma possível guerra bilateral, respondida por anúncios do 

Presidente Uribe de levar as ameaças venezuelanas de conflito armado para conhecimento da OEA e do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas‖.  
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Quadro 2 - Medidas de Fomento da Confiança no âmbito do CDS 

(i) Intercâmbio de 

Informação e 

Transparência 

A) Sistemas de 

Defesa 

(i) Criar uma rede para trocar informações sobre políticas de defesa.  

(ii) Informação sobre as forças nacionais: tropas, armas e equipamentos.  

(iii) Criação de um banco de informação dos países sobre registro de transferência e 

aquisição de equipamentos e armas. 

(iv) Desenvolver um mecanismo de notificação e registro do texto integral dos acordos 

regionais e extrarregionais em matéria de defesa e segurança. 

(v) Responder às perguntas requeridas por outros Estados-Membros e realizar consultas 

sobre questões de defesa que eles considerem relevantes. 

(i) Intercâmbio de 

Informação e 

Transparência 

B) Gastos de 

Defesa 

(i) Informar sobre os gastos de defesa do exercício fiscal anterior. 

(ii) Apresentar os orçamentos de defesa dos últimos cinco anos. 

(iii) Informar o orçamento de defesa nacional em todas as suas etapas. 

(iv) As informações e notificações desse capítulo podem ser disponibilizadas nos sites dos 

respectivos ministérios. 

(ii) Atividades 

militares intra e 

extrarregionais 

(i) Notificar, com antecedência, aos Estados-Membros limítrofes e à UNASUL 

qualquer manobra ou exercício militar planejado e, oportunamente, tão logo seja 

possível, os não planejados que se realizem em zona de fronteira. 

(ii) Notificar a UNASUL sobre o desenvolvimento de exercícios militares seja com países 

da região ou fora da região. 

(iii) Convidar observadores militares de países da UNASUL sobre os exercícios 

anteriormente mencionados. 

(iv) Estabelecer mecanismos de comunicação entre forças militares de fronteira, com a 

finalidade de coordenar e informar suas atividades.  

(iii) Medidas no 

âmbito da 

segurança  

(i) Coordenar atividades entre dois ou mais países da UNASUL com o objetivo de 

aumentar a eficiência do controle e vigilância em zona de fronteira e a prevenção e 

repressão de ilícitos transnacionais. 

(ii) Desenvolver sistemas nacionais de marcação, rastreamento de armas e cooperação 

ativa entre os Estados membros da UNASUL para solucionar casos de desvios, 

contrabando e uso ilegal de armas sob sua custódia em seus territórios, sobre as quais 

serão periodicamente informados à UNASUL. 

(iii) Abster-se de proporcionar qualquer apoio às organizações ou pessoas que participem 

na comissão de atos de terrorismo, denegar acolhida a quem financia, planeja ou comente 

atos de terrorismo e impedir que quem financie, planeja ou  cometa atos de terrorismo 

utilize seus territórios para esse fim. Igualmente investigarão e julgarão todas as pessoas 

relacionadas com as atividades relacionadas.  

(iv) Reafirmar o compromisso com a democracia, defesa dos direitos humanos, 

compromisso de não apoiar organizações ou pessoas que participam de golpes de estado, 

denegar apoio a quem colabora, além de reiterar a determinação de não reconhecer 

governos surgidos de golpes de Estado que alteram a ordem constitucional. 

(iv) Garantias (i) Está proibido a ameaça ou o uso da força, assim como qualquer tipo de agressão militar 

ou de ameaças à estabilidade, soberania e à integridade territorial dos demais Estados-

Membros. 

(ii) Garantir que a América do Sul se conserve como livre de armas nucleares e assegurar 

apenas seu uso para fins pacíficos. 

(iii) Os acordos de cooperação em matéria de defesa celebrados pelos Estados-membros da 

UNASUL incluirão cláusulas de respeito ao princípio da igualdade soberana, da 

integridade e inviolabilidade territorial e não intervenção. 

(iv) Os Estados garantirão formalmente que os acordos de cooperação em matéria de 

defesa não serão usados de forma a atentar contra a soberania, segurança, estabilidade e 

integridade territorial dos demais Estados da América do Sul.  

(v) Cumprimento   

e verificação 

(i) Mecanismo voluntário de visitas a instalações militares com o objetivo de promover 

intercâmbio de informação e experiências no que tange a estratégias, métodos e políticas 

de controle de fronteiras. 

(ii) Programas de contatos e cooperação militar. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de CDS (2009) 

 

Em maio de 2010, em Guayaquil, na II Reunião Ordinária do CDS (Declaração de 

Guayaquil), foi adotado o documento ―Procedimentos de Aplicação para as Medidas de 
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Fomento da Confiança e da Segurança‖, desenvolvido em Manta, em janeiro de 2010, 

―trabalho que constituiu um exercício inédito na região e superou as expectativas da 

integração em matéria de defesa‖ (CDS, 2010b, p. 2 - tradução nossa).  

Esses procedimentos de aplicação demonstram, na prática, o que e como os Estados 

devem fazer para comunicar ao CDS as medidas que irão adotar, tais como informações sobre 

as Forças Armadas, sobre aquisição de equipamentos, gastos com defesa, acordos de 

cooperação em defesa, atividades militares intra e extrarregionais, além de modelos 

padronizados de notificação aos demais membros da UNASUL quando forem realizados 

exercícios militares intra ou extrarregionais.  

Sobre as MFCS nas Américas, Pagliari (2015) traça um estudo que vai desde aquelas 

adotadas via OEA, até as mais recentes, via UNASUL e CDS, para avaliar se é possível 

considerar o CDS como espaço normativo acerca da defesa e segurança regionais, chegando à 

conclusão de que o Conselho tem sim servido de espaço regional de aprofundamento da 

confiança.  De fato, o órgão tem adotado diversas iniciativas que visam estimular a troca e o 

intercâmbio de informações, priorizando a relação e a transparência entre os países da região 

em suas as iniciativas. De acordo com a autora, essas medidas vêm sendo implementadas e 

estão ―forçando as relações de militares para militares e atuando em termos das tensões 

interestatais e na promoção da cooperação e segurança‖. Dessa forma, ―a ideia de fortalecer a 

confiança, para que percepções equivocadas e desconfianças sejam reduzidas, é um ponto 

importante da cooperação regional‖ (PLAGLIARI, 2015, p. 28). Nesse contexto, há um ponto 

de tangência entre as medidas adotadas no âmbito do CDS e aquelas que constam no 

Inventário de Medidas de Fortalecimento da Confiança e da Segurança da OEA. Na 

atualização desse inventário realizada em 2012, Pagliari esclarece que 

 

Em termos de MFCS de caráter militar, algumas aparecem como 

principalmente adotadas, como intercâmbio de pessoal civil e militar para 

treinamento regular e avançado (53, 6%); reuniões de alto nível com os 

ministérios de defesa e relações exteriores (11,7%).  [...] realizar exercícios 

conjuntos das forças armadas e/ou das forças de segurança pública 

representa um percentual de 3,8%; do mesmo modo, notificação prévia sobre 

exercícios militares e participação no Registro de Armas Convencionais das 

Nações Unidas, incluindo o fornecimento e intercâmbio de informação sobre 

a produção nacional de armas convencionais, apresenta um resultado 

modesto em termos de medidas adotadas. Em um comparativo com o 

relatório de dados consolidados de 2011, apresentado em 2013, nota-se que a 

situação é semelhante. Inclusive em relação às delegações que 

disponibilizaram as medidas: em 2011, foram 7, e em 2012, foram 6 

delegações, representando um total de 17% dos membros da OEA 

(PAGLIARI, 2015,p. 32). 
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O inventário das medidas de fortalecimento da confiança e da segurança de 2012, ao 

apresentar a evolução das MFCS no Sistema Interamericano, reforça que as mesmas foram 

desenvolvidas de forma pioneira pela OEA e de forma complementar no Conselho de Defesa 

Sul-Americano. Nesse contexto, reforça ainda que embora a iniciativa pareça inédita no 

Sistema Interamericano
39

, ―vários outros organismos ou conferências, no âmbito hemisférico, 

regional ou sub-regional, [...] também, vêm tratando do tema, às vezes de forma não explícita, 

com declarações e conclusões com o firme propósito de complementar aquelas orientadas 

pela OEA‖ (OEA, 2012, p. 9). 

Apesar do não ineditismo do CDS, a OEA reconhece que o Conselho possui 

características distintas a serem destacadas, ―por estar vinculado à área de Defesa, passou a 

tratar do tema com maior intensidade, voltando-se majoritariamente àquelas medidas 

relacionadas ao campo militar, criando procedimentos próprios para aplicação das MFCS‖. 

Além disso, reconhece que essas iniciativas sub-regionais são elogiáveis, mas que há 

possibilidade de haver ―sobreposição ou repetição de relatórios ou informes sobre um mesmo 

tema‖ (OEA, 2012, p. 10). Na posição de Rezende (2013, p. 190), o CDS é importante ―palco 

de coordenação política para a criação de uma agenda regional de defesa que reflita os 

interesses dos países membros da UNASUL, e não uma agenda exogenamente trazida, como 

ocorre nos órgãos do sistema interamericano de defesa‖.  

Segundo Saint-Pierre e Palacios (2014, p. 29), ―os processos de medidas de confiança 

em defesa da UNASUL não apresentam grandes inovações metodológicas e ainda seguem os 

delineamentos da ONU, OEA e CEPAL‖. Por exemplo, a metodologia CEPAL para aferição 

dos gastos em defesa entre Argentina e Chile foi base para o modelo a ser adotado pelo CDS. 

Além disso, muitas medidas que foram colocadas em prática nos planos de ação do CDS são 

similares àquelas propostas pela OEA
40

 na Declaração de Santiago (1995) e da Declaração de 

San Salvador (1998).  

No âmbito do CDS, a materialização dessas MFCS ocorre por intermédio dos planos 

de ação, elaborados anualmente, com base nas iniciativas propostas pelos Estados-Membros. 

Esses planos de ação têm sido estruturados em quatro eixos principais, dando forma ao 

planejamento e à execução de MFCS, são eles: 1) políticas de defesa; 2) cooperação militar e 

ações humanitárias; 3) indústria e tecnologia de defesa; e 4) formação e capacitação. Dessa 

                                                
39

 O documento cita os seguintes exemplos o Sistema de Integração Centro-Americano (SICA), Comunidade do 

Caribe (CARICOM), Conferência das Forças Armadas Centro-Americanas (CFAC), Conferência de Ministros 

de Defesa das Américas (CDMA) (OEA, 2012, p. 9). 
40

 Por exemplo: a notificação prévia de exercícios militares; o intercâmbio de informações; a transparência 

quanto aos gastos militares; as atividades de cooperação em áreas de fronteira, entre outros.  
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forma, o próximo item visa compreender a importância dos planos de ação no direcionamento 

das MFCS no âmbito do CDS.  

 

1.6.1 Planos de Ação do CDS: uma Ferramenta de Planejamento e de Acompanhamento 

das Medidas de Fomento da Confiança e da Segurança 

O regulamento do CDS traz um título específico para tratar dos planos de ação, o que 

demonstra a relevância dessa ferramenta de gestão na organização das atividades.  Por esse 

motivo, os planos de ação serão considerados no levantamento de dados quantitativos e 

qualitativos dessa pesquisa. Esses planos são elaborados anualmente, com base nas iniciativas 

propostas pelos Estados-Membros, o país que leva a proposta ao CDS fica responsável por 

sua condução (REZENDE, 2013, p. 187). Os planos de ação consistem em   

 

um documento que constitui uma ferramenta de planejamento e coordenação, 

o qual permite unidade de critérios e direção estratégica ao CDS, que visa a 

alcançar os compromissos acordados nas atividades dos ‗eixos de trabalho‘ 

Se confecciona anualmente com base às iniciativas propostas pelos Estados-

Membros, traduzidas em atividades e classificadas nos eixos correspondentes 

(UNASUL, 2008b, p. 84).  

 

A aprovação dos planos cabe ao Conselho de Ministras e Ministros de Defesa ou seus 

equivalentes, que é a instância de mais alto nível do CDS. Ela também pode propor atividades 

e observações de atividades que não foram contempladas nos planos de ação (CDS, 2008b, p. 

2). A Instância Executiva, composta pelas Vice-Ministras e Vice-Ministros de Defesa ou seus 

equivalentes, é o órgão que vai elaborar e propor o projeto dos planos de ação, a partir das 

propostas dos Estados-Membros. Por fim, a Presidência Pro Tempore é composta pelo 

Ministro ou Ministra de Defesa do país que assume a Presidência Pro Tempore da UNASUL, 

e é quem registra as atas e relatórios desenvolvidos no plano de ação e formula o cronograma 

das atividades (CDS, 2008b, p. 5). A instância executiva do Conselho se reúne a cada seis 

meses para tratar de sua elaboração (CDS, 2008, p. 7).  

As atividades do CDS, no entanto, não estão restritas aos planos de ação, pois tanto o 

Conselho de Ministros e Ministras, quanto a Instância Executiva, podem propor atividades, 

melhorias, e ou observações aos trabalhos de atividades não contempladas no Plano de Ação 

vigente e outras complementárias (UNASUL, 2008b, p. 4). Os planos de ação servem de base 

para a organização das atividades exercidas e estão em plena consonância com os objetivos 

gerais e específicos do Conselho. Segundo Vaz et al,  

 

os planos de ação forneceram, de fato, uma agenda estruturada e um mínimo 

de orientação para um processo regular de cooperação na defesa, mas 
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também são indicativos de quão longe e quão rápido os países sul-

americanos estão dispostos a se mover nesse domínio, levando em conta o 

fato que a cooperação de defesa tradicionalmente tem sido perseguida 

bilateralmente (VAZ ET AL, 2017, p. 15) 

 

 A tabela abaixo proporciona uma visão geral dos planos de ação do CDS divididos por 

eixo, em que ―T‖ representa o total de ações planejadas no respectivo eixo do CDS e ―%‖ 

representa o percentual dessas ações planejadas, por eixo, em relação ao total de ações 

planejadas por país (coluna Total, subcoluna ―T‖). No total, foram 156 ações planejadas, 

muitas delas sob a responsabilidade de um único país, outras sob responsabilidade conjunta de 

vários países, aspecto que somente será detalhado no capítulo subsequente especificamente 

quanto às ações do segundo eixo.  

Nessa tabela não foram incluídos os países que apareceram como ―corresponsáveis‖ 

nos planos de ação. Essa informação será levada em consideração apenas ao tratar 

especificamente do segundo eixo do CDS para permitir uma visão mais detalhada sobre a 

participação de cada país especificamente nesse eixo, objeto de estudo desse trabalho.  

Dessa forma, das 156 ações previstas nos planos do CDS, o Brasil, individualmente, 

ficou responsável por 30 ações, o que corresponde a 19%. A Argentina ficou responsável por 

25, o que representa 16% das ações do CDS; a Venezuela veio logo em seguida, com 20 

ações, representando 13% do total das ações. Para esse cálculo, foi considerado o número de 

vezes que o país apareceu como responsável principal da ação. O total de ações que ficou sob 

responsabilidade conjunta foi agrupado na categoria ―total de ações (+1 Responsável), o que 

representou 15 ações, das 156.  
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Tabela 1 – Ações do CDS por Eixo 

Eixo Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Total 

País T % T % T % T % T % 

Brasil 7 23 8 27 8 27 7 23 30 19 

Argentina 5 20 5 20 6 24 9 36 25 16 

Venezuela 13 65 0 0 5 25 2 10 20 13 

Chile 8 42 8 42 1 5 2 10 19 12 

Equador 4 25 3 18 4 25 5 31 16 10 

Peru 8 53 3 20 0 0 4 26 15 10 

Colômbia 5 55 4 44 0 0 0 0 9 6 

Bolívia 0 0 0 0 0 0 4 100 4 2 

Uruguai 1 33 2 66 0 0 0 0 3 2 

Paraguai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total de ações 

(1 responsável) 
51 36 33 23 24 17 33 23 141 90 

Total de ações 

(+ 1 responsável) 
7 46 3 20 1 7 4 27 15 10 

Total de ações do CDS 58 37 36 23 25 16 37 24 156 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico abaixo demonstra o total das ações (em percentual) dividida por 

eixo. Em termos percentuais, o segundo eixo do CDS representou 23 % das ações. O 

eixo que teve o maior número de ações planejadas foi o primeiro eixo, políticas de 

defesa, com 58 ações das 156, o que representa 37% do total.  

 
Gráfico 1 – Total das Ações (%) divididas por eixo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Gráfico abaixo demonstra o percentual de ações propostas que ficou sob a 

responsabilidade de cada país, sem considerar aquelas ações em que diversos países 

Eixo 1 

37% 

Eixo 2 

23% 

Eixo 3 
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apareceram como responsáveis principais da ação. Individualmente, o Brasil lidera esse 

número com 19% de todas as ações propostas individualmente, das 156 ações. Em seguida, a 

Argentina aparece com 16% do total das ações planejadas e a Venezuela vem em terceiro 

lugar, com 13%.  

Gráfico 2 - % Ações do CDS – Por País

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As diversas ações propostas nos planos de ação do CDS de fato trouxeram uma 

agenda de cooperação voltada à implementação das MFCS em seus quatro eixos de atuação. 

Não raro foram planejados e executados cursos conjuntos, seminários, grupos de trabalho, 

exercícios combinados, medidas voltadas à redução de desastres, inventários sobre 

capacidades militares, mecanismos de cooperação, entre outros. 

Dessa forma, os itens subsequentes visam compreender a dinâmica e a evolução 

dessas medidas de fomento à confiança e à segurança no âmbito do segundo eixo do CDS a 

partir do estudo documental realizado nos planos de ação.  

 

1.6.2 As Medidas de Fomento à Confiança e à Segurança no Segundo Eixo do Conselho 

de Defesa Sul-Americano 

O segundo eixo de atuação do CDS, ―cooperação militar, ações humanitárias e 

operações de paz‖, esteve presente desde o primeiro plano de ação do Conselho, definido em 
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2009. Esse eixo corresponde diretamente aos seguintes objetivos específicos do CDS
41

: g) 

Incentivar o intercâmbio em matéria de formação e capacidade militar, facilitar processos de 

treinamento entre as Forças Armadas e promover a cooperação acadêmica dos centros de 

estudos de defesa; h) Compartilhar experiências e apoiar ações humanitárias tais como: a 

desminagem, prevenção, mitigação e assistência às vítimas de desastres naturais; i) 

Compartilhar experiências em Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas 

(UNASUL, 2008a, p. 65). 

Muitas medidas de fomento à confiança e à segurança foram realizadas no âmbito do 

segundo eixo do CDS, objeto de estudo desse trabalho, dentre as quais foram destacadas pelo 

CEED (2017, p. 35), a elaboração de um Atlas Sul-Americano de Riscos de Desastres; a 

execução de exercícios militares multilaterais para o desenvolvimento da doutrina combinada 

relativa às operações de ajuda humanitária, as atividades realizadas no campo de desminagem 

humanitária.  

Na visão de Rezende (2013, p. 191) o segundo eixo dos Planos de Ação do CDS busca 

―aliar as experiências regionais de operações combinadas, conjuntas e interaliadas‖. Dessa 

forma, objetivos do CDS mostram um entendimento regional de como atuar nas operações 

interaliadas, e seu amadurecimento através de treinamentos comuns, busca de uma forma de 

atuação conjunta e uso dos mecanismos existentes, visando diminuir as discrepâncias das 

doutrinas militares diferentes das Forças Armadas sul-americanas. 

 O primeiro plano de ação do CDS (2009/2010) foi acordado na I Reunião Ordinária do 

CDS, em Santiago, em março de 2009, quando foi possível aprovar seu primeiro Plano de 

Ação para o período 2009 -2010. Conforme demonstra o quadro abaixo, nem todas as ações 

planejadas foram realizadas e nem todas seguiram exatamente conforme o que foi planejado. 

Uma das ações foi prorrogada para o plano de ação subsequente.  

                                                
41

 São objetivos específicos do CDS: a)Avançar gradualmente na análise e discussão dos elementos comuns de 

uma visão conjunta em matéria de defesa. b) Promover a troca de informação e análise sobre a situação regional 

e internacional, com o objetivo de identificar os fatores de riscos e ameaças que possam afetar a paz regional e 

mundial.c) Contribuir para a articulação de posições conjuntas da região em foros multilaterais sobre defesa, no 

marco do artigo 14 do Tratado Constitutivo da UNASUL. d) Avançar na construção de uma visão compartilhada 

a respeito das tarefas da defesa e promover o diálogo e a cooperação preferencial com outros países da América 

Latina e o Caribe.e) Fortalecer a adoção de medidas de fomento da confiança e divulgar as lições aprendidas. f) 

Promover o intercâmbio e a cooperação no âmbito da indústria de defesa. g) Incentivar o intercâmbio em matéria 

de formação e capacidade militar, facilitar processos de treinamento entre as Forças Armadas e promover a 

cooperação acadêmica dos centros de estudos de defesa. h) Compartilhar experiências e apoiar ações 

humanitárias tais como: a desminagem, prevenção, mitigação e assistência às vítimas de desastres naturais. i) 

Compartilhar experiências em Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas. j) Trocar experiências a 

respeito dos processos de modernização dos Ministérios da Defesa e das Forças Armadas. k) Promover a 

incorporação da perspectiva de gênero no âmbito da defesa. (art. 5º e alíneas) (UNASUL, 2008a, p. 65).  
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Esse plano teve sua implementação prejudicada pela crise acerca do anúncio do 

acordo militar entre a Colômbia e os EUA. O plano estava organizado em quatro eixos de 

atuação e, das 16 ações planejadas no plano de ação, quatro ações eram do segundo eixo, o 

que corresponde a 25%. Dessas quatro, três foram realizadas e uma foi prorrogada. Além 

disso, o seminário da atividade 2A incluiu ainda as ações 2C e 2D do Plano de Ação de 

2009/2010, conforme disposto na Ata da I Reunião Extraordinária da Instância Executiva do 

CDS. Conforme versa Abdul-Hak 

... quando as delegações nacionais avaliaram a implementação do Plano de 

Ação na IV Reunião da Instância Executiva, realizada em Lima, em 28 e 29 

de abril de 2011, foi possível constatar que apenas metade das ações 

acordadas haviam sido implementadas, em grande medida por falta de 

empenho das delegações no fornecimento das informações demandadas ou 

de participação nos eventos acordados (ABDUL-HAK, 2013, p. 153). 

 

O segundo plano de ação do CDS (2010/2011) foi acordado na Reunião Ordinária da 

Instância Executiva, realizada em 14 e 15 de julho de 2010, na cidade de Quito. O plano 

trouxe seis ações relacionadas ao segundo eixo, de um total de 21 ações planejadas no plano 

de ação, o que corresponde a 28,57%. Uma delas, a ação 2A já tinha sido planejada no plano 

anterior, mas não foi realizada no ano de 2009. Além disso, duas ações sob a responsabilidade 

brasileira foram prorrogadas para o ano subsequente. Dessa forma, das seis atividades 

planejadas, quatro foram realizadas.  

 O plano de ação de 2012 teve seu processo iniciado com a convocação de uma reunião 

de delegados dos países membros do CDS, onde cada delegação apresentaria suas ações 

propostas. No dia 11 de novembro de 2011, os Ministros de Defesa dos países do CDS 

aprovaram o plano, que contou com 27 ações, sendo cinco no segundo eixo, o que 

corresponde a 18,51%. Do total de cinco ações propostas, quatro foram efetivamente 

realizadas e uma não foi realizada (nem prorrogada).  

A formulação do Plano de Ação 2013 teve inicio em 26 novembro de 2012, durante 

uma reunião de delegados dos Estados-Membros do Conselho. Em seguida, o Projeto do 

Plano de Ação foi apresentado aos Vice-ministros, que fizeram seus aportes finais para ser 

apresentado aos Ministros da Defesa. O plano de ação foi aprovado na IV Reunião Ordinária 

do CDS, realizada em 28 de novembro de 2013, na cidade de Lima, e trouxe 23 atividades, 

três delas estavam no segundo eixo do CDS, o que corresponde a 13%. No segundo eixo, 

todas as atividades previstas nesse plano foram a continuidade dos planos de ação anteriores, 

mas todas tiveram o devido andamento e acompanhamento. 

O plano de ação de 2014 foi aprovado na V Reunião Ordinária do CDS, em 

Paramaribo – Suriname. No segundo eixo, as atividades realizadas foram principalmente os 
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seminários e mecanismos para ações humanitárias. Esse plano de ação trouxe uma novidade 

temática, proposta pela Colômbia: a desminagem humanitária. No entanto, essa ação não se 

concretizou.  

 O plano de ação de 2015 foi elaborado na XI Reunião da Instância Executiva do CDS, 

realizada nos dias 10 e 11 de dezembro de 2014, em Montevidéu. O plano de ação contou 

com 22 ações, dentre as quais cinco foram relativas ao segundo eixo. Pela primeira vez o 

plano de ação trouxe Grupos de Trabalho Extra Plano de Ação, das quais um deles estava 

diretamente relacionado ao segundo eixo do CDS, no âmbito de sua atividade 2e do plano de 

ação de 2014, relacionado à realização de um grupo de trabalho encarregado da elaboração do 

Atlas de Mapas de Risco de Desastres Naturais na América do Sul.  

O plano de ação de 2016 foi aprovado no âmbito da XII Reunião da Instância 

Executiva do CDS, realizada em Montevidéu, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2015. Ele 

trouxe 11 ações previstas no total, das quais quatro foram planejadas no âmbito do segundo 

eixo. Vale ressaltar que esse plano trouxe também cinco grupos de trabalho ―extra plano de 

ação‖, dentre os quais um deles refere-se ao segundo eixo, sob a responsabilidade do Peru, 

referente à elaboração da mapa de risco de desastres.  

Nesse plano de ação, o tema de desminagem continuou do plano de ação anterior, mas 

também precisou ser prorrogado para o plano de ação subsequente. Quanto ao grupo de 

trabalho para institucionalizar temas de operação de paz e fomento da cooperação sul-sul, não 

foi identificada nenhuma reunião específica desse grupo, no entanto, foi criado o Grupo de 

Altas Autoridades de Cooperação Sul-Sul dentro da estrutura da UNASUL, cuja constituição 

do grupo se deu no contexto das reuniões de Altas Autoridades de Cooperação Sul-Sul, 

realizada em Montevidéu, em 7 e 8 de julho e 3 e 4 de agosto de 2015, quando foi acordado 

institucionalizar o grupo de trabalho.  

O plano de ação de 2017 foi aprovado na XIII Reunião da Instância Executiva do 

CDS, realizada em Caracas, na Venezuela, no dia 23 de Novembro de 2016. O plano trouxe 

12 ações, das quais quatro foram relativas ao segundo eixo. Além das atividades previstas nos 

grupos de trabalho, o plano de ação trouxe ações de acompanhamento que estavam ocorrendo 

extra plano. Dessa forma, no âmbito do segundo eixo, continuou-se o Grupo de Trabalho para 

a elaboração do Atlas de Mapas de Risco de Desastres, que nos dias dia 13 e 14 de outubro de 

2016, no encerramento da reunião para tratar sobre o Atlas, que ocorreu em Lima, no Peru, 

foram entregues versões impressas do primeiro tomo para cada delegação. O quadro abaixo 

sintetiza todas as ações realizadas no âmbito do segundo eixo, demonstrando quais foram ou 

não realizadas, bem como os seus responsáveis (em negrito e sublinhado) e corresponsáveis.  



71 

 

 

Quadro 3 - Segundo Eixo do CDS - Plano de Ação 2009-2017: Planejado X Realizado 
Plano de Ação 2009-2010 

Ação prevista Responsável Status/Síntese 

A - Planificar um exercício combinado de 

assistência em caso de catástrofes naturais. 

Argentina 

Bolívia 

Guiana 

Peru  

Venezuela 

Realizado. O seminário ocorreu na cidade de 

Ica, no Peru, entre 8 e 11 de Junho de 2010. Ao 

final do seminário, recomendou-se a realização 

de um exercício combinado de assistência em 

caso de catástrofes.  

B - Organizar conferência sobre lições 

aprendidas em operações de paz, tanto em 

âmbito interno como multilateral. 

Uruguai 

Argentina 

Ação prorrogada para o plano de ação 

subsequente. 

C - Elaborar inventário das capacidades de 

defesa que os países oferecem para apoiar 

ações humanitárias. 

Brasil  

Colômbia 

Realizado. O Brasil apresentou os avanços 

durante o Seminário realizado na ação 2A, 

realizado em Ica, no Peru, entre os dias 8 e 11 

de junho de 2010. 

D - Trocar experiências na área de ações 

humanitárias para estabelecer mecanismos 

de resposta imediata para ativação de ações 

humanitárias diante de situações de 

desastres. 

Argentina 

Peru 

Venezuela 

Realizado. Na Segunda reunião da Instância 

Executiva do CDS, o Peru manifestou que a 

atividade 2D poderia ser realizada em conjunto 

com o seminário realizado na atividade 2A. 

Dessa forma, a ação foi realizada durante o 

seminário realizado em ICA, no Peru, entre os 

dias 8 e 11 de junho. 

Plano de Ação 2010-2011 

Ação prevista Responsável Status 

A - Organizar conferência sobre lições 

aprendidas em operações de paz, tanto em 

âmbito interno como multilateral.  

Uruguai 
Argentina 

Realizado. O Seminário ocorreu entre os dias 1 

e 3 de Setembro de 2010, na cidade de 

Montevidéu, no Uruguai. Essa atividade adveio 

do plano de ação anterior.  

B - Realizar seminário sobre desafios no 

manejo de crises em operações de 

manutenção de paz, a ser realizado no 

Equador. 

Equador 
Realizado. O seminário ocorreu em 15 e 16 de 

setembro de 2011, em Quito, no Equador. 

C  - Realizar exercício combinado regional, 

na carta, sobre operações de manutenção da 

paz, em Buenos Aires, 2011.  

Argentina 

Chile 

Realizado. O Exercício - "UNASUL I" ocorreu 

entre os dias 7 e 9 de setembro de 2011, em 

Buenos Aires, na Argentina. 

D - Realizar exercício, na carta, sobre 

desastres naturais, a ser realizado em Punta 

Callao, na primeira quinzena de dezembro 

de 2010. 

Peru 

Realizado. O informe de gestão do biênio 

2010/2011 sob a presidência pro-tempore do 

Peru informa que essa ação foi realizada, assim 

como a ata da IV Reunião da Instância 

Executiva do CDS, mas não há informação 

sobre a data precisa. 

E - Consolidar o inventario das capacidades 

de defesa que os países oferecem para 

apoiar ações humanitárias. 

Brasil  

Colômbia 

Prorrogado para o ano subsequente., conforme 

consta na Ata da IV Reunião da Instância 

Executiva do CDS. 

F - Propor mecanismos de emprego do 

inventário das capacidades e defesa dos 

Estados Membros (2c) em caso de desastres 

naturais. 

Brasil  

Chile 

Colômbia 

Peru 

Venezuela 

Prorrogado para o ano subsequente., conforme 

consta na Ata da IV Reunião da Instância 

Executiva do CDS. 

Plano de Ação 2012 

Ação prevista Responsável Status 

A - Realizar um segundo exercício 

combinado regional na carta, sobre 

operações de manutenção de paz, 

denominado UNASUL II. 

Argentina 

Uruguai 

Colômbia 

Realizado. O exercício ocorreu na cidade de 

Buenos Aires, Argentina, entre os dias 1 e 5 de 

outubro de 2012. 

B - Realizar Workshop sobre proteção de 

civis em operações de paz, com ênfase na 

aplicação de mandatos, treinamentos e 

Equador 

Argentina 

Não Realizado. Na ata da VI reunião da 

Instância Executiva, de 4 de Junho de 2012, em 

Assunção, a delegação do Equador informou 
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desenvolvimento de padrões comuns de 

capacitação e doutrina.  

que a atividade estava prevista para o segundo 

semestre. Conforme consta na ata da VII 

reunião da Instância Executiva, o Equador 

informou que essa atividade seria realizada em 

2013. Na ata da VIII Reunião Ordinária da 

Instância Executiva do CDS, realizada em 

Lima, em maio de 2013, foi silente quanto a 

essa ação. Da mesma forma, a ata da IX 

Reunião da Instância Executiva também não 

trouxe nenhuma informação.  

C - Melhorar o mecanismo de emprego do 

inventário das capacidades de defesa dos 

Estados membros em caso de desastres 

naturais. 

Brasil 

Peru 

Realizado. A delegação brasileira informou que 

está desenvolvendo a atividade de forma virtual, 

em conjunto com os demais membros 

designados para essa atividade. 

D - Realizar reunião de trabalho para propor 

mecanismos de Cooperação entre os 

Ministérios da Defesa e os países membros 

para responder de modo imediato a 

desastres naturais e antropogênicos de 

magnitude, no marco das responsabilidades 

dispostas no âmbito normativo de cada 

Estado, incluindo aspectos operacionais. 

Peru 

Bolivia 

Brasil 

Colômbia  

Uruguai 

Realizado. A reunião de trabalho foi realizada 

nos dias 24 e 25 de maio de 2012.  Durante a 

reunião de trabalho, foi proposto o Protocolo de 

Cooperação como resposta a desastres naturais 

de grande magnitude, conforme consta na Ata 

da VI Reunião da Instância Executiva do CDS, 

ocorrida em Assunção, em junho de 2012.  

 

E - Organizar reunião de trabalho sobre 

elaboração de mapas de riscos de desastres 

naturais, para mitigações antecipadas, no 

marco das responsabilidades dispostas no 

âmbito normativo de cada Estado, incluindo 

aspectos operacionais.  

Chile 

Equador 

Realizado. A reunião de trabalho foi realizada 

em Santiago, nos dias e 4 5 de Abril de 2012. 

Durante a reunião de trabalho, foi proposto um 

novo grupo de trabalho sobre o tema.  

Plano de Ação 2013 

Ação prevista Responsável Status 

A -  Continuar o Grupo de Trabalho 

encarregado da elaboração de mapas de 

risco de desastres naturais a nível de cada 

país sul-americano.  

Chile 

Peru 

Equador 

Guiana  

Realizado. Essa atividade adveio como 

continuidade do plano de ação anterior, cuja 

reunião já havia sido realizada. Na ocasião, o 

Peru organizou a terceira reunião de trabalho 

sobre mapa de risco de desastres nos dias 23 e 

24 de outubro de 2013, em Lima. 

B - Realizar o Terceiro Exercício 

Combinado Regional na carta, sobre 

Operações de Manutenção de Paz e Ajuda 

Humanitária, denominado UNASUL III, 

incluindo nestes exercícios, entre outros 

elementos, a inclusão da mulher e da 

proteção de civis em operações de paz. 

Argentina 

Venezuela 

Peru 

Uruguai 

Equador 

Chile 

Brasil 

Realizado. Atividade realizada entre os dias 16 

e 20 de Setembro de 2013, em Buenos Aires, na 

Argentina. 

C - Criar um Grupo de Trabalho para reunir 

em um mecanismo de resposta aos desastres 

naturais: o Protocolo de Cooperação 

apresentado pelo Peru, por meio da 

atividade 2.d e o inventário de Capacidade 

de Defesa dos Estados para resposta aos 

desastres, apresentado pelo Brasil, através 

da atividade 2.c do Plano de Ação 2012. 

Brasil 

Chile  

Argentina  

Venezuela 

Peru  

Realizado. O grupo de trabalho foi efetivamente 

criado e trabalhou para reunir o protocolo de 

cooperação e o inventário em um único 

mecanismo. 

Plano de Ação 2014 

Ação prevista Responsável Status 

A - Realizar o exercício combinado regional 

da carta, sobre Operações de Manutenção de 

paz: UNASUL IV. 

Argentina 
Peru 

Realizado. Entre 3 a 7 de Novembro de 2014, 

em Buenos Aires. 

B - Realizar Fórum Sul-americano de 

experiências em Desminagem Humanitária. 

Colômbia 

Argentina 

Chile, Peru 

Prorrogado para o ano subsequente. Conforme 

ata da IX Reunião ordinária da Instância 

Executiva, essa atividade foi adiada para 2015.  

C - Manter atividade 2.c. 2013: Estabelecer Brasil Realizado. Ocorreu a reunião nos dias 9 e 10 de 
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mecanismo de resposta aos desastres 

naturais, com acesso via Internet, utilizando 

o Protocolo de Cooperação e disponibilizar 

o Inventario de Capacidades de Defensa dos 

Estados Membros do CDS 

Argentina 

Peru 

setembro de 2014, em Salvador, no Brasil. 

D - Organizar seminário sobre o tema: 

―Operações de Manutenção de Paz e Ações 

Humanitárias: Lições aprendidas e 

perspectivas‖. 

Brasil 

Argentina 

Chile 

Paraguai 

Realizado. Entre os dias 17 e 19 de novembro, 

no Rio de Janeiro, no Comando do 

Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de 

Fuzileiros Navais (CDDCFN). 

E - Elaboração do Atlas de Mapas de risco 

de Desastres Naturais na América do Sul. 

Peru 

Brasil, Chile 

Equador 

Realizado. Nos 24 e 25 de Setembro, em Lima, 

no Peru.  

Plano de Ação 2015 

Ação prevista Responsável Status 

A - Realizar o exercício combinado regional 

na carta, sobre Operações de Manutenção de 

Paz: UNASUL V.  

Chile  
Argentina 

Brasil 

Uruguai 

Realizado. 18 a 20 de Novembro de 2015, em 

Santiago, no Chile. no Centro Conjunto para 

Operações de Paz do Chile (CECOPAC). 

B - Realizar o Fórum Sul-Americano em 

Experiências de Desminagem Humanitária. 
Colômbia 

Chile 
Não realizado.  

C - Desenvolver a capacidade na área de 

formação em Medicina Operacional por 

meio de um seminário internacional. 

Brasil 
Realizado. 25 e 26 de Junho de 2015, em 

Salvador, Brasil. 

D - Seminário "Contribuição Militar às 

Ações Humanitárias e Gestão de Risco: 

Experiências Nacionais em Emergências e 

Desastres Naturais‖. Reunião de trabalho 

sobre iniciativas de cooperação sul-sul a 

nível regional, intercâmbio de experiências. 

Chile 

Equador 

Venezuela 

Realizado. 22 e 23 de outubro de 2015, em 

Santiago, Chile. 

E - Realizar simpósio sobre os desafios sul-

americanos em operações de paz.  

Argentina 

Brasil, Chile 

Uruguai 

Realizado. 5 a 7 de agosto de 2015, em Buenos 

Aires, na Argentina. 

Plano de Ação 2016 

Ação prevista Responsável Status 

A o Realizar o exercício combinado 

regional na carta, sobre Desastres Naturais: 

UNASUL VI 
Chile 

Realizado. 7 a 9 de novembro de 2016, em 

Santiago, no Chile. 

B o Grupo de Trabalho para elaboração de 

um Protocolo de Emprego coordenado das 

Forças Militares em apoio humanitário. 
Chile 

Realizado. 2 e 3 de junho de 2016, em Santiago, 

no Chile. 

C – Realizar o Fórum Sul-Americano em 

Experiências de Desminagem Humanitária. 

Colômbia 

Chile, Peru 

Equador 

Prorrogado. 

D – Grupo de trabalho para institucionalizar 

o tema operações de paz e fomento da 

cooperação sul-sul.  

Equador e 

Chile 

Em andamento. Não há reunião ou encontro 

específico informado para esse grupo, mas 

houve a criação do Grupo de Altas Autoridades 

de Cooperação Sul-Sul dentro da estrutura da 

UNASUL, que vem desenvolvendo reuniões e 

encontros. 

Plano de Ação 2017 

Ação prevista Responsável Status 

A - Grupo de Trabalho para implementar 

Protocolo de emprego das Forças Militares 

em apoio humanitário. 

Chile 

Colômbia  
Realizado.5 a 7 de junho, em Santiago, no Chile 

B - Continuar a atividade 2d do Plano de 

ação de 2016 Grupo de Trabalho para 

institucionalizar os temas de Missões de Paz 

e Fomento da Cooperação Sul-Sul.  

Equador Em andamento.  

C - Fórum Sul-americano de Experiências Colômbia Não ocorreu. 
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em Desminagem Humanitária. Peru 

D - Realizar o exercício UNASUL VII Chile 

Realizado. 22 e 24 de novembro no Centro de 

Treinamento Tático Operacional da ACAGUE - 

CHILE 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Especificamente quanto ao segundo eixo, a tabela abaixo demonstra a participação dos 

países nos planos de ação em ações planejadas e realizadas. A ordem dos países está disposta 

de acordo com o número de ações realizadas. O Chile foi país que teve o maior número de 

ações efetivamente realizadas e cumpriu 100% do planejamento estipulado. O Brasil vem em 

segundo lugar, com 6 ações realizadas, tendo prorrogado duas ações. Em seguida, a Argentina 

também cumpriu 100% das ações propostas, ficando em terceiro lugar com 5 ações realizadas.  

 

Tabela 2 – Ações do Segundo Eixo do CDS – Por país (%) 

País Planejadas Realizadas % 

Chile 8 8 100 

Brasil 8 6 75 

Argentina 5 5 100 

Peru 3 3 100 

Equador 3 2 66,67 

Uruguai 2 1 50 

Colômbia 4 0 0 

Total de ações (1 responsável) 33 25 75,76 

Arg/Bol/ Guiana/ Peru Venezuela 1 1 100 

Arg/Peru/Venezuela 1 1 100 

Equador e Chile 1 1 100 

Total de ações (+ 1 responsável) 3 3 100 

Total de ações do segundo eixo do CDS 36 28 77,78 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

O gráfico abaixo traz o percentual das ações planejadas no segundo eixo por país. 

Considerando os planos de ação do CDS, sem realizar qualquer levantamento sobre as ações 

efetivamente realizadas, dois países tiveram destaque com oito ações planejadas cada: Brasil e 

Chile, o que representa 44% do total das ações planejadas no segudo eixo do CDS. Em 

seguida, a Argentina esteve responsável por 14% das ações. Esses foram os três países que 

efetivamente estiveram à frente das propostas de ações no CDS, considerando-se 

exclusivamente as ações do segundo eixo.  

 



75 

 

Gráfico 3 - % Ações Planejadas no Segundo Eixo – Por País

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O gráfico abaixo traz o percentual das ações efetivamente realizadas  no segundo eixo 

por país.  Dessa ações, o grande destaque fica com o Chile, que teve não somente o maior 

número de ações planejadas, como também o maior número de ações efetivamente realizadas, 

o que corresponde a 29% do total de 28 ações efetivamente realizadas no segundo eixo do 

CDS. Em seguida, o Brasil corresponde a 21% do total dessas ações e a Argentina 

corresponde a 18%.  
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Gráfico 4 - % Ações Realizadas no Segundo Eixo – Por País

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Complementarmente, o gráfico abaixo mostra o número de ações planejadas x 

realizadas no segundo eixo do CDS por país ou grupo de países.  

 

Gráfico 5 – Total de Ações Planejadas X Realizadas no Segundo Eixo

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Especificamente em se tratando do segundo eixo do Conselho, as ações que foram 

planejadas e executadas nos planos de ação trazem bastante conexão entre as medidas 

propostas pela OEA. Nesse sentido, foram verificadas as MFCS no âmbito da OEA e 

estabelecidas conexões entre as MFCS previstas nos planos de ação, no âmbito do segundo 

eixo do CDS. O quadro abaixo sintetiza as principais MFCS no sistema interamericano e sua 

relação com o trabalho desenvolvido no 2º Eixo do CDS, cooperação militar, ações 

humanitárias e operações de paz,  tema central deste trabalho: 

 

Quadro 4 – Evolução das MFCS no Sistema Interamericano e sua relação com o 2º Eixo do CDS 

Conferência  Aspectos abordados 

Declaração de 

Santiago  

(OEA, 1995) 

a) Adoção gradual de acordos sobre notificação prévia de exercícios militares. 

Relação com o 2º Eixo: a notificação prévia de exercícios militares, quando abertos para 

terceiros países, pode permitir a cooperação militar em treinamentos para operações de paz ou 

ações humanitárias.  

c) Fomento da elaboração e do intercâmbio de informações sobre política e doutrinas de 

defesa. 

Relação com o 2º Eixo: a troca sobre doutrinas de defesa inclui as doutrinas específicas de 

cada país sobre operações de paz.  

e) Acordos sobre convite de observadores para exercícios militares, visitas a instalações 

militares, facilidades para a observação de operações rotineiras e intercâmbio de pessoal 

civil e militar para formação, treinamento e aperfeiçoamento. 

Relação com o 2º Eixo: diversos intercâmbios e treinamentos entre os centros de treinamento 

de operações de paz têm acontecido no âmbito sul-americano, sendo o Brasil um dos países 

que se destaca pelas suas equipes moveis de treinamento (EMTs), ajudando inclusive outros 

países a montarem os seus próprios centros de treinamento. O segundo eixo do CDS tem 

promovido diversos treinamentos e exercícios conjuntos.  

g) Programas de cooperação em casos de catástrofes naturais ou para prevenir essas 

catástrofes, com base na solicitação e autorização dos Estados afetados. 

Relação com o 2º Eixo: essa MFCS é a base do trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito 

do CDS, inclusive no âmbito de gestão de risco de desastres, como é o caso dos mecanismos 

de resposta, dos inventários e do altas de mapas de risco de desastres.  

i) Realização de seminários, cursos de divulgação e estudos sobre medidas de confiança 

mútua e políticas de fortalecimento da confiança com participação de civis e militares e 

sobre as preocupações especiais de segurança dos pequenos Estados insulares;  
Relação com o Segundo Eixo: boa parte da atuação do CDS tem sido à base da chamada 

―diplomacia do seminário‖, e o segundo eixo não é exceção.   

Declaração de 

San Salvador 

(OEA,1998) 

a) Estimular contatos e a cooperação entre legisladores sobre medidas de fortalecimento 

da confiança e de temas relacionados com a paz e a segurança hemisférica, incluindo a 

realização de encontros, intercâmbios de visitas [...] 

Relação com o 2º Eixo: tem-se estimulado cooperação no âmbito das operações de paz e em 

determinados momentos falou-se até mesmo uniformizar regras de engajamento sobre uso da 

força.  

b) Estender aos institutos de formação diplomática, academias militares, centros de 

pesquisa e universidades, os seminários, cursos e estudos previstos nas Declarações de 

Santiago e San Salvador sobre MFCS, desarmamento e outros temas vinculados à paz e 

à segurança hemisférica, com participação de funcionários governamentais, civis e 

militares, bem como da sociedade civil, nessas atividades.  

Relação com o 2º Eixo: os seminários que foram promovidos sobre ações humanitárias e 

operações de paz também contou com a participação tanto de civis, militares, como sociedade 

civil.  

d) Promover o intercâmbio de informação, entre outros, por meio da publicação de 

livros da defesa ou documentos oficiais, conforme o caso, que permita maior 

transparência em matéria de políticas de defesa de cada país, bem como sobre a 

organização, estrutura, tamanho e composição das forças armadas. 
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Relação com o 2º Eixo: Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido principalmente pelo 

Centro de Estudos Estratégicos de Defesa (CEED) e pela Escola Sul-Americana de Defesa 

(ESUDE).  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O quadro acima sintetizou como as MFCS propostas na OEA possuem relação com as 

ações que foram efetivamente propostas ou realizadas no segundo eixo. Vale ressaltar que a 

própria OEA considera as medidas do CDS complementares. De fato, no segundo eixo do 

CDS, foram realizados diversos exercícios militares combinados e intercâmbio de 

informações através de seminários. 

Os programas de cooperação em caso de catástrofes naturais foi o tema que mais teve 

evolução durante a execução dos planos de ação, trazendo resultados concretos que foram 

possíveis graças à cooperação dos Estados nesse eixo. A interação entre civis, militares e 

sociedade civil nesse tema foi possível em diversos seminários e até mesmo nos exercícios 

combinados.  

O item subsequente visa sistematizar e demonstrar efetivamente como a atuação dos 

países no segundo eixo do CDS se conecta a um histórico sul-americano de construção da 

confiança mútua, expressa por intermédio das diversas semelhanças com a OEA, o que 

também permite dar sustentação ao debate teórico esmiuçado no início do capítulo. 

 

1.7 Sistematização 

 A atuação dos países no segundo eixo do CDS traz grande legado das medidas de 

fomento da construção e da confiança que foram sendo construídas no âmbito da OEA. Essa 

construção da confiança está embasada em um contexto sul-americano de cooperação que tem 

raízes nas anfictionias gregas, em especial a proposta paradigmática de Bolívar que, embora 

não tenha se concretizado, ainda é considerada referência nos estudos de integração regional 

na América do Sul. Diversos princípios da proposta bolivariana podem ser encontrados ainda 

nas instituições hodiernas, inclusive no próprio CDS.  

A base principiológica do CDS traz preceitos anfictiônicos que estão consubstanciados 

em seu Estatuto, mantendo firmes, pelo menos em termos documentais, a proposta da 

soberania, da não intervenção e da autodeterminação dos povos. O CDS traz essa herança 

também no âmbito de sua assembleia de representantes e de sua valorização da solução 

pacífica de controvérsias, apesar de não trazer especificamente a obrigatoriedade da 

arbitragem, requisito da proposta anfictiônica. Assim, aquele ideal mantém sua influência 
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ainda hoje, a despeito de sua raiz grega e, reforçando os dizeres de Germán de La Reza, 

percebe-se que sua essência continua sendo propagada nos projetos de integração regional:  

―fazer menos frequentes as guerras através de acordos que apelavam à comunidade de 

interesses dos confederados, a sua continuidade geográfica e à identidade cultural, religiosa e 

sanguínea dos seus habitantes‖ (DE LA REZA, 2015, p. 11).  

Evoluindo dos ciclos confederativos às conferências pan-americanas, o destaque fica a 

cargo da evolução das propostas que rumaram à criação da OEA, em 1948 e, após a sua 

criação, a evolução das Medidas de Fomento da Confiança e da Segurança ainda na década de 

1990. A Comissão Especial de Segurança Hemisférica, criada em 1992, já trazia em sua 

agenda temas que foram adotados não somente no próprio CDS, mas também especificamente 

no segundo eixo do CDS, como é o caso, por exemplo, da desminagem e dos temas voltados à 

transparência, à paz e à segurança internacionais. 

Essa evolução teve como destaques a Declaração de Santiago (1995) e a Declaração de 

San Salvador (1998), ambas guardam muita semelhança com as ações que foram propostas no 

segundo eixo do CDS, em especial àquelas relacionadas aos desastres naturais, aos exercícios 

combinados, ao intercâmbio de informações, aos seminários e aos temas relacionados à 

segurança internacional, como é o caso das operações de paz. Embora seja nítida a influência 

da OEA, não se pode olvidar que a construção das MFCS no contexto sul-americano também 

foi evoluindo na medida em que a OEA demonstrou a sua incapacidade de responder às 

demandas sul-americanas.  

Restringindo do contexto geográfico interamericano para o sul-americano, corroborou 

para essas ações materializadas no segundo eixo do CDS todo o contexto de construção da 

confiança na América do Sul via integração regional, em especial no período da chamada 

―moderna integração da América Latina‖, a partir dos 1950, muito influenciada pela lacuna 

deixada pelos EUA no apoio financeiro aos países sul-americanos. Essa aproximação também 

não seria possível sem as medidas que foram paulatinamente sendo construídas entre Brasil e 

Argentina, como é o caso do Acordo Tripartite e dos Acordos Nucleares, o que permitiu 

diminuir as desconfianças e aliviar muitas tensões existentes, abrindo caminho para a 

construção de medidas de fomento da confiança e da segurança na década de 1980.  

De fato, a partir da década de 1980, com o MERCOSUL e as redemocratizações, 

estavam lançadas as bases para a evolução da integração regional sul-americana em defesa, 

considerando-se que o MERCOSUL não foi somente o ―eixo da emergente comunidade de 

Segurança do Cone Sul‖ (ABDUL-HAK, 2013, p. 74), como também trouxe, nas entrelinhas, 

objetivos que iam além do comercial (MONIZ BANDEIRA, 2010).  
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ALCSA (1993), IIRSA (2000), CASA (2004), UNASUL (2008), CDS (2008). Esse foi 

o caminho da integração sul-americana a partir então, todos, exceto a ALCSA, sob influência 

da ―onda‖ de governos progressistas que emergiu na região a partir do final dos anos 1990. E 

foi nesse contexto que, em meio a crise de Angostura e sob a liderança brasileira, conformou-

se a possibilidade de criação de um Conselho que pudesse trabalhar temas sensíveis como a 

questão da defesa, visando prioritariamente a construção de uma identidade e trazendo a 

necessidade de fortalecer a confiança entre os países sul-americanos.   

Não se pode, no entanto, ignorar as raízes e conexões interamericanas. Esse Conselho 

trouxe já em seu primeiro plano de ação (2009), medidas similares àquelas propostas no 

âmbito da OEA, em especial na década de 1990. A atuação dos países sul-americanos no 

segundo eixo do CDS, portanto, esteve diretamente conectada a esse histórico de construção 

da confiança mútua, expressa por intermédio das diversas semelhanças com a OEA, além do 

próprio andamento da integração sul-americana encabeçada pelas medidas que promoveram a 

construção da confiança entre Brasil e Argentina. 

Nesse contexto de construção da confiança e de integração regional consolidou-se o 

viés institucionalizado do Complexo Regional de Segurança na América do Sul, que teve o 

protagonismo brasileiro como essencial à sua concretização. O CDS também buscou 

consolidar a sua institucionalização através de ações que foram paulatinamente evoluindo e 

gerando outros resultados, como a criação do Centro de Estudos Estratégicos de Defesa 

(CEED) e da Escola Sul-Americana de Defesa (ESUDE). No âmbito do segundo eixo, 

também caminhou no sentido de institucionalizar os temas de missões de paz e da cooperação 

sul-sul, ações que foram planejadas nos anos de 2016 e 2017.  

Sob a perspectiva institucionalista, é fundamental entender como as instituições 

funcionam para compreender a cooperação entre os Estados. Embora as instituições nem 

sempre facilitem a cooperação global, conforme afirmou Keohane (1988), no caso do CDS, 

essa cooperação foi além de uma simples aliança militar, permitindo que os Estados 

reunissem esforços em prol de uma cooperação global que alcançou ao menos dois temas 

relevantes e que ultrapassaram os limites geográficos da América do Sul, como foi o caso das 

operações de paz e dos desastres naturais, conforme será visto no capítulo subsequente.  

Dessa forma, o próximo capítulo visa compreender como essas ações foram sendo 

delineadas em direção ao segundo eixo do CDS. Para isso, o capítulo vai abordar a 

contribuição sul-americana em ações humanitárias e operações de paz em direção à 

conformação das MFCS no segundo eixo do CDS, visando esclarecer de onde adveio a 

participação de cada país na contribuição das ações.   
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CAPÍTULO 2 -  A CONTRIBUIÇÃO SUL-AMERICANA EM OPERAÇÕES DE PAZ 

E AÇÕES HUMANITÁRIAS: IMPACTOS NA AGENDA NO SEGUNDO EIXO DO 

CDS 

 

Esse capítulo tem como objetivo compreender como a contribuição sul-americana em 

operações de paz e ações humanitárias foi consubstanciada em um eixo criado dentro do CDS, 

que trata de cooperação militar, ações humanitárias e operações de paz. Tanto as operações de 

paz, como as ações humanitárias, são missões subsidiárias das forças armadas no âmbito sul-

americano. Embora os modelos nacionais sejam distintos, em forma coincidente, podem ser 

observadas como missões subsidiárias mais significativas, dentre as quais possuem conexão 

com esse trabalho: a participação em missões de paz, a assistência em desastres, as missões 

humanitárias, busca e salvamento, proteção ao meio ambiente (CEED, 2015, p. 26). 

O capítulo parte de uma visão mais geral, ao trazer a participação conjunta sul-

americana, para uma visão mais específica, ao abordar uma compreensão em direção à 

contribuição individual dos países sul-americanos em ações humanitárias e operações de paz 

em cada ação do CDS, uma vez que cada país propõe uma ação e fica responsável por ela.  

Pretende-se traçar uma visão geral e específica sobre a participação desses países em 

operações de paz e ações humanitárias, identificando o legado da atuação sul-americana para 

a integração regional e compreendendo os antecedentes que levaram ao padrão de 

contribuição individual dos países no segundo eixo do CDS.  

O capítulo está estruturado em três seções. A primeira delas identifica os principais 

legados da contribuição sul-americana em operações de paz. Nesse contexto, tem-se um 

levantamento da atuação dos países em operações de paz, abordando-se dois aspectos: o 

anterior e o posterior à Missão das Nações Unidas para estabilização no Haiti (MINUSTAH), 

ponto paradigmático nesse contexto, uma vez que essa  operação que de fato teria criado 

condições para que se desenvolvesse uma cooperação militar em operações de paz via 

integração regional.  

No primeiro aspecto, as tendências de cooperação bilateral e multilateral tiveram dois 

eixos principais: os exercícios combinados e a atuação conjunta em forças de paz. Quanto ao 

segundo aspecto, os legados da MINUSTAH para a integração regional são inegáveis e foram 

divididos em cinco aspectos, já reforçados por outros autores, e que foi reforçado neste 

trabalho, são eles: os centros de treinamento de operações de paz; a Associação Latino-

Americana de Centros de Treinamento para Operações de Paz (ALCOPAZ); a Brigada ―Cruz 

del Sur”; o Mecanismo 2x9; e o próprio segundo eixo do CDS.  
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Quanto à segunda seção, ela traz a temática que mais foi priorizada na agenda do 

Conselho, conforme será esclarecido no capítulo subsequente, dentro da área de ações 

humanitárias: os desastres naturais. Nesse contexto, serão apresentados os principais eventos 

de desastres que antecederam o CDS e os impactos que eles tiveram para a região e para a 

cooperação em ações humanitárias. O item traz um destaque especial aos terremotos do Haiti 

e do Chile, ambos ocorridos em 2010, que teriam motivado ações tanto no âmbito do CDS, 

como na própria UNASUL, como criação da Secretaria Técnica da UNASUL para o Haiti e 

também a criação de um Grupo de Trabalho sobre Gestão de Risco de Desastres no âmbito da 

UNASUL.  

Por fim, a terceira seção aborda a contribuição e os antecedentes individuais dos 

países sul-americanos em operações de paz e desastres, fazendo conexão com as ações que 

cada país desenvolveu no segundo eixo e identificando as principais motivações. Nesse item, 

foram priorizadas as seguintes informações: um breve histórico de cada país na área de 

operações de paz; um breve levantamento dos desastres naturais que incidem naquela região, 

um breve levantamento da cooperação militar tanto em ações humanitárias voltadas aos 

desastres naturais, como em operações de paz e, por fim, a discriminação das ações que foram 

desenvolvidas pelo país no segundo eixo do CDS, considerando a atuação do país como 

responsável ou corresponsável.  

Dessa forma, verificou-se que dois pontos foram paradigmáticos tanto na construção 

do segundo eixo do CDS, como nas ações que seguiram planejadas no decorrer dos planos de 

ação: a MINUSTAH, guiando e dando as diretrizes do trabalho desenvolvido no segundo 

eixo; e o terremoto no Haiti e no Chile, que deram a tônica das ações delineadas na área de 

desastres naturais. Nesse contexto, tanto operações de paz, como desastres naturais tiveram 

um ponto de tangência fundamental: o Haiti. 

 

2.1 Legados da contribuição sul-americana em operações de paz para a integração 

regional  

A dinâmica da globalização e a integração de esforços conjuntos afetaram o papel e  

envolvimento da América do Sul nas operações de Paz. Franz Kernic e Lisa Karlborg (2010, 

p. 724) explicitam tendências globais que propiciaram novas experiências no papel da 

América do Sul, por exemplo, o aumento da diversidade dos atores, as mudanças nas 

organizações militares, maior vontade de envolvimento bilateral e multilateral, como o 

treinamento para operações de paz e integração. Muitos países sul-americanos contribuem em 

operações de paz antes mesmo da criação das Nações Unidas, mas foi a partir da década de 
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1990 que a participação sul-americana em operações de paz aumentou significativamente, 

acompanhando também as mudanças de perspectivas que seguiram nas Nações Unidas.  

As origens das operações de paz antecedem à criação das Nações Unidas e até mesmo 

da Liga das Nações, de 1919. Desde os anos 20 e 30 já havia episódios que implicaram a 

intervenção da Liga ou da Conferência dos Embaixadores com meios militares e civis. A Liga 

já trazia ―tarefas que se assemelhavam aos mandatos das operações de manutenção da paz da 

ONU depois da Segunda Guerra Mundial‖ (FONTOURA, 1999, p. 41). Com a criação da 

ONU, a Carta de São Francisco trouxe a característica de ilicitude da guerra, devendo o uso 

da força ser autorizado pelo Conselho de Segurança.  

As operações de paz no período da Guerra Fria pertencem à primeira geração das 

operações de paz, marcadas por operações tradicionais de peacekeeping que estão sob os 

auspícios do Capítulo VI da Carta da ONU, sendo levemente armadas, e com uso de força 

intermediário entre as linhas de frente, reduzindo o contato entre as forças e diminuindo a 

probabilidade de escalada ou de uma ruptura acidental da paz (KENKEL, 2013a, p. 125). 

Nessa época, foram criadas 13 operações de manutenção de paz tipicamente caracterizadas 

por missões de observação, com pessoal desarmado, e forças de paz, com pessoal armado 

(FONTOURA, 1999, p. 65).  

No âmbito da ONU, o final dos anos 80 e início dos anos 90 também foram 

paradigmáticos, dando início à segunda geração de operações de paz, ou operações de paz 

multidimensionais, ou ao que Mingst e Karns (2000) chamam de ―período do ressurgimento 

das operações de paz‖. Diante desse novo contexto, as Nações Unidas assumiram novos 

papeis, como questões eleitorais, observadores, policiamento e operações de paz mais 

agressivas (LEBOVIC, 2004, p. 910). A feição ―multidimensional‖ é uma característica da 

segunda geração de operações de paz que, quase sempre foram implantadas sob os auspícios 

do Capítulo VI. Ao contrário das operações tradicionais, as multidimensionais trazem 

objetivos diversificados, como a ajuda humanitária, a promoção de direitos humanos, 

assistência aos refugiados e tarefas civis (KENKEL, 2013a, p. 129). 

As operações de paz dos anos 90 estiveram marcadas cada vez mais pelo uso da força, 

cujo marco foi a autorização do uso da força, pelo Conselho de Segurança, para coibir a 

invasão do Iraque no Kuait durante a Guerra do Golfo (1991). Alguns insucessos da ONU 

foram emblemáticos para mudar o padrão das operações de paz, são os casos da Somália, 

Ruanda e a da ex-Iugoslávia. A terceira geração de operações de paz é característica dessa 

fase de imposição da força, sob os auspícios do capítulo VII (KENKEL, 2013a, p. 130).  
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As operações de quarta geração são marcadas pela robustez em operações de 

construção da paz e pela ―elevada permissão de uso da força em tarefas civis que são mais 

intrusivas na autonomia local do que na segunda geração‖ (BELLAMY et al, 2013, p. 231 

apud KENKEL, 2013a, p. 133 – tradução nossa). A MINUSTAH teria tarefas típicas dessa 

geração de operações de paz (FISHEL; SAÉNZ, 2007 apud KENKEL, 2013a, p.133). 

Por fim, Kenkel (2013) aborda que há evidências empíricas do surgimento de uma 

quinta geração de operações de paz, marcada por seu caráter híbrido e pelo comando misto 

entre tropas e policiais, especialmente quanto ao comando misto tanto das Nações Unidas, 

como de organizações regionais. O primeiro exemplo foi o caso da UNAMID – Missão das 

Nações Unidas e da União Africana em Darfur, de 2007-2008. Dessa forma, abre-se, no 

âmbito das Nações Unidas, um precedente para o envio de operações de paz sob a perspectiva 

híbrida, com comando misto, dando protagonismo também às organizações regionais nesse 

contexto.  

A tabela abaixo demonstra a participação sul-americana em operações de paz durante 

a década de 1990 e início dos anos 2000, período anterior à MINUSTAH, que teve início em 

2004. Os números incluem observadores militares, policiais civis e tropas. 

 

Tabela 3 - Contribuições em operações de paz – Antes da MINUSTAH (1990 a 2003) 

 
1990 

Nov 

1991 

Dez 

1992 

Dez 

1993 

Dez 

1994 

Dez 

1995 

Dez 

1996 

Dez 

1997 

Dez 

1998 

Nov 

1999 

Dez 

2000 

Dez 

2001 

Dez 

2002 

Dez 

2003 

Dez 

Argentina 39 70 974 1436 1408 507 595 667 664 697 522 634 631 554 

Bolívia - - -  -  - - - 10 9 213 216 219 

Brasil 27 45 107 118 156 1143 978 36 19 14 95 100 77 82 

Chile 7 57 86 34 11 6 8 38 38 18 47 51 17 14 

Colômbia 12 8 208 62 14 - - - - - 1 - - - 

Equador 21 3 3 5 - - - - - - - - - 4 

Guiana - - 10 10 - 61 - - - - - - - - 

Paraguai - - - - - - - - - - - 19 22 34 

Peru - 14 - - - - - - - - 28 5 5 10 

Suriname - - - - - 36* - - - - - - - - 

Uruguai 10 11 949 928 923 928 912 56 62 47 62 854 1651 1880 

Venezuela 23 36 53 30 4 3 2 3 5 8 3 4 3 - 

Total 139 244 2390 2623 2516 2648 2495 800 788 794 767 1880 2622 2797 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de United Nations (2018).* Esse número corresponde ao envio de 

contingente do Suriname à UNIMIH, dado levantado no mês de março/1995. A Guiana teve participação durante 

outros anos, mas não está contemplada nesse levantamento porque o mesmo concentrou-se no mês de dezembro, 

apenas visando uma visão geral da participação sul-americana antes e após a MINUSTAH. A participação da 

Guiana e do Suriname em operações de paz será abordada individualmente. 

 

Ao tratar da integração regional em defesa e cooperação em operações de paz no Cone 

Sul, Souza Neto (2013) cita as diversas iniciativas de cooperação anteriores à MINUSTAH, 

dentre as quais as quais fazem parte os exercícios combinados. No inventário de Medidas de 



85 

 

Fomento à Confiança e à Segurança da OEA, de fevereiro de 2002
42

, os exercícios 

combinados multilaterais e bilaterais também figuram como MFCS. Além dos exercícios 

combinados, a atuação em Forças Conjuntas também marcou o período anterior à 

MINUSTAH. 

No âmbito sul-americano, os países são signatários de diversos tratados e acordos na 

área de defesa, dentre os quais, no nível das Forças Armadas, também podem estar 

relacionados a exercícios militares conjuntos, treinamento, operações de manutenção da paz, 

assistência humanitária, cooperação frente a desastres naturais, entre outros (CEED, 2015, p. 

29). 

Os exercícios militares conjuntos no Cone Sul remontam a 1932, quando Argentina, 

Brasil, Uruguai e Paraguai iniciaram uma série de acordos marítimos. Após esse esforço 

inicial, os EUA iniciaram em 1959 uma série de exercícios navais anuais com os estados sul-

americanos, os chamados UNITAS (SOUZA NETO, 2013, p. 71). Esses exercícios foram 

aprovados na Primeira Conferência Naval Interamericana, realizada no Panamá, em 1959, 

como consequência do TIAR (CEED, 2015, p. 412). 

Segundo Abdul-Hak, (2013, p. 74), durante a década de 1990 houve um adensamento 

da cooperação militar na região, com ampliação dos exercícios combinados e intercâmbio de 

pessoal para treinamento, movidos por objetivos técnico-operacionais.  

O quadro abaixo sintetiza algumas iniciativas conjuntas de cooperação militar em 

operações de paz anteriores à MINUSTAH. 

 

Quadro 5 – Cooperação militar em operações de paz e ações humanitárias antes da MINUSTAH 

Operação Países 

Comissão 

Militar Neutra 

 

Essa comissão teve como objetivo garantir a paz entre Bolívia e Paraguai após a 

Guerra do Chaco (1932-35). Incluiu mediadores da Argentina, Brasil, Chile, Peru, 

Uruguai e Estados Unidos, que trabalharam de junho a outubro de 1935, no 

monitoramento do acordo de paz, evacuando armas e material militar usado pelas duas 

partes no conflito, desmobilizando os contingentes militares e definindo linhas de 

                                                
42

 No inventario de 2002, constam três exercícios multilaterais voltados às operações de paz, todos eles 

informados pela Argentina: (i) Exercício ―Cabañas‖, realizado com a Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Chile, 

Colômbia, Paraguai Uruguai e Estados Unidos, de 6 de agosto a 20 de setembro, referente à operação de 

manutenção da paz, envolvendo planejamento e execução; (ii) Exercício ―Forças Unidas‖, com a Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Peru, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Equador, Estados Unidos e Chile, de 26 a 30 de junho, referente 

à operação de manutenção da paz; (iii) Exercício ―Cruzeiro do Sul‖, com Brasil, Uruguai e Paraguai, de 25 a 28 

de setembro. Além desses, a Argentina informou exercícios bilaterais, sendo o Exercício ―Ceibo‖, realizado com 

o Uruguai; e alguns exercícios combinados de busca, resgate e salvamento marítimo. Além disso, foram 

informadas atividades de intercâmbio de pessoal em atividades de instrução e treinamento, dentre as quais 

destacam- se: (i) Presença de oficiais e suboficiais estrangeiros na força-tarefa argentina participante da Força de 

Manutenção da Paz das Nações Unidas em Chipre (UNFICYP). Participaram dois oficiais do Exército da 

Bolívia; um oficial e um suboficial do Exército do Brasil; um oficial da Marinha Chilena; um oficial e um 

suboficial do Exército do Paraguai; um oficial e um suboficial da Marinha Uruguaia. (ii) Participação de oficiais 

estrangeiros, na companhia de engenheiros kuwaitianos, na Missão de Observadores das Nações Unidas no 

Iraque-Kuwait (UNIKOM).  
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demarcação dividindo os exércitos das áreas usadas para a desmobilização. 

Força de Paz 

Interamericana 

 

Criada pela OEA em 1965 para restabelecer a estabilidade na República Dominicana 

após intervenção dos EUA durante a Guerra Fria, a Força incluía um contingente 

estadunidense e uma brigada latino-americana, com tropas do Brasil, Honduras, 

Nicarágua, Paraguai e Costa Rica. Dois generais brasileiros serviram como 

comandantes. O Brasil participou para promover sua imagem como mediador entre a 

América Latina e os Estados Unidos, mas enfrentou rejeição por parte da Argentina, 

México, Peru, Chile e Uruguai, que interpretaram a missão como uma intervenção dos 

EUA disfarçada de Missão da OEA. 

MOMEP  

 

Participação de Argentina, Brasil, Chile e EUA na Missão de Observação Militar no 

Equador e Peru (MOMEP). A missão teve início em 1995 e durou quatro anos, 

envolveu o trabalho de observadores militares inicialmente apoiados por uma unidade 

logística dos EUA; foi comandada ao longo de toda a sua duração por um general 

brasileiro. 

UNFICYP 

(1995) 

Esforço regional conjunto ocorreu na Força de Manutenção de Paz das Nações Unidas 

no Chipre (UNFICYP), quando oficiais militares do Brasil (desde 1995), Chile (desde 

1997, após treinamento na Argentina), Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai foram 

incorporados à Força Tarefa Conjunta Argentina.  

United Forces  

 

Em 1995, a Argentina sediou o exercício United Forces (Fuerzas Unidas), um 

exercício da equipe de manutenção da paz. Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e 

Estados Unidos enviaram pessoal para simular um cenário de operação de paz. O 

mesmo exercício ocorreu também no Uruguai (1996) e no Brasil (1997). O exercício é 

patrocinado pelo Comando Sul do Exército dos EUA.  

Exercício  

Operação 

Cruzeiro  

do Sul   

Em 1996, por iniciativa da Argentina, foi criado um exercício denominado Operação 

Cruzeiro do Sul com os objetivos de proporcionar um maior entrosamento entre os 

integrantes de uma Força de Paz Combinada, reforçando os laços de amizade no 

contexto do MERCOSUL. Nesse primeiro momento, Argentina e Brasil participaram 

do exercício. Em 1997, Bolívia, Uruguai e Paraguai aderiram e o exercício continuou a 

simular situações vividas em missões da ONU em 1998, 1999 e 2000. Em 2000, o 

exercício foi realizado pela última vez e incluiu os outros países do MERCOSUL. 

Exercício 

Cabañas  

 

Em 1996, o Comando Sul dos EUA adequou o exercício Cabañas para operações de 

paz. Esses exercícios foram realizados principalmente com países da América do Sul. 

Argentina, Uruguai e Paraguai participaram das primeiras versões do exercício e, em 

1998, o Chile aceitou participar pela primeira vez. Nesse ano, contou também com a 

participação dos mesmos países dos anos anteriores, agregando-se Bolívia e Chile. 

Esse exercício também ocorreu nos anos 2000, com a participação de tropas 

argentinas, estadunidenses e um batalhão formado por Bolívia, Chile, Equador, 

Paraguai e Uruguai.  

SUR 99 

 

Em 1999, o exercício United Forces passou a ser chamado SUR 99, e foi realizado na 

capital boliviana segundo uma situação planejada pelo Comando Sul dos EUA. 

Exercício 

Araucária  

A participação conjunta de Argentina e Chile no exercício Araucária, desde 2002, cuja 

versão em 2006 teria sido essencial para a criação da Brigada Cruz del Sur. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de SOUZA NETO (2013), OEA (2012).  

 

Além dessas iniciativas, alguns exercícios combinados voltados às ações humanitárias 

e desastres naturais aconteceram antes da MINUSTAH. Eles serão tratados no item 

subsequente. A tabela abaixo demonstra as contribuições sul-americanas em operações de paz 

a partir de 2004, ano que a MINUSTAH começou a operar, até 2018, um ano após. 

Considerando o período que vai de 1990 a 2018, os países que mais contribuíram com 

operações de paz das Nações Unidas foram: Uruguai, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, 

Bolívia, Equador, Colômbia. Os países que menos contribuíram com operações de paz foram 

Venezuela, Guiana e Suriname.  
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Alguns destaques desses números são: o Uruguai quase sempre figurou como maior 

contribuinte da região, mesmo com o Brasil liderando a MINUSTAH; Uruguai, Brasil e 

Argentina como os maiores contribuintes em operações de paz na América do Sul; a 

Colômbia com número de contribuição pouco significativo, quando comparado aos demais; 

Guiana, Suriname, Venezuela, que praticamente não contribuíram. Cada motivação dessa será 

explicada individualmente por país no item 2.3.  

 

Tabela 4  - Contribuições em operações de paz – Durante e após a Minustah (2004 a 2018)* 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Argentina 1103 897 889 897 893 861 1024 1039 1025 877 881 362 399 331 289 

Bolívia 231 244 450 452 449 441 238 222 224 233 229 30 47 32 26 

Brasil 1367 1270 1252 1278 1352 1344 2267 2493 2199 1748 1697 1231 1291 248 274 

Chile 584 570 515 515 525 525 536 538 533 497 441 415 458 58 35 

Colômbia - - 2 2 7 26 33 35 12 27 22 - 41 15 6 

Equador 72 93 92 93 91 82 79 79 75 81 64 12 6 8 9 

Guiana - - - - - - - - - - - - - - - 

Paraguai 46 52 72 75 82 96 184 208 209 170 171 119 159 33 31 

Peru 226 245 231 242 241 238 396 387 396 403 392 216 393 234 237 

Suriname - - - - - - - - - - - - - - - 

Uruguai 2492 2428 2586 2588 2538 2513 2453 2270 2185 2165 1793 1446 1430 950 960 

Venezuela - - - - - - - - - - - - - - - 

Total 6121 5799 6089 6142 6178 6126 7210 7271 6858 6201 5690 3831 4224 1909 1867 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de United Nations (2018). *Esse número corresponde ao levantamento 

realizado apenas no mês de dezembro dos referidos anos, o que não inclui a participação em operações de paz 

em outros meses. 

 

De um modo geral, desde 1990, a participação militar sul-americana nas operações de 

paz tem sido expressiva em políticas de defesa que buscam alinhar seus instrumentos militares 

em relação às suas políticas externas no cenário pós Guerra Fria (LAFERRIERE E 

SOPRANO, 2016, p. 256).  Segundo Aguillar (2011),  

no geral, os países com maior tradição em participação nessas operações 

acompanharam a tendência mundial, intensificando a presença, não apenas 

em número de missões, mas também em relação ao efetivo empregado, a 

partir do final da década de 1980, coincidindo com o início das operações de 

segunda geração. Logicamente, o aumento da presença tem relação com o 

próprio aumento das missões estabelecidas na década de 1990 (AGUILLAR, 

2011, p. 108). 

 

Ao sintetizar a participação dos países sul-americanos em operações de paz, versa 

Aguillar  
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Argentina, Brasil e Uruguai são os países sul-americanos com maior tradição 

de participação em operações de paz. Chile, Paraguai, Peru e Equador 

incrementaram suas presenças a partir da década de 1990 e demonstram a 

intenção de permanecerem mais atuantes nesses empreendimentos. A 

Colômbia esteve presente nas missões clássicas, mas, em decorrência do 

grave problema de segurança interna teve uma tímida presença nas últimas 

décadas. A Venezuela não participa de nenhuma operação atualmente, uma 

vez que suas políticas externas e de defesa não priorizam as missões de paz. 

Todos os países sul-americanos têm dispositivos legais que embasam suas 

presenças em operações de paz e, na maioria deles, a participação é 

considerada como uma missão complementar ou subsidiária das forças 

armadas Há, ainda, a questão da solidariedade com países da região. A 

Venezuela só enviou tropa armada para operações na América Central e a 

presença dos países sul-americanos na MINUSTAH foi justificada, 

principalmente, por se tratar de um problema de segurança hemisférica. As 

chamadas parcerias estratégicas também são fatores que pesam na decisão. A 

Argentina participou da operação de imposição da paz no Golfo Pérsico, em 

1991, num momento em que sua política exterior privilegiava as relações 

com os EUA, diferente da postura dos demais países sul-americanos naquela 

ocasião. O Chile negociava um tratado de livre comércio com os EUA 

quando decidiu participar da Força Multinacional Provisória no Haiti 

liderada pelos norte-americanos, em março de 2004, com um efetivo de 331 

militares do Exército (AGUILLAR, 2011, p. 108). 

 

Dessa forma, especificamente tratando dessa contribuição e seus efeitos na integração 

regional, exemplo de operação de paz paradigmática, a MINUSTAH trouxe diversas 

oportunidades de cooperação entre os países sul-americanos e, conforme afirma Edmond 

Mulet (2013, p. XVII – tradução nossa), ―mais de 70% dos militares da ONU, sob o mandato 

da MINUSTAH, vieram da América Latina, e isso ajudou a desenvolver um novo nível de 

cooperação, coordenação, intercâmbios e construção da confiança entre os países 

envolvidos...‖.  

No âmbito regional, muitos autores reforçam o potencial da MINUSTAH em induzir e 

aproximar a cooperação entre os países sul-americanos (AGUILAR, 2011; BORRO, 2011; 

FLEMES, 2010; SOUZA NETO, 2010; KENKEL, 2013b; SOUZA NETO, 2013), tendo 

inclusive resultado em iniciativas regionais, como a Associação Latino-americana de Centros 

de Treinamento em Operações de Paz (ALCOPAZ) e o CDS (SOUZA NETO, 2010; 

BORRO, 2011).  

Seu legado no âmbito da integração regional foi explorado por  Flemes  (apud Souza 

Neto, 2010, p. 44)  ao afirmar que ―a cooperação militar a nível prático na MINUSTAH tem o 

potencial de introduzir uma dimensão multilateral na cooperação regional no âmbito de 

defesa, caracterizada por esforços tradicionalmente bilaterais". Aguilar (2011, p. 110) também 

explorou a tradição de intercâmbio de instrutores e alunos entre os países sul-americanos e a 

criação de mecanismos de treinamento e intercâmbio na Argentina, no Chile e no Brasil. 

Assim como afirmou  Kenkel:  
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A preparação dos Estados para a missão do Haiti proporcionou 

ímpeto sem precedentes para níveis de cooperação bilateral e 

multilateral. O primeiro estado da região a fundar um centro de 

treinamento de operações de paz foi o Uruguai, em 1982; [...] A 

Argentina seguiu em 1995, [...] e o Chile fundou o seu centro 

conjunto, o CECOPAC, em 2002. Em 2010, o Brasil uniu seus 

centros de treinamento do Exército e da Marinha ao Centro 

Conjunto de Operações de Paz do Brasil, CCOPAB. A Associação 

Latino-Americana de Centros de Treinamento para Operações de 

Paz, ALCOPAZ, foi fundada no âmbito da reunião da Associação 

Internacional de Centros de Manutenção da Paz (IAPTC), em 2007, 

e une todos os países que contribuem com tropas da MINUSTAH 

(TCCs) da região, exceto a Bolívia. O Chile e a Argentina 

colocaram a Brigada Cruz del Sur conjunta sob o Acordo de 

Reserva da ONU, em 2006. (KENKEL, 2013b, p. 4 – tradução 

nossa). 

 

Rezende (2013, p. 193) levanta um ponto de destaque na importância da coordenação 

entre as Forças Armadas sul-americanas na MINUSTAH para, quatro anos depois, a criação 

do CDS. Um dos grandes frutos da MINUSTAH seria  a possibilidade de coordenação 

política que a operação trouxe aos países da América do Sul, sob tutela e direcionamento do 

Brasil. Ademais, ―a influência do Haiti no processo político não fica limitada à coordenação 

política em defesa que levou ao CDS, mas também continua, haja vista a criação da Secretaria 

Técnica da UNASUL para o Haiti‖, que lida diretamente com relações bilaterais entre 

UNASUL e Haiti.  

A cooperação internacional em operações de paz e ações humanitárias no âmbito sul-

americano é desenvolvida através de diversos mecanismos no quadro das Nações Unidas, 

particularmente: a MINUSTAH, a ALCOPAZ, a participação em diversos tipos de missões de 

ajuda humanitária e vários mecanismos de cooperação bilaterais, como a Força de Paz 

Binacional Conjunto-Combinada Argentino-Chilena Cruz del Sur (CEED, 2015, p. 29) 

Dessa forma, os principais resultados a partir da MINUSTAH foram os Centros de 

Treinamento em Operações de Paz, a ALCOPAZ, o Mecanismo 2X9, a Brigada Cruz del Sur 

e a conformação do segundo eixo do CDS, que teve grande influência dessa operação de paz 

no planejamento de suas ações. Esses itens serão abordados a seguir, exceto o segundo eixo 

do CDS, objeto de estudo desse trabalho, que será detalhado nos dois capítulos subsequentes.  

 

2.1.1 Os Centros de Treinamento de Operações de Paz 

O quadro abaixo reúne, em ordem cronológica, todos os países sul-americanos que 

possuem centro de treinamento de operações de paz. O Uruguai foi o pioneiro na criação da 

Escola Nacional de Operações de Paz, embora a Argentina tenha sido a pioneira na criação de 

um Centro de Treinamento Conjunto para Operações de Paz. Dos países da UNASUL, 
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Apenas Guiana, Suriname e Venezuela não possuem centros de treinamento em operações de 

paz.  O contexto de criação de cada um desses centros de treinamento de operações de paz 

será explicado por país, individualmente, ainda nesse capítulo, no item 2.3. 

 

Quadro 6 -  Centros de Treinamento de Operações de Paz na América do Sul 

Ano País Nome Sigla 

1982 Uruguai Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay  ENOPU 

1995 Argentina  Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz CAECOPAZ 

1997 Bolívia Departamento de Operaciones de Paz del Ejército de Bolivia  DOPE 

2001 Paraguai Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de Paraguay  CECOPAZ-PY 

2002 Chile Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile CECOPAC 

2003 Equador Unidad Escuela de Misiones de Paz Ecuador UEMPE 

2003 Peru Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz de 

Peru 

CECOPAZ-PE 

2010 Brasil  Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (Desde 2005, CIOpaz) CCOPAB 

2016 Colômbia  Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz  de Colômbia CENCOPAZ 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

2.1.2 A Associação Latino-Americana de Centros de Treinamento para Operações de 

Paz (ALCOPAZ) 

Além dos centros de treinamento de cada país, uma iniciativa que adveio da 

cooperação entre os países a partir da MINUSTAH foi a criação da Associação Latino-

Americana de Centro de Treinamentos para Operações de Paz (ALCOPAZ), iniciativa 

proposta pela Argentina, em 2007. Ela foi criada em meados de 2007 no encontro da 

Associação Internacional de Centros de Treinamento para Operações de Paz (IAPTC) 

(KENKEL, 2013b, p. 4). Sua constituição formal aconteceu em Buenos Aires, em dezembro 

de 2008, e foi integrada por sete países (Argentina, Brasil, Chile, Equador, Guatemala, Peru e 

Uruguai). A ALCOPAZ é definida como um ―Acordo Interministerial que estabelece vínculo 

formal entre os Ministérios de Defesa e Segurança esses países, viabilizando a associação dos 

respectivos centros de treinamento nacionais‖ (GIL DE VARGAS, 2015, p. 11 – tradução 

nossa).  

A ALCOPAZ é formada pelos centros institucionais e governamentais dos países da 

América Latina e do Caribe que tratam do treinamento das Forças Armadas, das Forças de 

Segurança e do pessoal civil destinado a participar em operações de paz das Nações Unidas. 

Sua missão da Associação é promover maior eficiência e eficácia na preparação e treinamento 

dos membros das forças armadas, forças de segurança e pessoal civil dos centros de 

treinamento de operações de paz e instituições governamentais dos países latino-americanos e 

do caribe, que participam sob o mandato da ONU (ALCOPAZ, 2019).  
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Além disso, representa uma voz comum dentro da Associação Internacional de 

Centros de Treinamento em Manutenção da Paz (IAPTC) (SOUZA NETO, 2013, p. 74) e tem 

como objetivo  

 

Promover intercâmbios entre as instituições sobre temas relacionados às 

diferentes metodologias de educação e treinamento, proporcionar a 

padronização de procedimentos para educação e treinamento, de acordo com 

as políticas emanadas das Nações Unidas; contribuir com a capacitação de 

pessoal [...] identificar as lições aprendidas e melhores práticas (GIL DE 

VARGAS, 2015, p. 11 – tradução nossa ). 

 

O cenário de cooperação na ALCOPAZ parte do reconhecimento da relevância que 

organizações regionais ganharam como parceiras das Nações Unidas e, nesse contexto, a 

ALCOPAZ adotou a modalidade de ―gerar acordos de cooperação entre os Centros, como 

alunos, instrutores ou professores, proporcionando assim a expertise regional em cada um dos 

cursos desenvolvidos pelos Centros da região‖ (UKROW, 2017, p. 56 – tradução nossa). 

Segundo Souza Neto (2013, p. 75 – tradução nossa), a troca entre os centros de treinamento 

tem sido ―um mecanismo promissor para padronizar o treinamento e compartilhar as melhores 

práticas aprendidas com a MINUSTAH e outras missões‖. Diversos intercâmbios de 

instrutores ocorreram entre os centros de treinamento.  

Um dos principais aspectos a perguntar diz respeito às principais diferenças entre as 

ações que foram realizadas no âmbito da ALCOPAZ e no âmbito do CDS. Os  dois são foros 

distintos, embora possuam aspectos tangenciais em diversos momentos, como a busca pela 

padronização e os padrões de interoperabilidade conjuntos. Ambos trazem em sua essência 

medidas que podem fomentar a segurança e a confiança, embora não seja esse o objetivo 

essencial da ALCOPAZ, uma vez que está restrita à cooperação via centros de treinamento de 

operações de paz.  

A ALCOPAZ surge como uma instância de cooperação militar entre os centros de 

treinamento, o que não necessariamente abrange a perspectiva que está sendo desenvolvida no 

âmbito do CDS de construção de uma identidade sul-americana de defesa. O Conselho, 

portanto, vai muito além das questões técnicas que estão sendo trabalhadas no âmbito da 

Associação. Além disso, o segundo eixo do CDS traz muito fortemente o desenvolvimento de 

ações voltadas às ações humanitárias, em especial aquelas relacionadas aos desastres 

ambientais, como os mecanismos conjuntos, os protocolos conjuntos de resposta, o Atlas de 

Mapas de Risco de Desastres, conforme será visto, ações que não são abordadas no âmbito da 

ALCOPAZ.  
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Em julho de 2016, no Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz 

(CECOPAZ), no Paraguai, ocorreu a VIII Assembleia geral, da qual participaram os membros 

plenos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Peru, Uruguai e 

Paraguai, e os membros observadores, como Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França e 

México. Nessa reunião, o México passou a integrar a ALCOPAZ como membro pleno. 

Assim, ainda que a ALCOPAZ abranja países que não estão do CDS, é possível considerar 

que as duas instituições possam trabalhar de forma complementar, visando um intercâmbio de 

informações que ultrapassa os limites geográficos sul-americanos.  

Em agosto de 2018, a X Assembleia Geral, ocorrida em Lima, teve como tema  

―Inovação no treinamento e construção de capacidades em cenários complexos‖ e contou com 

a participação de representantes das Forças Armadas de 11 países associados plenos da 

ALCOPAZ: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, 

Uruguai, Paraguai e Peru. Os principais temas abordados foram ―Operações de Paz presentes 

e futuras, Operações Humanitárias, Aumento da segurança dos capacetes azuis no terreno e 

Construção de capacidades para fortalecer as operações de paz‖ (ALCOPAZ, 2018 – tradução 

nossa). Os temas propostos e trabalhados no âmbito da ALCOPAZ também são temas 

conexos aos temas trazidos nos seminários ocorridos no CDS. Vale ressaltar que, muitos 

eventos promovidos no âmbito do Conselho ocorreram nos centros de treinamento em 

operações de paz, todos membros da ALCOPAZ.  

Dessa forma, entende a autora que a principal distinção entre ambos está em 

efetivamente compreender que os objetivos do segundo eixo do CDS vão além do treinamento 

em operações de paz, visando alcançar não somente os padrões de interoperabilidade conjunta 

por intermédio de treinamentos conjuntos e troca de experiências e lições aprendidas em 

operações de paz, mas principalmente a construção e a possibilidade de uma identidade sul-

americana de defesa que possa representar o cone sul.  

 

2.1.3 Brigada Cruz del Sur 

Wachholtz (2017) aborda a construção das medidas de fomento à confiança e à 

segurança entre Argentina e Chile até a criação da Brigada Cruz del Sur. Vale ressaltar que 

ambos protagonizaram a Crise do Canal de Beagle, que foi resolvida mediante mediação do 

Papa João Paulo II, em 1978. Segundo Wachholtz (2017, p. 45), ―a medida fundacional no 

processo de construção da confiança e, portanto, do começo da erradicação da desconfiança, 

entre Argentina e Chile, pode ser identificada na celebração do Tratado de Paz e Amizade de 
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1984‖, em cerimonia ocorrida no Vaticano, que colocou fim ao conflito, excluiu a ameaça ao 

uso da força e estabeleceu meios pacíficos para resolver controvérsias entre ambos. 

Segundo Souza Neto (2013, p. 75), a Brigada ―Cruz del Sur‖ teve sua origem na 

cooperação entre Argentina e Chile no Exercício Araucária (2002), que promoveu 

treinamentos conjuntos em situações de desastres.  O Chile apresentou uma série de medidas 

para implementar o treinamento de forças de operações de paz e participação combinada em 

futuras operações de paz. Essa proposta criava iniciativas que permitiam avançar 

paulatinamente nas medidas de fomento à segurança e à confiança (VÁRNAGY, 2010, p. 

187). 

Sobre essas medidas, no âmbito da Defesa, em 1995, foi firmado um Memorando de 

Entendimento para fortalecer a cooperação em matéria de defesa, resultando na criação do 

COMPERSEG (Comité Permanente de Seguridad), que visa fortalecer os canais de 

comunicação em defesa e avançar em matéria bilateral (VÁRNAGY, 2010, p. 185).  

Segundo Wachholtz (2017, p. 54),  a primeira intenção em materializar uma ideia 

como a Força Conjunta de Paz adveio de uma reunião da COMPERSEG, realizada em 

outubro de 2003, quando o Chile apresentou uma proposta denominada ―Medidas para 

desenvolver o treinamento de forças destinadas a cumprir Operações de Manutenção da Paz e 

participação combinada em futuras Operações de Paz‖.  

Em junho de 2005, durante a IX Reunião de Interconsulta dos Estados Maiores das 

Forças Armadas da Argentina e do Chile, discutiu-se a  participação combinada conjunta em 

operações de paz e, em agosto do mesmo ano, ocorreu a assinatura do Protocolo de 

Entendimento entre os Ministérios de Defesa da Argentina e do Chile, que trouxe a ideia de 

uma força de paz combinada binacional, com tropas e pessoal de comando de ambos os 

países.  Em dezembro de 2005, foi assinada a Ata do Acordo Bilateral entre os Ministérios de 

Defesa das Repúblicas da Argentina e do Chile para a Criação de uma Força de Paz 

Combinada, que estabeleceu o Estado Maior Conjunto Combinado (EMCC).  

A Força de Paz Conjunta Combinada ―Cruz del Sur‖ foi criada por intermédio do 

―Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa de la República Argentina y el 

Ministerio de Defensa Nacional de la República de Chile referente a la Fuerza de Paz 

Combinada Cruz del Sur‖, assinado em 2006, com vigência a partir de 2007. Dessa força 

participam pessoal das três forças armadas dos dois países, aplicada a ―todos  os componentes 

do ‗Cruzeiro do Sul‘: terra, forças navais, forças aéreas, hospital militar e corpo de 

engenharia‘‖, cujo objetivo é atuar em operações de paz a pedido da ONU, que funciona sob o 

Sistema de Acordos de Forças de Reserva das Nações Unidas (UNSAS) e permite um 
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desdobramento de força entre 30 e 90 dias após a aprovação da resolução do Conselho de 

Segurança (LLENDERROZAS, 2016, p. 185 – tradução nossa). Dessa forma,  

 

A ação da Força Binacional  fica demarcada a uma segunda etapa de 

participação, não como a primeira forçam mas como uma força de transição 

para ser enviada para a zona de conflito entre 30 e 90 dias depois do mandato 

do Conselho de Segurança, por um período máximo de 6 meses, sob o 

denominado sistema UNSAS, estabelecido em 1994 como sistema de forças 

e recursos à disposição das missões das Nações Unidas (CEED, 2015, p. 85) 

 

Em 2010, um novo memorando foi assinado e nele incorporou-se a ―necessidade de 

que a missão aprovada pelo Conselho de Segurança, na qual se empregaria a Força de Paz, 

encontre-se sob controle do DPKO‖, permitindo que as partes ofereçam o emprego da força 

sem uma solicitação prévia por parte da ONU (WACHHOLTZ, 2017, p. 56).  

―A iniciativa de criação dessa força foi  incluída nas medidas de promoção da 

confiança mútua e no avanço para instâncias de complementação militar efetiva entre ambas 

as nações‖ (CEED, 2015, p. 114). Um dos principais desafios da Cruz del Sur é o fato dela 

não ter sido enviada para nenhum cenário real e na efetivação de seu desdobramento, o que 

faz com que existam questionamentos sobre a efetividade operativa da Brigada. Nesse 

contexto, vale ressaltar que o ex-presidente da Colômbia, Ernesto Samper, e Secretário Geral 

da UNASUL, em abril de 2015, sugeriu a participação da Força Binacional Cruz del Sur no 

processo de pacificação entre as FARC e o governo colombiano, o que foi, em princípio, visto 

positivamente por Argentina e Chile  (WACHHOLTZ, 2017, p. 67).  

Além da Força de Paz Binacional Cruz del Sur, outras iniciativas foram criadas e 

levadas a partir da MINUSTAH, todas elas com o objetivo de serem empregadas no âmbito 

das operações de paz das Nações Unidas. São exemplos: a Companhia de Engenheiros 

―Chiecuengcoi‖, instituída em 2005 entre Chile e Equador; em 2008 foi criada a Companhia 

de Engenheiros Combinada ―Libertador don José de San Martin‖, uma força de paz 

binacional entre Peru e Argentina criada para auxiliar a melhorar a infraestrutura na 

MINUSTAH
43

; e os compromissos assumidos por Uruguai e Equador, manifestos em 

fevereiro de 2015, para criar uma força combinada que atuaria no Haiti (WACHHOLTZ, 

2017).  

 

 

                                                
43

 Trata-se de uma força de paz binacional entre Peru e Argentina para ser disponibilizada na MINUSTAH e 

auxiliar na distribuição de água, melhorar a infraestrutura rodoviária e habitacional dos setores mais 

desprotegidos, escolas públicas e postos médicos para o povo haitiano, entre outros. Essa força teve significativo 

papel após o terremoto ocorrido no Haiti em janeiro de 2010 (ARGENTINA, 2015a, p. 120). 
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2.1.4 Mecanismo 2x9 

Em 2005, foi articulado um Mecanismo de Coordenação de Países Latino-Americanos 

Contribuintes de Tropas da MINUSTAH (o mecanismo 2x9). Trata-se de um mecanismo de 

cooperação e coordenação que reunia os ministérios das relações exteriores e defesas dos 

Estados latino-americanos, foi criado quando  

Vice-ministros de defesa e relações exteriores da Argentina, Brasil e Chile se 

reuniram em formato ―2 × 3‖ para discutir soluções para a crise do Haiti. 

Desde o primeiro encontro, os países compartilharam uma visão comum de 

que a solução da crise no Haiti envolvia não apenas uma resposta militar, 

mas incluía uma dimensão política, econômica e social, na qual levar o 

desenvolvimento ao país era um elemento essencial (SOUZA NETO, 2013, 

p. 74 – tradução nossa).  

 

Segundo Fontoura e Uziel (2017, p. 12), esse mecanismo foi articulado e ocorria em 

reuniões periódicas. Na medida em que outros países iam sendo incluídos, o mecanismo 

estava sendo ampliado, por exemplo, de 2x3, para 2x7, e depois 2x9. Quanto à sua influência, 

―o mecanismo foi crescente em expressar as diretrizes políticas e preferências da região na 

execução do mandato da MINUSTAH, chegando a ter suas prioridades reconhecidas pelo 

Conselho de Segurança na Resolução 1840 (2008)‖.  

Na visão de Diamint (2007, p. 6 – tradução nossa), ―O '2x9' pode ser considerado uma 

comunidade de segurança incipiente, já que forma um pano de fundo auspicioso na 

construção dessa lógica de acordo regional‖. Esse grupo criou um espaço de homogeneização 

das políticas de defesa e segurança, que são ―ajustadas a normas e princípios básicos que 

foram definidos pela comunidade internacional e defendidos pela comunidade regional‖. 

Segundo Diamint  

é uma comunidade de defesa incipiente porque se busca consenso com base 

em valores compartilhados e onde, além dos atores tradicionais, os 

funcionários da cooperação internacional, economia, saúde pública, 

educação e esportes, juntamente com ativistas sociedade civil, alimentada 

por debates acadêmicos que estimulam a reflexão e a revisão constante. É 

neste contexto que as nações latino-americanas fazem uma contribuição 

específica, observando que a MINUSTAH não pode ser apenas uma missão 

militar. Foi repetidamente reiterado que constitui uma missão humanitária e 

não uma invasão armada. [...] Essa incipiente comunidade de segurança é um 

exercício de caráter democrático e humanitário, cuja evolução constituirá um 

pilar da futura estrutura da segurança sul-americana, ou seja, é um passo 

valioso e concreto para um processo mais institucionalizado (DIAMINT, 

2007, p. 6 – tradução nossa). 

 

Ainda segundo a autora, esse mecanismo permitiu que as diferenças de treinamento, 

logística e doutrina de cada instituição militar pudessem ser superadas. O mecanismo tinha 

liderança civil e ―essa capacidade de gestão, destinada a fornecer soluções imediatas para uma 

população devastada, fez com que a presença das forças não tivesse efeitos negativos sobre a 
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população, ao contrário, aliviava muitos sofrimentos e privações... ‖ (DIAMINT, 2017, p. 7 – 

tradução nossa). 

Nesse mecanismo, o Uruguai ingressou em 2005. Já em fevereiro de 2007, o grupo 

tinha formato 2x9, incluindo representantes dos restantes dos latino-americanos que 

contribuíam com a MINUSTAH: Paraguai, Peru, Guatemala, Bolívia e Equador. Segundo 

Souza Neto (2013, p.74 – tradução nossa), ―o fato do mecanismo ter emergido de um núcleo 

composto de cinco países do Cone Sul revela tanto o papel protagonista da sub-região em 

termos de envolvimento no Haiti em comparação com o resto da América Latina, como seu 

alto nível de integração política‖. 

Embora não haja nenhum trabalho ou documento que estabeleça relação entre o 

mecanismo 2x9, articulado em 2005, e o estabelecimento do segundo eixo do CDS, criado em 

2008, essa iniciativa certamente está entre os antecedentes do Conselho de Defesa que foi um 

importante legado deixado da MINUSTAH para a integração. A experiência de coordenação 

do mecanismo trouxe uma bagagem importante, ainda que rudimentar, de institucionalização 

em questões de operações de paz e de atuação conjunta entre líderes civis e militares.  

 

2.2 O Impacto dos Desastres Naturais na Conformação da Agenda do Segundo eixo do 

CDS 

 Boa parte das ações planejadas e realizadas no segundo eixo do CDS relacionadas às 

ações humanitárias estavam ligadas a desastres naturais. A América do Sul é uma região em 

que o risco de desastres de diferentes naturezas e magnitudes é alto. A proximidade com os 

Andes faz com que a possibilidade de ocorrência de terremotos,  erupções vulcânicas e 

tsunami seja permanente; além disso, as ―calamidades hidrometeorológicas (inundações, 

corridas de massa, tornados e ciclones extratropicais) e climáticas (secas) são mais comuns e 

generalizadas‖ (NUNES, 2015). 

Vale ressaltar que existe um amplo debate teórico acerca dos conceitos de desastre, 

estando inclusive expresso em alguns documentos de defesa, como é o caso da Política 

Nacional de Defesa (PND) do Brasil, de 2007. Não é, no entanto, objetivo desse trabalho 

abordar esse amplo debate e perspectiva conceitual. Dessa forma, para fins desse trabalho, 

será considerado o conceito de desastre atribuído pelo UNISDR.  

O termo considerado pelo UNISDR em inglês se refere a hazard, que traduziremos 

aqui como desastres. Um hazard significa ―um processo, fenômeno ou atividade humana que 

pode causar perda de vidas, ferimentos ou outros impactos à saúde, danos à propriedade, 

ruptura social e econômica ou degradação ambiental‖. Esses hazards podem ser tanto de 
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origem natural, como antropogênica ou socionatural. Nesse contexto, os desastres naturais são 

predominantemente associados com processos da natureza e seus fenômenos. Já os 

antropogênicos, são induzidos pelo homem. Os socionaturais estão associados tanto a fatores 

naturais como antropogênicos, incluindo a degradação ambiental e as mudanças climáticas. 

Esse termo não inclui riscos de conflitos armados ou situações de tensão social (UNISDR, 

2019). 

Segundo o UNISDR (2019), esses desastres podem ser caracterizados por sua 

localização, intensidade ou magnitude, frequência e probabilidade. De acordo com o Quadro 

de Sendai para Redução de Risco de Desastres 2015-2030, os desastres podem ser biológicos, 

ambientais, geológicos, hidrometrologicos e tecnológicos
44

.  

 Essa agenda de risco de desastres teve início na década de 1990, considerada a década 

de redução de risco de desastres. Essa agenda veio na esteira de diversos eventos naturais que 

ocorreram, dos quais têm destaque na América do Sul, por exemplo, o terremoto na Colômbia 

(1993), deslizamentos decorrentes do vulcanismo na Colômbia (1985) e o terremoto no 

Equador (1987). Nesse contexto, a ONU estabeleceu a chamada ―Década Internacional para a 

Redução de Desastres Nacionais‖, com recomendações para a redução de impactos de 

desastres no período entre 1990 e 2000. A agenda de redução de risco de desastres (RRD) tem 

como objetivo diminuir os danos causados pelos desastres naturais, como terremotos, 

enchentes, secas, ciclones, tornados, através de medidas de prevenção.  

 A tabela abaixo demonstra a distribuição dos afetados por desastres naturais entre  

1960 e 2009, por país sul-americano. Segundo Nunes (2015), o Brasil é o país mais afetado 

por desastres na América do Sul, com eventos majoritariamente hidrometeorológicos, e 

responde a mais metade dos eventos registrados no continente. O Peru, no entanto, é o país 

                                                
44

 Segundo o UNISDR (2019 – tradução nossa), ―os desastres biológicos são de origem orgânica ou transmitidos 

por vetores, incluindo microorganismos patogênicos, toxinas e substâncias bioativas; [...] os ambientais podem 

incluir riscos químicos, naturais e biológicos que podem ser criados pela degradação ambiental ou pela poluição 

física ou química no ar, na água e no solo; os geológicos ou geofísicos ―originam-se de processos internos da 

terra. Exemplos são terremotos, atividade vulcânica e processos geofísicos relacionados, como movimentos de 

massa, deslizamentos de terra, deslizamentos de rochas, colapsos de superfície e fluxos de detritos ou lama‖ [...] 

Tsunamis são difíceis de categorizar: embora sejam desencadeados por terremotos submarinos e outros eventos 

geológicos, eles essencialmente se tornam um processo oceânico que se manifesta como um risco relacionado à 

água costeira‖. Os hidrometeorológicos são de origem atmosférica, hidrológica ou oceanográfica, exemplos : 

ciclones tropicais (também conhecidos como tufões e furacões); inundações, incluindo inundações repentinas; 

seca; ondas de calor e feitiços de frio; e tempestades costeiras. As condições hidrometeorológicas também 

podem ser um fator em outros perigos, como deslizamentos de terra, incêndios florestais, pragas de gafanhotos, 

epidemias e no transporte e dispersão de substâncias tóxicas e material de erupção vulcânica. Os tecnológicos 

provêm de condições tecnológicas ou industriais, procedimentos perigosos, falhas de infraestrutura ou atividades 

humanas específicas, por exemplo: poluição industrial, radiação nuclear, resíduos tóxicos, falhas de barragens, 

acidentes de transporte, explosões de fábricas, incêndios e vazamentos de produtos químicos. Os riscos 

tecnológicos também podem surgir diretamente como resultado dos impactos de um evento de risco natural‖. 
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que possui maior número de óbitos, ocasionados principalmente por eventos geofísicos. 

Considerando o tamanho dos países, Colômbia e Peru possuem números bem altos. 

 

Tabela 5  – Desastres naturais discriminados por tipos e por países da América do Sul (1960-2009) 
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Seca 2 9 15 2 1 3 2 0 6 8 0 1 1 50 5,8 

Extremos de 

temperatura 
7 3 7 5 0 0 0 0 2 6 0 3 0 33 3,8 

Inundação 45 32 101 26 60 22 6 1 15 39 3 12 24 386 44,7 

Movimento de 

massa seca 
0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0,7 

Movimento de 

massa úmida 
3 5 21 4 33 10 1 0 0 28 0 0 4 109 12,6 

Incêndio 5 3 3 6 2 2 0 0 1 1 0 0 0 23 2,7 

Tempestade 17 2 15 13 7 0 0 0 4 3 0 6 3 70 8, 

Terremoto 3 3 2 14 21 11 0 0 0 31 0 0 7 92 10,7 

Vulcanismo 2 0 0 5 10 10 0 0 0 2 0 0 0 29 3,4 

Epidemia 2 11 15 1 2 11 0 0 6 11 0 0 6 65 7,5 

Hidrometeoroló-

gicos e climáticos 
79 54 162 56 106 38 9 1 28 87 3 22 32 677 78,4 

Geofísicos 5 3 2 19 31 21 0 0 0 33 0 0 7 121 14,0 

Biológicos 2 11 15 1 2 11 0 0 6 11 0 0 6 65 7,5 

Total 86 68 179 76 139 70 9 1 34 131 3 22 45 863 100 

Fonte: Adaptado de Guha-Sapir, Below e Hoyois (NUNES, 2015) 

 

De acordo com a tabela acima, as inundações são os eventos mais frequentes na região 

e supera os demais eventos que, de acordo com o país, são distintos. Os movimentos de massa 

úmida são mais comuns em Brasil e Colômbia; tempestades na Argentina e no Uruguai; 

epidemias na Bolívia, Equador e Paraguai; terremotos no Chile, Equador e Peru; secas na 

Guiana e no Paraguai; e o Suriname com registro apenas de inundações (NUNES, 2015).  

Quanto às consequências sofridas pelos países, os fenômenos geológicos como 

terremotos e vulcanismo produziram quase o dobro de mortes que eventos climáticos e 

meteorológicos de ocorrência mais frequente, como enchentes, deslizamentos de terra, 

tempestades e secas. Durante o período que abrange a pesquisa de Nunes (2015), 1960-2009, 

180.000 mortes foram estimadas como resultado de desastres e cerca 60% ocorreu devido a 

eventos geofísicos, como terremotos e atividades vulcânicas (atividades mais frequentes nos 

países andinos, como Peru, Chile, Equador e Colômbia). Além disso, conforme versa a autora, 

dois casos se destacaram pelo elevado número de fatalidades: terremotos no Peru e 

inundações na Venezuela.  O quadro abaixo faz uma síntese dos principais desastres naturais 
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que ocorreram na América do Sul entre 2007, ano que antecede a criação do CDS, e  2017, 

ano do último plano de ação:  

Quadro 7: Desastres Naturais na América do Sul - (2007-2017) 

Ano País Desastre 

2007 Peru (Pisca, Ica e Cañte) Terremoto 

2007 Bolívia Incêndios 

2008 Bolívia Inundações 

2008 Equador Inundações  

2008 Chile Vulcão Chaiten 

2008 Equador Vulcão Tungurahua 

2010 Chile Terremoto 

2011 Chile Incêndios Florestais 

2013 Equador Incêndios florestais 

2013 Chile Incêndios florestais 

2014 Bolívia Inundações 

2014 Argentina Inundações 

2016 Chile Incêndios florestais 

2017 Peru Inundações 

2017 Chile Incêndios florestais 

Elaborado pela autora com base em Ribeiro (2018); RESDAL (2015) 

 

O quadro abaixo mostra, de acordo com os estudos de NUNES (2015), os 20 desastres 

ocorridos na América do Sul que causaram mais óbitos entre os períodos de 1960 e 2009, 

dentre os quais, o terremoto no Peru, ocorrido em 2007, ano imediatamente anterior à criação 

do CDS, ficou em 16º lugar. Dos 20 desastres, seis ocorreram nos anos 1990, conforme 

demonstra o quadro abaixo. 

Quadro 8 - Os 20 desastres naturais na América do Sul 

que causaram mais óbitos entre 1960 e 2009 

 País Desastre Ano Óbitos 

1 Peru Terremoto 1970 66.794 

2 Venezuela Inundação 1999 30.000 

3 Colômbia Vulcão 1985 21.800 

4 Peru Epidemia 1991 8.000 

5 Chile Terremoto 1960 6.000 

6 Equador Terremoto 1987 5.000 

7 Peru Movimento de massa seca 1962 2.000 

8 Peru Epidemia 1991 1.726 

9 Brasil Epidemia 1974 1.500 

10 Colômbia Terremoto 1999 1.186 

11 Brasil Inundação 1967 785 

12 Peru Epidemia 1992 690 

13 Colômbia Movimento de massa úmida 1987 640 

14 Chile Inundação 1965 600 

15 Peru Movimento de massa úmida 1971 600 

16 Peru Terremoto 2007 593 

17 Colômbia Terremoto 1979 579 

18 Peru Tempestade 1997 518 

19 Brasil Movimento de massa úmida 1967 436 

20 Colômbia Terremoto 1970 430 

Fonte: Nunes (2015) 
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A figura abaixo demonstra a distribuição de países afetados por desastres naturais. O 

raio da figura é proporcional ao registro dos países e ―em todos os países, a contribuição dos 

últimos 20 anos superou a dos 30 precedentes‖. No caso da Guiana Francesa os registros são 

apenas da década de 1990; no Suriname e na Argentina, os eventos voltaram a acontecer a 

partir dos anos 2000, com grande concentração (NUNES, 2015, p. 88). 

 

Figura 1 – Distribuição dos afetados por desastres naturais (1960 e 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Guha-Sapir, Below e Hoyois por Lucy Hidalgo Nunes e Beatriz Barbi (NUNES, 2015) 

 

Quanto às medidas desenvolvidas no âmbito internacional voltadas para desastres, boa 

parte delas tem ocorrido no âmbito bilateral. A Argentina, por exemplo, colaborou com o 

Equador, na erupção do vulcão Tungurahua e nas inundações das províncias costeiras do 

Equador (2008); na erupção do vulcão Chaiten, no Chile (2008); nas inundações na Bolívia 

(2007 e 2008); nos terremoto ocorrido nas cidades de Pisca, Ica e Cañete, no Peru (2007); no 
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terremoto ocorrido no Chile (2010); no terremoto que devastou o Haiti (2010); nos incêndios 

na Bolívia (2007), que também teve ajuda de Peru e Venezuela (ARGENTINA, 2010, p. 176). 

O Brasil, também colaborou, por exemplo, com os seguintes países, conforme quadro abaixo:  

 

Quadro 9- Ações Humanitárias Internacionais Brasil – América do Sul + Haiti (2008-2017) 

Ano País Desastre Missão 

2008 Bolívia Inundações Busca e resgate com emprego de Helicóptero (FAB) 

2010 Chile Terremoto 
Hospital de Campanha com equipe de segurança e distribuição de doações 

(Marinha). 

2010 Haiti Terremoto 
Hospitais de Campanha, busca e resgate e distribuição de donativos (MB, 

EB, FAB) 

2011 Chile 
Incêndios 

Florestais 
Emprego de aeronaves com sistema de combate a incêndios (FAB) 

2013 Equador 
Incêndios 

florestais 
Emprego de aeronaves com sistema de combate a incêndios (FAB) 

2013 Chile 
Incêndios 

florestais 
Emprego de aeronaves com sistema de combate a incêndios (FAB) 

2014 Bolívia Inundações Busca e resgate com emprego de Helicóptero (FAB) 

2014 Argentina Inundações Entrega de doações com emprego de navio (MB) 

2016 Chile 
Incêndios 

florestais 
Emprego de aeronaves com sistema de combate a incêndios (FAB) 

2016 Haiti Furacão 
Emprego de aeronave para levar doações, busca e resgate e distribuição de 

alimentos (MB, EB, FAB) 

2017 Peru Inundações 
Emprego de aeronaves para transporte de equipes de socorro e material 

(FAB) 

2017 Chile 
Incêndios 

florestais 
Emprego de aeronaves com sistema de combate a incêndios (FAB) 

Fonte: Ribeiro (2018) 

 

No âmbito da UNASUL e seus impactos diretamente exercidos no CDS, os terremotos 

ocorridos no Haiti e no Chile, em 2010, foram fundamentais para a criação de um Grupo de 

Trabalho especificamente para tratar de redução de risco de desastres, que será detalhado mais 

à frente. De fato, esses dois eventos ―evidenciaram a necessidade de contar com mecanismos 

e ferramentas que possibilitem uma oportuna e adequada assistência humanitária‖ (UNASUL, 

2013, p. 2). Assim, a evolução das ações voltadas à desastres naturais será melhor 

demonstrada nos demais capítulos.   

 

2.2.1 Os impactos do terremoto no Haiti para a conformação das ações voltadas a 

desastres no CDS e na UNASUL 

Não foram somente os desastres ocorridos na América do Sul que proporcionaram 

uma atmosfera de cooperação entre os países sul-americanos no âmbito do CDS. O terremoto 

ocorrido no Haiti, em janeiro de 2010, proporcionou aos países sul-americanos uma 

possibilidade de cooperação em diversas frentes, tanto no âmbito do segundo eixo do CDS, 

como na própria UNASUL. 
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No dia 9 de Fevereiro de 2010, em Quito, ocorreu uma Reunião Extraordinária de 

Chefes e Chefas de Estado e de Governo da UNASUL sobre a situação do Haiti. Na ocasião 

foi emitido um documento chamado ―Solidariedad de UNASUR con Haiti‖, em que os países 

demonstram a sua solidariedade diante da situação ocorrida no terremoto em janeiro de 2010. 

Na ocasião os países se comprometeram a cooperar com o Haiti de acordo com as suas 

demandas, necessidades e prioridades, deixando claro o respeito a soberania e a não 

intervenção. Os países se comprometeram a continuar com a ajuda humanitária e concretizar 

uma nova cooperação sul-sul para fortalecer as instituições e capacidades locais. Ficaram 

estabelecidos três eixos prioritários, definidos pelo então presidente do Haiti Réne Préval: (i) 

infraestrutura e energia; (ii) agricultura (iii) saúde (UNASUL, 2010). 

Ficaram definidas ações conjuntas para canalizar a ajuda humanitária mediante um 

plano de ação que contemplasse, de forma voluntária, e de acordo com a capacidade dos 

Estados Membros, um fundo de 100 milhões de dólares para levar adiante as ações de 

cooperação com o Haiti. Além disso, trouxe outras iniciativas de ajuda humanitária, como 

envio de tendas, a construção de albergues, o reflorestamento, entre outras.  

Nesse documento, também foi reconhecida a importância da Resolução adotada pelo 

CDS, em Manta, em janeiro de 2010, quando os membros do CDS se reuniram para expressar 

seu apoio ao Haiti para que a coordenação da ajuda humanitária e a reconstrução do país 

fossem feitas ―sob sua liderança‖. Além disso, ficou expresso que deveria ser estudada a 

criação de um escritório autônomo, dentro do CDS, de gestão de riscos, que pudesse 

coordenar a prevenção e a mitigação de emergências provocadas por desastres. Além disso, 

foi estabelecido que fosse disponibilizada uma comissão do CDS, em coordenação com o 

Conselho de Delegados, que viajasse ao Haiti para estudar as condições, necessidades e 

demandas. Nesse mesmo contexto, reconheceu-se a importância da proposta do Paraguai 

sobre a criação de uma ―Brigada Sul-americana de Solidariedade e Cooperação‖ (UNASUL, 

2010).  

Na reunião de trabalho do Conselho de Ministros e Ministras de Relações Exteriores 

sobre a situação do Haiti, realizada no México, em fevereiro de 2010, foi acordada a Unidade 

de Coordenação Temporária UNASUL-HAITI. Em agosto de 2013, na Declaração de 

Paramaribo, os Chefes e Chefas de Estado e de Governo da UNASUL expressaram seu 

reconhecimento pelo trabalho da Secretaria Técnica, especialmente nas áreas de segurança 

alimentar, sistemas de saúde, fortalecimento do estado de direito e direitos humanos. Nessa 

ocasião, foi criado um Grupo de Trabalho Ad Hoc para dar continuidade à cooperação 

prestada ao Haiti. 
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A secretaria técnica da UNASUL para o Haiti foi criada em 2010, logo após o 

terremoto que devastou o Haiti. Dias após o terremoto, a MINUSTAH viu-se limitada nos 

primeiros momentos e passou por inúmeras dificuldades, precisando recorrer aos Estados 

Unidos, que assumiram o controle da infraestrutura do Haiti. Segundo Rezende (2013, p. 

193), ―a influência do Haiti no processo político não fica limitada à coordenação política em 

defesa que levou ao CDS, mas também continua, haja vista a criação da Secretaria Técnica da 

UNASUL para o Haiti‖, que lida diretamente com relações bilaterais entre UNASUL e Haiti. 

Vale ressaltar que essa ação do CDS não estava prevista no segundo eixo do Conselho, mas 

abordou diretamente a temática abrangida por ele.  

 

2.3 Contribuição dos Países Sul-Americanos em Operações de Paz e Ações Humanitárias 

vis-à-vis o Segundo Eixo do Conselho de Defesa Sul-Americano 

2.3.1 Argentina 

A contribuição argentina para as operações de paz das Nações Unidas teve início em 

1958, no Grupo de Observação das Nações Unidas no Líbano – UNOGIL. Desde então, 

contribuiu amplamente com as operações de paz das Nações Unidas, havendo incremento 

significativo a partir do fim da Guerra Fria, principalmente com a Guerra do Golfo
45

.   

Esse incremento foi marcado tanto por avanços tanto qualitativos, como quantitativos. 

Quanto aos aspectos qualitativos, desde 1988 predominaram as missões de ―mandato 

clássico‖ e, a partir do então, houve a ampliação da atuação das operações de paz, que 

passaram a ter características multidimensionais, tais como a ―proteção de envios de ajuda 

humanitária, atenção a vítimas, refugiados, desminagem, supervisão de eleições políticas, 

vigilância de direitos humanos, reconstrução de infraestrutura, entre outros‖ (ARGENTINA, 

1988 – tradução nossa)
46

.  A partir de 2001-2002, as operações de paz passaram a adquirir um 

                                                
45

 Em termos numéricos, em 1958, a Argentina enviou 4 efetivos; entre 1960-1966, o total foi de 93; entre 1967-

1989, foram 125; entre 1990-1999 o número aumentou vertiginosamente para 18.853, e entre 2000-2010, esse 

número aumentou para 21.282 (ARGENTINA, 2010, p. 229). 
46

 Das 31 missões que a Argentina participou entre 1990 e 2013, seis foram exclusivamente de observadores 

militares, quatro pessoal de tropa militar; duas com observadores militares  e tropas; duas com observadores 

militares, tropa e policiais; duas com observadores militares e policiais; três com tropa e segurança; 12 com 

pessoal somente das Forças de Segurança (LAFERRIERE; SOPRANO, 2016, p. 267). Segundo os autores, as 

operações que demandaram maior mobilização de tropa militar foram: UNIKOM - Missão de Observadores das 

Nações Unidas para o Iraque e Kuwait (1991 – 2003); UNFICYP-Força das Nações Unidas para a Manutenção 

da Paz no Chipre (1994 – 2013); a UNPROFOR - Força de Proteção das Nações Unidas na Croácia e na Bósnia-

Herzegovina (1992 – 1995); UNCRO - Operação de Restauração da Confiança na Croácia; UNPREDEP –Força 

de Desdobramento Preventivo das Nações Unidas na Macedônia (1995 – 1998); MUNOP - Missão de 

Observação das Nações Unidas em Prevlaka (1996 -1999); UNTAES-Administração Transitória das Nações 

Unidas no Leste da Eslovênia Oriental, Baranja e Srijem (1996 – 1998); Missão de Administração Interina das 

Nações Unidas no Kosovo – UNMIK (1999 -2008); MINUSTAH. 
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papel fundamental na Política Externa e de Defesa do país, fator motivado pela crise 

econômica e política da argentina (LAFERRIERE E SOPRANO, 2016, p. 258).  

Uma das principais iniciativas bilaterais no contexto das operações de paz foi a Força 

de Paz Conjunta Combinada ―Cruz del Sur‖e, além dela, em 2008 foi criada a Companhia de 

Engenheiros Combinada ―Libertador don José de San Martin‖, conforme já abordado. 

No caso de desastres, a Argentina está comprometida a atuar tanto no nível nacional, 

como internacional com os países da região em assistência humanitária e casos de desastre. A 

atuação nessa área foi mais notória nos terremotos do Haiti e do Chile em 2010. A Argentina 

possui diversos acordos de cooperação em matéria de defesa, inclusive em caso específico de 

catástrofes, além das forças combinadas, com destaques para o Chile, o Equador, o Paraguai, 

Peru
47

.  

A Argentina também possui ampla participação em exercícios combinados
48

 e o seu 

Livro Branco de 2010 trouxe como um dos critérios de priorização os exercícios que  tivesse 

relação direta com o apoio a catástrofes. No livro Branco de 2015, estão entre os critérios 

priorizados para a participação argentina em exercícios combinados o desenvolvimento de 

competências relacionadas com a missão principal do instrumento militar e participação em 

exercícios multilaterais no âmbito do sistema de segurança coletivo, tais como as operações 

de paz, e o aperfeiçoamento nas operações de apoio da comunidade nacional ou de países 
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 Em 1997, assinou com o Chile, um Acordo sobre Cooperação em Matéria de Catástrofes, os Protocolos e 

Memorandos de Entendimento da Força de Paz Combinada ―Cruz del Sur‖; o Memorando de Entendimento para 

a Evacuação Médica em Emergência em Tarefas de Desminagem Humanitária (2012); Acordo entre Argentina e 

Chile relativo a voos humanitários, de 1999, com o proposito de ―facilitar e agilizar, mediante procedimentos 

comuns e com base no princípio da reciprocidade, a outorga de autorizações de sobrevoo de aeronaves de estado 

ou civis de uma parte no território da outra, para efetuar voos de caráter humanitário‖. Além disso, ambos 

assinaram também o Tratado de Maipú de Integração e Cooperação, assinado no Chile, em outubro de 2009, que 

considera ―trabalhar de forma conjunta para a consolidação de uma cultura de paz e integração e prosseguir na 

promoção da cooperação internacional na área de defesa‖ (CEED, 2015, p. 233). Com o Equador, destaca-se um 

Programa de Cooperação Argentino-Equatoriano para impulsionar e fortalecer a Política de Direitos Humanos e 

Gênero nas Forças Armadas, de 2008, o que trouxe implicações diretas para a atuação argentina em operações de 

paz e até mesmo para os cursos ministrados no CAECOPAZ. Em 2003, assinou uma ata de acordo bilateral para 

instrumentar a participação de uma fração do Exército do Paraguai na Força Tarefa Argentina deslocada na 

Missão das Nações Unidas no Chipre. Assinou um acordo bilateral relativo à UNFICYP (2000), um Memorando 

de Entendimento entre os Ministérios de Defesa para constituir uma Força de Paz Combinada (2008). 
48

 No caso de exercícios combinados, o Livro Branco de 2010 cita os exercícios Fuerzas Unidas, Cabañas, Cruz 

del Sur, Ceibo, Fraterno, Fluvial, Araex e Tamba. Em 1998, por ocasião de uma conferência bilateral de estados-

maiores entre os Exércitos do Brasil e da Argentina, foi estabelecido que fosse realizado, anualmente e por 

revezamento, um exercício combinado de apoio humanitário às comunidades por ocasião de desastres naturais. 

Nos anos 2000-2001, Brasil e Argentina continuam a simular exercícios humanitários. Já em 1999, foi realizado 

na cidade de Posadas, na Argentina, exercício combinado entre Brasil e Argentina sobre alagamento 

generalizado na fronteira comum, operacionalizando a assistência humanitária de catástrofe natural por 

inundação, a Operação Iguaçu I. Realizada em Foz do Iguaçu, em 2001, a Operação Iguaçu II compreendeu a 

planificação de ações de apoio a organismos de defesa civil diante de desastres e teve a participação da Bolívia 

como membro observador.  



105 

 

amigos diante de catástrofes ou desastres naturais (ARGENTINA, 2015a, p. 122). Em todos 

os casos reforça-se a necessidade de construção de medidas de fomento à confiança. 

Vale ressaltar que Argentina e Chile participam do exercício Solidariedade, realizado 

entre ambos desde 2004 e tem como objetivo fortalecer os vínculos entre as forças armadas 

para atuar em casos de catástrofes, ―favorecendo a operação de um modelo de integração 

civil-militar em emergências essas características‖. Nesse contexto, em 2014 o exercício 

solidariedade ocorreu no Chile, com um treinamento conjunto de catástrofes e desastres 

naturais para otimizar os procedimentos acordados entre os dois países. O Estado-Maior 

Conjunto do Chile serviu como diretor do exercício durante a simulação de um terremoto e 

subsequente tsunami (ARGENTINA, 2015a, p. 127). 

Vale ressaltar que Argentina e Chile foram os grandes protagonistas dos exercícios 

combinados UNASUL. No âmbito do segundo eixo do CDS, a Argentina foi o país 

responsável pelos exercícios combinados UNASUL nas suas versões I, II, III e IV, que 

ocorreram na sede do Centro Argentino de Treinamento Conjunto para Operações de Paz 

(CAECOPAZ), criado em 1995, o primeiro centro de treinamento conjunto no continente. A 

partir da versão V, os exercícios ficaram sob a responsabilidade do Chile. A Argentina foi 

protagonista nas voltadas às operações de paz, tendo aparecido como responsável em cinco 

delas e como corresponsável em quatro
49

. Já no caso de desastres, a Argentina somente 

apareceu como corresponsável
50

 e o país é principalmente suscetível a inundações.  

 

2.3.2 Bolívia 

A participação da Bolívia em operações de paz teve início em outubro de 1996 na 

Missão de Observadores das Nações Unidas para o Iraque e Kuwait (UNIKOM), com a 

participação de um oficial no contingente argentino dessa missão, em cumprimento a um 

convênio bilateral firmado entre Bolívia e Argentina (BOLÍVIA, 2004, p.40). Em maio de 

1997, a Bolívia firmou um Memorando de Entendimento com a ONU colocando à disposição 

da organização efetivos militares e contingentes a operações de paz. Dessa forma, o Exército 

boliviano passou a fazer parte do sistema de forças multinacionais.  

                                                
49

 A Argentina também foi corresponsável pela conferência sobre lições aprendidas em operações de paz, que 

ocorreu no Uruguai e foi prorrogada para o plano subsequente. Em 2012, aparece corresponsável pelo workshop 

sobre proteção de civis, previsto para ser realizado no Equador. Além de ser corresponsável pelo seminário sobre 

operações de paz, que foi realizado no Rio de Janeiro (2014), pelo exercício combinado UNASUL V, sob 

responsabilidade do Chile.  
50

 No primeiro plano de ação, a Argentina apareceu em conjunto com Peru e Venezuela para a troca de 

experiências sobre mecanismos de respostas a desastres; E exercício combinado de catástrofes, com Bolívia, 

Guiana, Peru e Venezuela. A partir do plano e ação de 2013, a Argentina aparece corresponsável pelo grupo de 

trabalho para reunir o Protocolo de Cooperação apresentado pelo Peru e o Mecanismo de Resposta a desastres 

naturais, sob responsabilidade do Brasil, que prossegue no plano de 2014.  
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A Bolívia comprometeu-se com o envio de contingentes terrestres de Forças do 

Exército, com a participação de Oficiais do Estado Maior, Observadores Militares, Batalhões, 

Companhias de Engenheiro e Seção de Desenvolvimento Interno (BOLÍVIA, 2004, p. 41). O 

exército boliviano participou de observações militares e oficiais em diversas operações de 

paz
51

. Conforme versa Aguillar (2011, p. 102), a partir da assinatura do Memorando, a Bolívia 

preparou contingente de 540 militares, baseados no batalhão de Santa Cruz de La Sierra, 

chamado de Agrupamento Tático Bolívia
52

. 

O planejamento das operações de paz é de responsabilidade do Departamento de 

Operações de Paz (DOPE)
53

, que realiza a seleção, treinamento e desdobramento do pessoal 

(OPORTO ORDONEZ; FLORES MAMANI, 2015, p. 75). Esse departamento, com 

instalações em La Paz, foi criado também em 1997 para atender as necessidades a partir da 

assinatura do memorando.  

Quanto a alguns acordos bilaterais de cooperação militar na área de defesa, a Bolívia 

possui acordos que envolvem também ações humanitárias e operações de paz, dentre os quais 
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 São exemplos: a Missão de Observadores das Nações Unidas para o Iraque e Kuwait (UNIKOM), a Missão 

das Nações Unidas no Timor Leste (UNAMET), a Missão das Nações Unidas em Serra Leoa (UNAMSI), a 

MINUGUA (Missão de Verificação das Nações Unidas na Guatemala), UNFICYP-Força das Nações Unidas 

para a Manutenção da Paz no Chipre (1994 – 2013); a Missão das Nações Unidas no Buruindi (ONUB), a 

Missão das Nações Unidas na Etiopia e Eritreia (UNMEE), a A Missão Interina das Nações Unidas no Kosovo 

(UNMIK), a Missão das Nações Uidas no Afeganistão (UNAMA),a Missão das Nações Unidas na Georgia 

(UMOMIG), a Missão das Nações Unidas no Nepal (UNMIN), a Missão das Nações Unidas na República do 

Chad (MINURCAT), a Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS), e a Missão Interina de 

Observação das Nações Unidas na Guiné Bissau, além da MINUSTAH, da Missão de Estabilização das Nações 

Unidas no Congo (MONUSCO), da Missão das Nações Unidas na Libéria (UNMIL), da Missão das Nações 

Unidas na Costa do Marfim (ONUCI), da Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS), da Força 

Interina de Segurança das Nações Unidas para Abyei no Sudão (UNISFA), e da Missão Interina das Nçaoes 

Unidas em Darfur (UNAMID) (BOLÍVIA, 2015, p. 2-10). 
52

 Em maio de 1999, ―os primeiros 70 militares foram deslocados para a Missão de Observação da ONU em 

Angola e observadores militares foram enviados para missões no Kosovo, Kuwait, Timor Leste e Nicarágua‖. 

No caso da MINUSTAH, a presença militar da Bolívia no Haiti durou nove anos consecutivos - a participação da 

Bolívia teve início em 2006 e finalizou em 2015. Nesse período, contribuiu com 3.108 efetivos entre homens e 

mulheres, em 15 contingentes (OPORTO ORDONEZ; FLORES MAMANI, 2015, p. 75 – tradução nossa). 
53

 O Livro Branco de Defesa de 2004 também traz um item para tratar da Escola de Operações de Paz (EOPAZ), 

que teve como antecedente a criação de um Batalhão Escola de Operações de Manutenção de Paz, de 1999. Em 

2001, estabeleceu-se o funcionamento da Escola de Operações de Paz do Exército (EOPAZ) na Escola de 

Condores da Bolívia (ESCONBOL), em Sanandita. A denominação inicial chamou-se Escola de Operações de 

Paz do Exército (EOPE), que, desde 2001, funcionou nas instalações da ESCONBOL. No entanto, essa 

localização não permitia usar todos os meios tecnológicos do exército e, por isso, a EOPE foi transferida para a 

Escola de Aperfeiçoamento de Suboficiais e Sargentos (EMSE), em Cochabamba. Além disso, houve alteração 

do nome para EOPAZ. Finalmente, em 2007 foi criado o Centro de Operações de Manutenção da Paz do 

Exército da Bolívia (COMPEBOL), com sede em Santa Rosita del Paquío, no departamento de Santa Cruz, com 

função exclusivamente operativa. Tanto o DOPE como o COMPEBOL são complementares: o primeiro dedica-

se à seleção e avalição do pessoal e o segundo realiza o treinamento. O COMPEBOL é subordinado ao DOPE, 

sendo este último dependente direto do Comando Geral do Exército (ÁLVAREZ; GELDREZ, 2011, p. 41). 
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destacam-se com a Argentina, com a Venezuela,  com o Brasil, com o Chile e com o com o 

Paraguai
54

.   

A participação da Bolívia no segundo eixo do CDS foi apenas como corresponsável 

por duas ações, todas elas relacionadas a desastres: no plano de ação de 2009/2010, ficou 

corresponsável por planificar um exercício combinado na área de desastres e, em 2012, 

apareceu como corresponsável, em conjunto com Brasil, Colômbia e Uruguai na realização de 

um seminário para propor mecanismos de cooperação a desastres. Vale ressaltar que o 

histórico da Bolívia em relação a desastres é basicamente relacionado a epidemias e 

inundações.  

 

2.3.3 Brasil  

O histórico brasileiro e outras abordagens da atuação em operações de paz já foi bem 

elucidado por diversos autores
55

. A participação brasileira em operações de paz remonta à 

Liga das Nações quando o Brasil enviou um oficial para integrar a comissão da Liga na 

questão de Letícia, que supervisionou, entre 1933 e 1934, a retirada de tropas irregulares 

peruanas na cidade. Além disso, ―mediou o acordo entre o Peru e a Colômbia, assinado em 

maio de 1934, quando Letícia foi devolvida à Colômbia‖ (AGUILLAR, 2011, p. 102). 

A participação brasileira na ONU teve início em 1948 na Comissão Especial das 

Nações Unidas para os Bálcãs (UNSCOB), que operou na Grécia de 1947 a 1951, enviando 

dois militares (AGUILLAR, 2011, p. 102). Segundo Rodrigues e Migon (2017, p. 77), ―a 

partir de 1967, a contribuição brasileira sofreu uma paralisia, não registrando novas 

participações nas décadas seguintes‖. Além disso, ―entre 1947 a 2015, o Brasil enviou 

                                                
54

 A Bolívia assinou, em 1996, com a Argentina, um convênio que criou a Comissão Binacional de Capacetes 

Azuis (RESDAL, 2010, p. 78). Nos anos 2000, assinou com a Venezuela um ―Convênio Quadro de Cooperação 

para realizar cursos de formação, tecnificação e capacitação‖, estabelece a troca de visões e posturas estratégicas 

de defesa para contribuir com a paz e a segurança regional e internacional, com pleno respeito à não intervenção. 

Com o Brasil, foi assinado em 2008 um Acordo de Cooperação no domínio da defesa, visando compartilhar a 

utilização de equipamento militar de origem nacional e estrangeira e também no cumprimento de operações 

internacionais de manutenção da paz, além de promover ações conjuntas de treinamento, exercícios militares 

combinados, entre outros. Já em 2009, assinou com o Brasil um Memorando de Entendimento na Área de Defesa 

Civil e Assistência Humanitária, que visa ―trabalhar conjuntamente na intervenção e redução de desastres tanto 

naturais quanto antrópicos, fortalecer a coordenação bilateral de resposta em ajuda humanitária e risco latente na 

região, promover exercícios conjuntos e o intercâmbio entre técnicos e especialistas governamentais‖. Com o 

Chile, a Bolívia também assinou, em 2008, um Memorando de Entendimento entre os Ministros de Defesa, que 

estabelece medidas de confiança e cooperação,  contempla inclusive a cooperação na capacitação na área de 

operações de paz e na área de defesa. Além disso, ambos assinaram a Ata de Declaração de terrenos Livres de 

Minas, que declara os cambos minados, que certifica determinadas áreas livres de minas e certificadas, de acordo 

com os padrões internacionais. Com o Paraguai, em 2008, firmou um acordo de Reciprocidade para Empreender 

Ações Conjuntas em caso de Desastres Naturais, luta contra o Delito e livre trânsito de Exércitos em zona 

fronteiriça (CEED, 2015, p. 148-150). 
55

 Diversos autores detalham a contribuição brasileira em operações de paz, todos referenciados nesse trabalho: 

FONTOURA, 1999; CAVALCANTE, 2010; NASSER, 2012; KENKEL, 2013; HAMMAN, 2016; BLANCO, 

2017; RODRIGUES E MIGNON, 2017; HARIG, 2018. 
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militares e/ou policiais para 47 missões da ONU
56

, em cerca de 30 países e territórios‖. Das 

71 missões de manutenção da paz autorizadas pelo Conselho de Segurança, 43 contaram com 

brasileiros no terreno, o que equivale a 61%‖, sendo ―baixo o engajamento do país durante o 

regime militar (1964-1985)‖ (HAMMAN, 2016, p. 48).
 
 

A MINUSTAH (2004-2017) ―marcou uma virada clara na história da contribuição da 

manutenção da paz no Brasil. Ao contrário da prática usual de rotacionar a liderança militar 

entre diferentes contingentes nacionais, os generais brasileiros atuaram como comandantes da 

força durante toda a missão‖. Além disso, o Brasil enviou mais de 37.000 tropas ao Haiti - 

uma parcela muito significativa considerando que, desde 1948, foram enviados 50.000. 

(HARIG, 2018, p. 4 – tradução nossa)
57

. 

Uma iniciativa que adveio da MINUSTAH foi a criação do Centro Conjunto de 

Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) ou Centro Sergio Vieira de Mello, conforme versa 

RAMIRES (2017, p. 25),  pois o centro foi ―fruto das demandas criadas ao longo da história 

dessa missão multidimensional de manutenção da paz, bem como do alinhamento do 

pensamento diplomático nacional e do ministério da Defesa com as novas diretrizes do mais 

alto escalão do Secretariado da ONU‖. Em 2008, houve a primeira participação brasileira na 

Assembleia Anual da ALCOPAZ (RAMIRES, 2017). Além disso, no início de 2009 houve a 

incorporação do primeiro oficial estrangeiro ao quadro de instrutores do CIOpPaz
58

, tornando-

o internacional e integrado. No mesmo ano, o centro recebeu certificado internacional
59

 de 

reconhecimento pelo Departamento de Peacekeeping Operations da ONU (DPKO). O 

CCOPAB conta ainda com as Equipes Móveis de Treinamento (EMTs), cuja primeira foi 

enviada a Angola, na cidade de Luanda,  em dezembro de 2014, com apoio do Ministério da 

Defesa e da Marinha do Brasil (CCOPAB, 2014). Além de Angola, o CCOPAB já contribuiu 
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 Dessas, 43 são de manutenção da paz (sob a coordenação do Departamento de Operações de Manutenção da 

Paz - DPKO), 3 são missões políticas especiais (sob a coordenação do Departamento de Assuntos Políticos - 

DPA), e 1 é força multinacional autorizada pelo Conselho de Segurança. Ao todo, o Brasil autorizou e financiou 

o desdobramento de 48.689 profissionais uniformizados brasileiros (militares e policiais) para trabalhar sob a 

bandeira azul das Nações Unidas‖. Em apenas três momentos se destacam ―números significativos de tropas 

brasileiras no terreno: anos 1950/1960 (Suez/UNEF I), anos 1990 (Angola/UNAVEM III) e anos 2000/2010 

(Haiti/ MINUSTAH, conjugada com Líbano/UNIFIL)‖ (HAMMAN, 2016, p. 48).   
57

 O Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) atualizado em 2016 trouxe destaque ao papel do Brasil na 

MINUSTAH e da Força-Tarefa Marítima (FTM) da UNIFIL (Força Interina das Nações Unidas no Líbano), cujo 

comando, a partir de fevereiro de 2011, passou a ser exercido por um Almirante brasileiro, além da participação 

de um Force Commander na operação de paz na República Democrática do Congo (MONUSCO), entre abril de 

2013 e dezembro de 2015. 
58

 O Centro de Instrução de Operações de Paz (CI Op PAZ) foi criado em 2005, pelo Exército Brasileiro, para e a 

disseminação dos procedimentos e normas vigentes nas missões de paz.  (RAMIRES, 2017, p. 27).  
59

 Trata do Certificate of Training Recognition, recebido após ter aprimorado os Exercícios Básico e Avançado 

de Operações de Paz e cumprido as exigências da ONU quanto ao Treinamento Pré-Desdobramento (Pre-

Deployment Training) (Ibid, p. 29).  
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com EMTs Namíbia (2016), Moçambique (2015), Colômbia (2015),  e México (2017) 

(CCOPAB, 2017).  

O Brasil também possui vasta experiência quanto aos exercícios conjuntos na área de 

ações humanitárias e operações de paz
60

, além de acordos bilaterais de cooperação em defesa 

com quase todos os países da América do Sul
61

. No caso de desastres, o Brasil é o país mais 

afetado na América do Sul e, nesse contexto, importante publicação que reúne o histórico dos 

registros de desastres é o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais que, em 26 volumes estaduais 

e um volume Brasil, reúne informações e levantamentos acerca dos desastres no país no 

período que vai de 1991 a 2012
62

. O país sofre com alto índice de inundações.  

Dessa forma, no âmbito do segundo eixo do CDS, o Brasil foi o grande responsável 

pelo inventário das capacidades de defesa para apoiar ações humanitárias, ação que teve início 

ainda no primeiro plano de ação do CDS, em 2009, em conjunto com a Colômbia, e seguiu 

sendo acompanhada nos planos subsequentes. O Brasil propôs mecanismos de emprego desse 

inventário, ações que serão detalhadas nos próximos capítulos.  

A proposta brasileira de fazer um inventário de capacidades foi oportuna 

especialmente a partir do terremoto ocorrido no Haiti, em 2010. Cunha e Couto (2013, apud 

REZENDE 2013, p. 193) relatam as dificuldades abordadas no Gabinete de Crises da 

Presidência da República do Brasil nos dias imediatamente posteriores ao terremoto que 

devastou o Haiti em janeiro de 2010, que demonstrou dificuldades tanto estruturais, como de 

conhecimento, que o Brasil viveu no comando da MINUSTAH. Os autores mostram, por 

exemplo,  como a MINUSTAH viu-se limitada nos primeiros momentos, e como foi preciso 
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 Brasil e Argentina participaram de um exercício multinacional de integração das Forças Aéreas em situações 

de desastres naturais, ajuda humanitária e Busca e Resgate (Exercício Cooperacion II). Esse mesmo exercício foi 

realizado entre Brasil e Peru em 2014 (Cooperacion III) (BRASIL, 2016b, p. 112-113). Entre 2010 e 2011, o 

Brasil realizou o exercício COOPERACIÓN, em conjunto com Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colômbia, El Salvador, Equador, EUA, Guatemala, Honduras, Nicarágua Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Uruguai e Venezuela, ―organizado pela Força Aérea Chilena sob a égide do Sistema de Cooperação 

das Forças Aéreas Americanas, com a finalidade de treinar as Forças Aéreas em operações combinadas visando 

prestar assistência humanitária a vítimas de catástrofes naturais‖ (BRASIL, 2016b, p. 112). Em 2015, foi 

realizado o AMAZONLOG, Exercício de Logística Multinacional Interagências, na tríplice fronteira entre 

Brasil, Colômbia e Peru, conduzido pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro (COLOG) e inspirado no 

Exercício Logístico Capable Logistician - 2015, realizado por países da Organização do Atlântico Norte 

(OTAN), na Hungria. O objetivo do exercício é treinar as Forças para o apoio à civis e efetivos militares 

empregados em regiões remotas e desassistidas, como, tipicamente, ocorre em Operações de Paz e de Ajuda 

Humanitária (BRASIL, 2017c). 
61

 Exceto Venezuela. Muitos desses acordos trazem cooperação em defesa que traz entre os objetivos o 

intercâmbio de experiências operacionais e exercícios, a troca de experiências e intercâmbio de conhecimento 

em operações de paz, entre outras que possam ser de interesse comum. Acordos desse tipo foram assinados com 

a Bolívia (2008), Chile (2007), Colômbia (2007), Equador (2007), Guiana (2009), Peru (2006), Suriname (2008) 

e com o Uruguai (2010) (CEED, 2015, p. 187). 
62

 Segundo consta no Atlas, ―os dados corroboram o discurso frequente sobre o aumento da ocorrência de 

desastres onde, do total de 38.996 registros, 8.515 (22%) ocorreram na década de 1990; 21.741 (56%) ocorreram 

na década de 2000; e apenas nos anos de 2010, 2011 e 2012 este número já soma 8.740 (22%)‖ (UFSC, 2013).  
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um entendimento com os Estados Unidos que, logo depois do terremoto, assumiram o 

controle da infraestrutura haitiana. Nesse contexto, a UNASUL estabeleceu uma secretaria 

técnica para auxiliar o Haiti, aspecto que também será detalhado abaixo. Vale ressaltar que, 

em 2014, o Brasil se comprometeu com um seminário sobre operações de paz e, em 2015, 

propôs um Seminário sobre Medicina Operacional, cujos detalhes serão abordados no capítulo 

subsequente
63

.  

 

2.3.4 Chile 

 A participação do Chile em operações de paz teve início ainda na Liga das Nações, 

com envio de grupo de observadores militares para a Comissão Militar Neutra do Chaco 

Boreal, entre 1935 e 1939, quando supervisionou os acordos ao término da Guerra do Chaco, 

entre Bolívia e Paraguai. Durante a Guerra Fria, a participação chilena estava limitada aos 

observadores militares. 

Com o fim da Guerra Fria e o aumento concomitante das operações de paz sob a égide 

da ONU, além do retorno à democracia no Chile, abriu-se espaço para novos envolvimentos 

em operações de paz. O Chile passou do papel de observador a ator na paz mundial (CHILE, 

2010, p. 137), pois a partir da década de 1990, participa com tropas armadas ―mas a 

participação era restrita a operações de manutenção de paz com o consentimento das partes 

em conflito como no Camboja, fronteira Iraque-Kuwait, Iraque e Timor‖ (AGUILLAR, 2011, 

p. 103).  

A participação chilena na Comissão Especial das Nações Unidas (UNSCOM) na II 

Guerra do Golfo, impulsionou o Chile a formular, em 1996, uma política de participação em 

operações de paz, ainda que sob o mandato do Capítulo VI. No entanto, três anos depois, o 

Chile passa a participar de operações de imposição da força, sob os auspícios do Capítulo VII 

da Carta da ONU. Para atender as novas demandas, em 2002, o Chile criou o Centro Conjunto 

para Operaciones de Paz do Chile (CECOPAC), que tem como missão ―fornecer assessoria ao 

Ministério da Defesa Nacional em todas as matérias referentes às operações de paz e efetuar 

estudos e investigações relacionadas com essas operações‖ (CEED, 2015, p. 250)
64

. Essa 

                                                
63

 O Brasil apareceu também como corresponsável pelo Exercício UNASUL III e V, em 2014 e 2015, 

respectivamente. Em 2014, esteve como corresponsável na elaboração do Atlas de Mapas de Risco de Desastres 

e em 2015, com o Simpósio sobre operações de paz realizado na Argentina (ARGENTINA, 2015b). Já em 2016 

e 2017, não houve nenhuma ação sob responsabilidade ou corresponsabilidade brasileira. 
64

 Segundo Feldman e Montes (2013, p. 156), a participação do Chile no Haiti atendeu a três objetivos de 

política externa, são eles: a diminuição de certo isolamento regional; a necessidade de melhorar as relações com 

os Estados Unidos, uma vez que o Chile se recusou a endossar a posição americana na invasão do Iraque em 

2003, e o aumento de prestigio como ator regional. Além disso, foi impulsionada pela sua prioridade de 

fortalecer laços com Argentina de Brasil, além do fato de que a ―MINUSTAH ofereceu oportunidades para 
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ideia, no entanto, de criar um centro de treinamento, já adveio dos anos 2000 (CECOPAC, 

2019). 

No Livro Branco de Defesa do Chile de 2010, foi apresentado o conceito de 

Operações de Cooperação Internacional, que estabelece três modalidades para emprego de 

forças militares e contingentes policias: operações de paz, que abrange também a mitigação 

de crises humanitárias; operações nacionais de proteção (evacuação de tropas nacionais de 

proteção, resgate e evacuação); e as operações nacionais de ajuda humanitária. Uma 

especificidade é que o Chile assume que, ―para casos qualificados e de perigo severo para a 

população, podem ser empregados, após autorização das Nações Unidas, meios militares em 

operações orientadas à mitigação de crises humanitárias‖ (CEED, 2015, p. 251). 

Quanto aos acordos bilaterais em defesa, o Chile possui acordos com Argentina, 

Brasil, Paraguai, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e Uruguai. Mas não possui acordos com 

Guiana, Suriname e Venezuela. A maioria desses convênios é sobre ―cooperação em matéria 

de catástrofes e ações humanitárias, intercâmbios acadêmicos e científicos e formação de 

unidades combinadas, existindo, ainda alguns de cooperação geral na área‖  (CEED, 2015, p. 

230). Entre as medidas de fomento à confiança com o Chile estão a realização de exercícios 

combinados e as reuniões bilaterais, além de intercambio e treinamento conjunto de pessoal 

militar (LORENZINE, 2017, p. 234)
 65

.  

                                                                                                                                                   
incentivar a cooperação em assuntos militares e diplomáticos com outros estados sul-americanos também 

(FELDMAN E MONTES, 2013, p. 157 – tradução nossa). 
65

 Com Argentina e Brasil os acordos já foram explicitados acima.  Com o Peru, o Chile assinou uma Declaração 

Conjunta Presidencial (Comitê de Consulta e Coordenação Política dos Ministérios de Relações Exteriores e de 

Defesa Chile-Peru 2+2), que traz entre seus objetivos o fortalecimento de medidas de confiança mútua e a 

cooperação para enfrentar catástrofes naturais. Ainda na área de desastres e catástrofes, em 2002 foi assinado 

entre Chile e Peru um Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Matéria de Desastres, o qual 

considera ―a) Cooperar antes, durante e depois de uma catástrofe, em aspectos tais como a doação de bens 

materiais pertinentes; a assistência médica e de profissionais especializados em resgate; o transporte de pessoas ; 

e demais ações inerentes às situações de desastres e facilitação do trânsito fronteiriço em matéria migratória e 

alfandegária; b) estabelecer ações conjuntas em matéria de prevenção de riscos, intercâmbio oportuno de 

informação e experiência, especialmente referente a terremotos, maremotos, tsunamis, avalanches, inundações, 

fenômeno El Nino, entre outros; c) capacitação e cooperação com terceiros países‖. Além disso, em 2004 foi 

assinado o Acordo de Cooperação e Ajuda Mútua em matéria de Prevenção e Atenção a Desastres, cujo objetivo 

é ―promover a cooperação e o intercâmbio de experiências em matéria de gestão de riscos, redução de desastres e 

estudo de ameaças e vulnerabilidades de origem natural ou que tenham sua origem em uma ação do homem no 

território das partes e em especial na fronteira‖. Em 2010, foi assinado também um Memorando de 

Entendimento para o Desenvolvimento de um Sistema de Apoio Mútuo em caso de Desastres Naturais, assinado 

em Lima, em agosto de 2010, que previa o desenvolvimento de um sistema coordenado para situações de 

catástrofes naturais a cargo das Forças Armadas, em coordenação com outros setores competentes de cada país; e 

a criação de uma comissão liderada pelos Comandos Conjuntos das Forças Armadas de ambos os países, com a 

responsabilidade de efetuar as coordenações necessárias para apresentar em um prazo de 90 dias a proposta do 

referido sistema. Na área de defesa, Chile e Peru assinaram um Memorando de Entendimento em 2006, que 

trazia a criação de um grupo de trabalho para a ―eventual participação conjunta em operações de paz e a geração 

de um plano para projeto de uma força de paz combinado-conjunta-; e intercâmbio de planos de ação contra 

minas‖. Já em 2010, em Lima, foi assinado um Memorando de Entendimento para o Desenvolvimento de um 

Plano de Preparação de uma Força de Paz Combinada Peruano-Chilena, no qual se criou um grupo de trabalho 
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No âmbito do CDS, Chile e Argentina tiveram protagonismo nos exercícios 

combinados, cuja primeira edição ficou sob responsabilidade da Argentina e 

corresponsabilidade do Chile
66

. Em 2015, o Chile assumiu os Exercícios combinados 

UNASUL, especialmente a partir de sua V versão, que anteriormente estava sendo realizado 

na Argentina. A partir da VI edição, os exercícios foram específicos para desastres. O Chile 

manteve sendo o responsável pelos exercícios combinados até a versão VII (em 2017, último 

plano de ação divulgado pelo CDS). Vale ressaltar que entre 1998 e 2008, o Chile participou 

de diversos exercícios regionais sobre operações de paz e desastres naturais
67

.  

A participação do Chile no CDS foi principalmente como responsável na temática de 

desastres naturais. O Chile é um dos países cujos danos são bastante elevados em se tratando 

de fenômenoos geofísicos, tendo um alto índice de terremotos. Em 2010, o Chile foi ―a nação 

do mundo que contabilizou as maiores perdas econômicas absolutas, e a segunda em 

comprometimento do PIB‖ (NUNES, 2015). O país foi responsável por parte das ações 

relacionadas à elaboração do Atlas de Mapas de Risco de Desastres, em 2012 e 2013, 

                                                                                                                                                   
encarregado de elaborar o plano  (CEED, 2015, p. 240-241). Com a Bolívia, o Chile assinou, em novembro de 

2006, um Plano de Trabalho que foi o primeiro acordo em matéria de defesa entre ambos, no século XIX, que 

trouxe algumas áreas temáticas e atividades, tais como o intercâmbio de conhecimentos e capacitação em 

operações de paz e a atenção na área de desastres naturais e desminagem humanitária. Em junho de 2008, os dois 

países assinaram um memorando de entendimento sobre cooperação em defesa. No marco desses acordos, 

ambos realizaram, em outubro de 2009, no Centro de Treinamento Operativo Computacional (CEOTAC), na 

Academia de Guerra do Exército chileno, o primeiro Exercício de Colaboração Militar em caso de Desastres, o 

Hermandad 2009 (CHILE, 2010, p. 156). Equador e Chile firmaram um Protocolo de Cooperação entre os 

ministérios de defesa, em 1999, e em 2002, foi firmado um Memorando de Entendimento que ampliou o 

protocolo. Entre as matérias contempladas estava a participação de ambos em exercícios combinados. Vale 

ressaltar que, em 2004, foi assinado entre Chile e Equador um Memorando de entendimento por motivo da 

participação de uma Companhia de Engenheiros Combinada na MINUSTAH (CEED, 2015, p. 237). Chile e 

Equador também mantiveram uma companhia de engenheiros na MINUSTAH (CHILE, 2010, p. 157), a 

―Chiecuengcoi‖, constituída em 2005. Por fim, com o Uruguai, o Chile firmou um acordo sobre cooperação em 

matéria de defesa que considerou o intercâmbio de experiências em operações de paz (CHILE, 2010, p. 159). 
66

 Em 2006, foi emitida uma declaração de intenções de que a participação de Chile, Equador e Argentina em 

operações de paz ocorreria de maneira combinada, além de exercícios combinados das forças armadas de Chile e 

Equador em casos de desastres naturais. Da mesma forma, em 2007 foi assinada uma Declaração de Intenções 

que estabeleceu o intercâmbio em áreas de treinamento e capacitação, a participação em operações de paz e a 

viabilidade de exercícios comuns no contexto de desastres naturais. Por fim, em 2012, foi firmado um Protocolo 

de Emenda ao Memorando de Entendimento a respeito da Companhia de Engenheiros Combinada na 

MINUSTAH, que modificou algumas disposições do Memorando. 
67

 Como o caso do ―PKO South‖, patrocinado pelos Estados Unidos. Argentina e Chile participaram dos 

Exercícios Aurora austral, sobre operações de paz, que tiveram cinco versões realizadas até 2013. Em 2009, 

participou do exercício ―OMP Américas‖, um exercício multinacional sobre operações de paz que envolveu a 

participação de Argentina, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, El Salvador, Equador, Estados 

Unidos, Guatemala, Honduras, Peru, Paraguai, Uruguai, República Dominicana (CEED, 2015, p. 249). No caso 

das capacidades de respostas a emergências, Argentina e Chile desenvolvem anualmente os Exercícios viekaren, 

que visa preparar busca, resgate e salvamento no Canal de Beagle. Esse exercício, além de ter como objetivo 

aumentar a confiança entre ambos, também visa melhorar a capacidade de respostas frente necessidades ou 

emergências, bem como a prestar apoio humanitário de forma coordenada. Em 2012, Argentina e Chile 

participaram dos Exercícios Solidariedade, que simulou um terremoto de grande magnitude. Com a Bolívia, foi 

realizado também o Exercício ―Irmandade‖, em 2009, no marco da cooperação em matéria de catástrofes e 

emergências. Da mesma forma, com o Peru foi realizado o Exercício Concordia, com objetivo de coordenação e 

treinamento para enfrentar desastres naturais (CEED, 2015, p. 248). 
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conforme será detalhado no próximo capítulo.  Além organizou um seminário em Santiago, 

em 2015, para tratar de gestão de riscos em emergências e desastres, e coordenou um grupo 

de trabalho para elaboração do Protocolo de emprego coordenado das forças militares em 

apoio humanitário. O Chile foi corresponsável por propor mecanismos de emprego do 

inventário, em 2011, em conjunto com o Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela, além de criar 

GT para mecanismo de Resposta a desastres, em 2013. Também continuou apoiando a 

Argentina no  UNASUL III e apareceu como corresponsável na realização do foro sobre 

desminagem, proposto pela Colômbia.  

Na área de operações de paz, o Chile, em conjunto com o Equador, ficou responsável 

pelo grupo de trabalho para institucionalizar os temas de operações de paz e fomento da 

cooperação sul-sul. Em 2014, foi corresponsável pelo seminário lições aprendidas, ocorrido 

no Rio de Janeiro, e pelo simpósio sobre desafios sul-americanos em operações de paz.  

  

2.3.5 Colômbia 

A Colômbia durante décadas esteve envolvida em conflitos internos e por isso a sua 

participação em operações de paz, quando comparada com a de seus vizinhos sul-americanos, 

foi bastante modesta. Assim como o Brasil, a participação da Colômbia em missões de paz 

das Nações Unidas começou quando um batalhão de infantaria das Forças Armadas da 

Colômbia foi enviado para observação militar ao Canal de Suez, na Primeira Força de 

Emergência das Nações Unidas (UNEF-I, 1956-67). 

A partir dos anos 1990, no entanto, houve uma grande transformação do conflito 

armado colombiano e o número de combatentes das FARC aumentou significativamente entre 

1994 e 2002, o que ocasionou a retirada gradual da Colômbia nos esforços multilaterais  em 

operações de paz. Desde então, a Colômbia  participou muito pouco das missões de paz das 

Nações Unidas (CHINCHILLA; VARGAS, 2016)
68

.  
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 Segundo Chinchilla e Vargas (2016), nos anos 90, a Colombia enviou observadores militares e policiais para: 

Grupo de Observadores da ONU na América Central (ONUCA, 1989-92); Grupo de Observadores das Nações 

Unidas para a Verificação das Eleições no Haiti (ONUVEH, 1990-91); II Missão de Verificação das Nações 

Unidas em Angola II (UNAVEM II, 1991-95); Missão de Observação da ONU em El Salvador (ONUSAL, 

1991-95); Autoridade Transitória das Nações Unidas no Camboja (UNTAC, 1992-93); Força de Proteção da 

ONU (UNPROFOR, 1992- 95) na Croácia e Bósnia e Herzegovina; Missão de Verificação das Nações Unidas 

na Guatemala (MINUGUA, 1997) e para a Missão de Estabilização da ONU no Haiti (2004-2017). A Colômbia 

também participou de missões políticas, tais como: Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão 

(UNAMA, 2002); Missão das Nações Unidas de Apoio a Timor-Leste (UNOTIL, 2005); Missão das Nações 

Unidas em Serra Leoa (UNIOSIL, 2005) e para o Gabinete Integrado das Nações Unidas no Burundi (BINUB, 

2007). Além disso, enviou policiais para Missão das Nações Unidas para o Apoio à Justiça no Haiti 

(MINUJUSTH); para a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da 

República Centro-Africana (MINUSCA); para Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL); 

Escritório Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (UNIOGBIS).  
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Após anos de negociações entre o governo e as FARC, chegou-se finalmente a um 

acordo de paz em 2016. A partir de então, a participação colombiana em operações de paz 

tem sido vista como uma oportunidade para redirecionar, reorientar e redefinir o papel de suas 

Forças Armadas. Durante a Cúpula de Líderes sobre Operações de Manutenção da Paz, 

realizada em 2015, em Nova York, o presidente da Colômbia Juan Manuel Santos anunciou 

que fortalecerá as missões de paz de forma progressiva, com até 5.000 integrantes. Nesse 

mesmo ano foi firmado o Acordo Quadro entre as Nações Unidas e a República da Colômbia, 

referente às contribuições ao Sistema de Acordos de Força de Reserva da ONU para 

operações de paz, acordo que foi aprovado pelo Congresso através da Lei 1794 de Julho de 

2016. Segundo o acordo, a Colômbia pode proporcionar pessoal ou equipamentos com os 

seguintes recursos: Unidades do Exército, Navais, da Força Aérea e Unidades de Polícia  

(QUINTERO; VÁSQUEZ, 2018, p. 193). 

Com apoio do Ministério de Defesa, a Colômbia desenvolveu o seu Centro de 

Treinamento em Operações de paz (CENCOPAZ), criado em fevereiro de 2016. Para isso, 

contou com o apoio da ALCOPAZ e de outros países sul-americanos que contribuem com  

operações de paz, como é o caso do Peru, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil (CADAVID, 

2016, p. 90). Em 2018, uma Equipe Móvel de Treinamento do CCOPAB foi enviada à 

Colômbia com o objetivo de capacitar os participantes para preparar suas instruções dentro 

dos padrões exigidos pela ONU (CCOPAB, 2018).  

Dessa forma, o cenário de pos conflito colombiano emerge como uma possibilidade de 

internacionalizar as capacidades das Forças Armadas da Colômbia em operações de paz 

(LÓPEZ, 2019, p. 6). Além disso, o país busca se consolidar como um ator relevante e 

pretende exportar a experiência adquirida a regiões que possuem conflitos parecidos com o 

enfrentado pela Colômbia. 

No caso de desastres, a Colômbia aparece como a segunda em registro de catástrofes, 

principalmente inundações, além de movimentos de massa úmida. A Colômbia é um dos  

países da América do Sul que apresenta maior risco aos desastres geofísicos e 

hidrometeorológicos e climáticos. Além disso, o terremoto ocorrido na Colômbia em janeiro 

de 1999, foi um dos eventos que não somente causou um alto número de mortos, como 

também ocupa o 2º lugar entre os 20 desastres que mais causaram perdas econômicas entre 

1960 e 2009 (NUNES, 2015).  

No caso do segundo eixo do CDS, a participação da Colômbia como responsável ficou 

apenas no plano de ação, pois o foro sobre desminagem não foi realizado. O país participou 
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também como corresponsável na área de operações de paz e desastres
69

, mas o seu destaque 

foi a proposta colombiana sobre o foro de desminagem, que será melhor contextualizada no 

próximo capítulo.  

 

2.3.6 Equador  

O Equador traz como missão das Forças Armadas um item que trata de ―contribuição 

à paz regional e mundial‖, onde estão inseridos aspectos como integração regional, 

cooperação internacional e cooperação sul-sul, medidas de fomento da confiança e da 

segurança e operações de ajuda humanitária. O ministério da Defesa Nacional e suas Forças 

Armadas participam de operações de paz e ajuda humanitária, com especial ênfase nas 

iniciativas impulsionadas no marco da cooperação Sul-Sul, sem ingerência nas decisões 

próprias de cada país (CEED, 2015, p. 301).  

A participação do Equador em operações de paz teve início em 1949, com a criação do 

Grupo de Observadores Militares das Nações Unidas na Índia-Paquistão (UNMOGIP) 

(RUALES, 2015; OJEDA, 2019). O Equador contribuiu com um total de 16 operações de paz 

desde a criação das Nações Unidas. Além disso, das cinco operações iniciadas antes dos anos 

90, todas possuem dados imprecisos sobre os valores contribuídos pelo país.  

Nos anos 2000, o Equador prepara o primeiro grupo de forças de paz equatorianos, 

que iriam inclusive participar do exercício "CABAÑAS 2000", ocorrido na Argentina. Em 

2003, foi criada a UEMPE, com o objetivo de ―treinar pessoal militar, policial e civil em 

operações de manutenção da paz sob princípios e conhecimentos éticos e morais baseados em 

padrões [...] das Nações Unidas‖ Vale ressaltar que os trabalhos relacionados à criação da 

Escola já vinham se delineando desde 1998 (UEMPE, 2017). Em 2004, o Equador e ONU 

assinaram um Memorando de Entendimento relacionado à contribuição do Equador no 

Sistema de Acordo das Forças de Reserva das Nações Unidas.  

Conforme esclarece Ojeda (2019, p. 92), a participação do Equador em operações de 

paz foi basicamente por intermédio de observadores militares
70

. Quanto aos acordos em 
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 No âmbito do CDS, na área de operações de paz, o país aparece apenas como corresponsável pelo exercício 

UNASUL II, em conjunto com a Argentina, no plano de ação de 2012. Como corresponsável, a Colômbia 

apareceu principalmente na área de desastres naturais: juntamente com o Brasil na realização do inventário das 

capacidades militares em ações humanitárias, em 2009 e em 2010; além disso, esteve envolvida na proposta de 

mecanismos de emprego do inventário, no plano de ação de 2011. No plano de 2012, esteve como 

corresponsável nas ações do grupo de trabalho para propor mecanismos de respostas a desastres, liderado pelo 

Peru, em conjunto com Bolívia, Brasil e Uruguai. Por fim, no plano de 2017, a Colômbia apareceu como 

corresponsável, em conjunto com o Chile, no GT para implementar o Protocolo de Emprego das Forças Militares 

e Apoio Humanitário. 
70

 O país contribuiu, nos anos 1990, com operações em El Salvador, no Saara Ocidental, na Guatemala, na 

Libéria, na Costa do Marfim, no Sudão do Sul, na República Centro Africana, no Chad, em Darfur, em Abyei e 
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defesa, o Equador possui acordos com Argentina
71

, Bolívia, Brasil, Chile
72

, Colômbia, Peru
73

, 

Uruguai e Venezuela, cuja maioria trata de cooperação geral na área.  

Além disso, o país possui cooperação extra regional com Haiti e Cuba. Projetos de 

cooperação sul-sul que foram priorizados pelo Equador destacam-se a Missão de Apoio à 

Reconstrução do Haiti (MARHEC), atividade instaurada após o terremoto, onde foram 

destinados recursos às Forças Armadas ao Corpo de Engenheiros do Exército para planejar, 

executar e organizar as atividades de Ajuda Humanitária. Essa experiência também foi 

reproduzida em Cuba (CEED, 2015, p. 324).  

Vale ressaltar que esses projetos de cooperação sul-sul foram priorizados pelo governo 

nacional e o Equador tem procurado propor esse modelo aos demais países da UNASUL, algo 

que pode ser visto e consubstanciado no segundo eixo do CDS principalmente a partir de 

2016, quando o Equador ficou responsável por uma ação para institucionalizar os temas de 

cooperação sul-sul e operações de paz. Nesse contexto, também foi criado, no âmbito da 

UNASUL, um grupo de trabalho sobre o tema (CEED, 2015, p. 325). 

Ainda no contexto do segundo eixo do CDS, o Equador realizou um seminário na área 

de operações de paz, em 2011, e ficou responsável pelo workshop de proteção de civis, em 

2012, além de ter tido participação como corresponsável na elaboração do Atlas, em 2013, 

2014 e em 2017, como atividade extra plano de ação. O país sofre principalmente com 

inundações e terremotos, com destaque para uma erupção vulcânica ocorrida em agosto de 

2006 que ―colocou o Equador na terceira posição em termos de afetados por esse tipo de 

episodio e em quinto lugar em prejuízos‖ (NUNES, 2015). 

 

 

 

                                                                                                                                                   
na Síria. A exceção para esse padrão de participação de envio de observadores foi a MINUSTAH que, segundo o 

autor, foi uma oportunidade para profissionalizar os contingentes militares equatorianos. 
71

 Com a Argentina, o Programa de Cooperação para Impulsionar e Fortalecer a Política de Direitos Humanos e 

Gênero nas Forças Armadas, de 2008. 
72

 Merece destaque novamente a Companhia de Engenheiros ―Chiecuengcoi‖, constituída em 2005, entre o Chile 

e o Equador, que adveio de um Memorando de Entendimento assinado entre Chile e Equador em outubro de 

2004. Segundo Ojeda (2019, p. 96), o Chile representou para o Equador a oportunidade de aperfeiçoar suas 

habilidades de inserção em apoio humanitário e diversificar seu perfil tradicional de observadores militares. 

Dessa forma, com o Memorando de Entendimento de 2004 teria sido estratégico na medida em que o Chile já 

havia sido parte da Força Militar Provisional implantada no Haiti antes da MINUSTAH. Nesse contexto de 

cooperação, é importante ressaltar as iniciativas do Uruguai e do Equador, declaradas em fevereiro de 2015, para 

criar uma Forca de Paz combinada. 
73

 Com o Peru, em 2002, o Equador constituiu a Comissão Binacional sobre Medidas de Confiança Mútua e de 

Segurança, para reforçar a confiança e fortalecer a paz e a segurança entre ambos. Além disso, em 2010, foi 

assinado um Memorando de Entendimento para elaborar por em execução um sistema de apoio mútuo em caso 

de desastres naturais e ação cívica binacional (CEED, 2015, p. 316). 
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2.3.7 Guiana  

A tímida participação da Guiana em operações de paz teve inicio durante a década de 

1990,  quando a Guiana participou do Grupo de Assistência das Nações Unidas para o 

Período de Transição na Namíbia (GANUPT), entre 1989-1990. Além disso, teve participação 

em outras operações durante a década de 1990
74

. Quanto aos acordos bilaterais, a Guiana 

possui acordos na área de defesa, além de acordos extrarregionais que envolvem a cooperação 

em operações de paz e ações humanitárias
75

.  

No âmbito do CDS, tanto Guiana como Suriname parecem ―procurar a superação de 

um virtual isolamento com o resto da América do Sul, derivado tanto de sua localização 

geográfica, como de seu passado colonial recente‖ (UGARTE, 2010). No âmbito interno, a 

Autoridade de Defesa Civil da Guiana, composta principalmente pelo serviço da Força de 

Defesa Da Guiana, é o organismo que trata da gestão de riscos de desastres, sendo controlado 

pelo escritório da presidência (CEED, 2015, p. 339). 

A Guiana apareceu duas vezes nos planos de ação do CDS, em seu segundo eixo, 

todas as duas vezes como corresponsável e na temática de desastres. A primeira, em 2009, 

esteve presente na planificação do exercício combinado de assistência em caso de catástrofes 

naturais. Em 2013, também esteve presente no grupo de trabalho para elaborar o Atlas de 

Mapas de Risco de Desastres. Nos registros de desastres, a Guiana sofre com inundações e, 

conforme versa NUNES (2015), em 2005, suas perdas decorrentes de inundações 

comprometeram cerca de 60% de seu Produto Interno Bruto (PIB), sendo classificada como a 

terceira em mortos por 100.000 habitantes devido a uma inundação. 

 

2.3.8 Paraguai 

 A participação do Paraguai em operações de paz teve início em uma operação na 

República Dominicana, que teve a duração de 13 meses, desde junho de 1965, com um 

contingente de aproximadamente 2000 homens, quando o Paraguai aceitou integrar um 

contingente com outros países latino-americanos (ABC, 2017). Na década de 1990, o país 
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 Enviou observadores militares para a Missão de Observação da ONU em El Salvador (ONUSAL) (1991- 

1995) (ONU, 2018a) e enviou pessoal militar e oficiais da polícia civil para a Operação das Nações Unidas em 

Moçambique (1992-1994); Missão de Assistência das Nações Unidas a Ruanda (UNAMI), entre 1993-1996 

(CEED, 2015, p. 346). 
75

 Guiana e Brasil assinaram, em 2009, um acordo na área de Defesa e Cooperação, que abrange, dentre outros 

elementos, a participação em operações internacionais para a manutenção da paz. No âmbito extra regional, a 

Guiana e os Estados Unidos possuem a assinatura de um Pacto de Cooperação em Matéria de Segurança que 

possui, por exemplo, programas de assistência humanitária e civil que visam assistência à população e exercícios 

militares que envolve assistência sanitária médica, dental e veterinária e também um programa de intercâmbio de 

informação de dados de imagens que podem ser utilizados ante catástrofes (CEED, 2015, p. 340). 
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participou de várias operações de paz e, para atender a essa demanda, em 2001, foi criado o 

Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de Paraguay
76

.  

A contribuição com tropas aumentou de 1,14% de em 2007 para 2,78% em 2014 e, 

com exceção do Haiti, todos os envolvimentos paraguaios são contribuições simbólicas, além 

disso, nenhum soldado do Paraguai é designado para a linha de batalha, todos têm papeis 

logístico e de observação. O país participou com observadores militares, contingentes, 

membros do Estado Maior, lista de guarda permanente e uma Companhia, tendo deslocado até 

mesmo um Contingente de Engenharia Multitarefa na MINUSTAH (CEED, 2015)
 77

.  

 O Paraguai possui acordos com a quase totalidade dos países sul-americanos, tendo 

inclusive acordos e memorandos de entendimento específicos na área de operações de paz
78

. 

No âmbito do segundo eixo CDS, o Paraguai teve pouca atuação, esteve apenas 

corresponsável pelo seminário sobre lições aprendidas em operações de paz, realizado no Rio 

de Janeiro, previsto no plano de ação de 2014. E também apareceu em uma atividade ―extra 

plano‖, ligada ao segundo eixo, sob a responsabilidade do Peru, referente ao Atlas de Mapas 

de Risco de Desastres, no plano de ação de 2015. No caso de desastres, o pais sofre 

principalmente com inundações.  

 

2.3.9 Peru 

A primeira missão da qual o Peru participou foi o Grupo de Observação das Nações 

Unidas no Líbano (UNOGIL), em 1958.  Seu maior desdobramento foi na MINUSTAH e, 

segundo Aguillar,  

após um longo período ausente, retomou a participação em 1973 na Força de 

Emergência da ONU no Oriente Médio (UNEF II) com um batalhão. A 

partir daí esteve presente com observadores militares no Irã-Iraque (1988 a 

1989), Namíbia (1989), Saara Ocidental (1991 a 1992), Serra Leoa e Congo 

(2000) e Eritréia/Etiópia (2001) (AGUILLAR, 2011, p. 105). 
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 Entre 2001 e até o final de 2015 o pessoal foi desdobrado em seis missões da ONU: República Centro-

Africana, Chipre, República Democrática do Congo, Haiti, Costa do Marfim e Sudão do Sul (CHINCHILLA; 

VARGAS, 2016b). 
77

 Segundo os autores, são  desdobramentos com menos de quarenta pessoas uniformizadas.  
78

 No âmbito bilateral, com a Argentina, assinou em 2008, um acordo de cooperação horizontal que permite 

cooperar em cursos de formação, ações de cooperação militar, troca de experiências, entre outros. Vale relembrar 

que em 1998, foi firmado o Memorando de Entendimento com a finalidade de instrumentar uma Fração do 

Exército Paraguaio em operação conjunta dentro do contingente argentino na Missão das Nações Unidas no 

Chipre (UNFICYP). Com a Bolívia, também o Mecanismo de Diálogo 2+2, importante passo na cooperação e 

confiança mútua, conforme já informado. Além disso, o Paraguai possui Memorando em matéria de Defesa, de 

2011, e com o Peru um acordo sobre Cooperação no âmbito da defesa, também de 2011, assim como com o 

Uruguai (2010). Com o Brasil, ―assinou dois Memorandos de Entendimento endossados pelas Nações Unidas 

para a participação de pessoal militar como a) integrante do Estado-Maior do Batalhão Brasileiro no Haiti, em 

2005; e b) integrante do Batalhão Brasileiro no Haiti com um pelotão de fuzileiros, em 2006 (CEED, 2015, p. 

369) 
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Dessa forma, nas décadas de 1990 e 2000, o Peru participou de várias operações de 

paz
79

. Em 2003, estabeleceu o seu Centro Entrenamiento y Capacitación para Operaciones 

de Paz de Perú, o CECOPAZ-PE
80

. Entre as iniciativas bilaterais, no âmbito regional, o Peru 

possui diversos acordos cooperação em matéria de desastres, também na área de operações de 

paz e desminagem
81

. 

O Peru, conforme foi demonstrado no item 2.2, é o país que possui maior número de 

óbitos decorrentes de desastres ambientais. Grande parte dos desastres ocorridos no Peru foi 

de fenômenos hidrometeorológicos e climáticos, em especial as inundações, mas os geofísicos 

possuem destaque no caso de óbitos. Segundo Nunes (2015), o país concentrou quase metade 

das mortes na América do Sul, tendo sido um dos que mais teve desastres naturais e, nesse 

contexto, ―o peso do terremoto de 1970 foi considerável‖. Considerando o seu tamanho, em 

comparação com os demais países, os seus números de desastres são bem altos. De fato torna-

se importante fator nessa pesquisa o estabelecimento de possíveis conexões entre o seu 

histórico alto de desastres ambientais na região, quando comparado aos demais países, e o seu 

protagonismo no segundo eixo do CDS, em especial na área de desastres naturais.   

A atividade do Peru nos planos de ação do CDS, em seu segundo eixo, teve início em 

2009, logo no primeiro plano de ação, quando ficou corresponsável por planificar um 

exercício combinado na área de desastres e por trocar experiências na área de ações 

humanitárias para estabelecer mecanismos de resposta imediata. O Peru foi o anfitrião de 

todas as ações que foram efetivamente concluídas nesse ano em um seminário que ocorreu em 
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 Por exemplo, o Grupo de Observadores Militares das Nações Unidas para Irã e Iraque (UNIMOG), do Grupo 

de Assistência das Nações Unidas para o Período de Transição na Namíbia (GANUPT), da Missão de 

Observadores Militares Equador – Peru (MOMEP), da Missão das Nações Unidas em Serra Leoa (UNAMSIL), 

da Administração de Transição das Nações Unidas para o Timor Oriental (UNTAET), da Missão das Nações 

Unidas na Etiópia e na Eritreia (MINUEE), da Operação das Nações Unidas em Burundi (ONUB), da Força das 

Nações Unidas para a Manutenção da Paz no Chipre (UNFICYP), da Missão das Nações Unidas na República 

Democrática do Congo (MONUC), da Missão das Nações Unidas no Sudão (UNMIS). Além dessa, outras mais 

recentes como a MINUSTAH, da Missão das Nações Unidas para o Referendum do Saara Ocidental 

(MINURSO), a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Congo (MONUSCO), entre outras. 
80

 Foi criado como um órgão dentro do Comando Conjunto das Forças Armadas. Em 2005, o centro foi 

estabelecido na base da marinha, onde estabelece suas atividades e, em 2013, foi submetido ao órgão acadêmico 

do Setor de Defesa, dependente da Direção Geral de Educação e Doutrina do Ministério de Defesa (PERU, 

2013), além disso, foi responsável por capacitar entre 2004 e 2016 cerca de 7 mil pessoas, sendo somente para a 

MINUSTAH foram mais de 5 mil (CLAVO, 2017, p. 97); 
81

 Acordos de cooperação em desastres com Argentina (2004), Chile (2010) e Equador (1997). Além disso, vale 

reforçar o Memorando de Entendimento para o Mecanismo 2+2, entre Bolívia e Peru; o Memorando de 

Entendimento com o Brasil, de 2009, para apoio na participação de suas Forças Armadas em atividade 

operacional conjunta no contexto da MINUSTAH (2009). Na área de Desminagem, o Peru, Chile e a Agência de 

Ajuda Popular do Reino da Noruega assinaram um memorando de entendimento para a Desminagem 

Humanitária. Além disso, reafirmou sua vontade de conformar a força de paz ―Cruz del Sur‖ e os acordos da 

Força de Paz combinada ―Libertador don José de San Martin‖ (2008). No âmbito dos Mecanismos Institucionais 

permanentes, Argentina e Peru estabeleceram uma Comissão para cooperação mútua para ações que 

empreendam em seus territórios em caso de desastres. 
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Ica, no Peru, local que já fora inclusive palco de terremoto em 2007. Vale ressaltar que 

Argentina e Peru possuem acordo de cooperação em matéria de desastres que foi assinado em 

2004. Das duas ações do primeiro plano de ação, Peru e Argentina participaram como 

corresponsáveis, ambos na planificação do exercício de assistência em catástrofe e na troca de 

experiências na área de ações humanitárias, ações 2A e 2D, respectivamente.  

Em verdade, o Peru foi um dos países que teve ampla participação dentro do CDS na 

área de desastres naturais. Ficou responsável, em 2010, pela realização de um exercício 

combinado sobre desastres, que ocorreu em Punta Calao, em 2012. Além disso, propôs um 

Protocolo de Cooperação que foi aceito pelos membros e incorporado a um mecanismo de 

resposta, conforme será detalhado. Apareceu ainda como corresponsável em ações voltadas à 

desminagem, que estavam sob a responsabilidade da Colômbia, mas que não ocorreram. Foi 

corresponsável nos planos de 2010/2011 e 2012, pelo inventário que estava sendo 

desenvolvido Brasil.  

E por fim, assumiu a liderança, em conjunto com o Chile, do Atlas de Mapas de Risco 

de Desastres, na qual teve um grande protagonismo ao concluir suas ações. No plano de ação 

de 2013, o Peru estava envolvido com todas ações, ainda que como corresponsável, em 

conjunto com o Chile, pelo Atlas de Mapas de Risco de Desastres; e também pelo exercício 

UNASUL III, liderado pela Argentina. Vale lembrar que, em 2010, foi assinado entre Peru e 

Chile um acordo de cooperação em matéria de desastres, além do Memorando de 

Entendimento para um Sistema de Apoio Mútuo em caso de Desastres Naturais e Ação Cívica 

Binacional a cargo das Forças Armadas. Em 2014, o Peru esteve corresponsável pelo 

UNASUL IV e assumiu o protagonismo na elaboração do Atlas de Mapas de Risco de 

Desastres, conforme será demonstrado nos capítulos subsequentes.  

De 2015 em diante, o Peru esteve praticamente ausente das ações do CDS, mas estava 

engajado com uma ação ―extra plano‖, na elaboração do Atlas, cuja corresponsabilidade 

estava também com Paraguai e Argentina. Em 2016, Peru e Uruguai estiveram também no 

―extra plano de ação‖, nas atividades do Atlas; e em 2017, Peru e Equador estiveram 

envolvidos nas atividades do Atlas.  

 

2.3.10 Suriname 

O Suriname não apareceu nenhuma vez nos planos de ação do segundo eixo do CDS,  

nem mesmo como corresponsável. No entanto, o Suriname, em 1995, participou ativamente 

de uma missão humanitária no Haiti e, como parte dessa missão, o Suriname e o Reino dos 

Países Baixos subscreveram um ―Acordo de Cooperação nas Missões de Paz do Suriname e 
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dos Países Baixo no Haiti‖ e, nesse contexto, o Suriname participou como parte de um 

contingente holandês (CEED, 2015, p. 443). A participação do Suriname em operações de paz 

também é baixa, tendo enviado contingente à UNIMIH.  

A ausência do Suriname como responsável ou corresponsável nos planos de ação do 

CDS não corresponde a sua presença em eventos que foram promovidos. Foram encontrados 

registros, por exemplo, de que o Suriname participou de reuniões temáticas sobre a elaboração 

do Atlas de Mapas de Risco de Desastres, em 2014. Vale ressaltar que Paramaribo foi palco 

de reuniões ordinárias no âmbito da UNASUL e do próprio Conselho, em especial quando o 

Suriname assumiu a presidência pro-tempore da UNASUL entre agosto de 2013 e dezembro 

de 2014, período em que mais apareceu nos registros documentais do CDS
82

.  

 

2.3.11 Uruguai 

A participação do Uruguai nas operações nas Nações Unidas teve início em 1952, 

quando enviou observadores militares para o Grupo de Observadores Militares das Nações 

Unidas para Índia e Paquistão (UNMOGIP). Após longo período ausente dessas operações, 

em 1976, participou com dois militares da missão da OEA em Honduras e El Salvador e, em 

1982, da operação da ONU na península do Sinai (AGUILLAR, 2011).  

O número de capacetes azuis enviados para missões da ONU aumentou de menos de 

cem, em 1982, para mais de 1.000 em 1993, e mais de 2.000 em 2013. Segundo Sotomayor 

(2013) ―desde 1992, as operações de paz tornaram-se a razão de ser dos militares uruguaios, 

com cerca de 10% do pessoal militar servindo em várias missões da ONU [...] e cerca de 25% 

das forças armadas do Uruguai estão totalmente comprometidas com as missões de paz da 

ONU todos os anos‖
83

.  

Diante da complexidade, em 1994 criou-se o Sistema Nacional de Apoio às Operações 

de Manutenção da Paz (SINOMAPA) em 1994, vinculado ao Ministério da Defesa Nacional, 

mas com representantes dos demais ministérios. Como resultado do aumento das necessidades 

de ter pessoal superior treinado para este tipo de operações, decidiu-se criar, em 1995, o  

Centro de Instrução para Operações de Paz do Exército (CIOPE),  que se desenvolveu com a 

criação da Escola Nacional de Operações de Paz do Exército (EOPE), em 1998. Nos anos 
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 Por exemplo, o plano de ação de 2014 foi aprovado na V Reunião Ordinária do CDS, que ocorreu em 

Paramaribo. Não se pode olvidar ainda que na Declaração de Paramaribo, de 2013, foi reconhecido o trabalho da 

Secretaria Técnica UNASUL-HAITI, conforme já informado. Da mesma forma, em agosto de 2013, durante a 

Reunião Ordinária do Conselho de Ministras e Ministros de Relações Exteriores da UNASUL, que ocorreu em 

Paramaribo, foi criado o Grupo de Trabalho de Alto Nível Sobre Gestão de Riscos de Desastres (GTANGRD), 

no âmbito da UNASUL. 
83

 A partir de 1992, o governo autorizou as Forças Armadas a formar unidades de batalhão o Camboja 

(UNTAC), Moçambique (ONUMOZ) e Angola (UNAVEM III). 
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2000, foi enviado um batalhão para o Congo (MONUC) e em 2004 para a MINUSTAH e, 

nesse contexto, em 2008, a EOPE tornou-se a atual Escola Nacional de Operações de Paz do 

Uruguai (ENOPU, 2019).  

Entre 2002 e 2010, o Uruguai figurou entre os dez maiores contribuintes de tropas nas 

Nações Unidas no ranking do DPKO, apesar da sua ―população reduzida e modestas 

capacidades militares‖, sendo o principal fornecedor de capacetes azuis da América Latina 

(SOTOMAYOR, 2013).  Segundo Guyer (2014), o motivo para essa contribuição uruguaia foi 

―resultado de um jogo de ganha-ganha objetivamente instalado entre governos democráticos e 

militares durante a transição democrática‖. Essa contribuição, portanto, seria parte do 

processo de rearranjo das relações de poder entre forças armadas e governos democráticos 

após o período autoritário, objetivando o ―trânsito relativamente pacífico da recuperação 

democrática para sua consolidação‖. (GUYER, 2014, p. 30 – tradução nossa). 

Sotomayor (2013) faz uma análise da atuação de Uruguai, Argentina e Brasil, os três 

maiores contribuintes da região, avaliando como as reformas domésticas e as motivações 

humanas afetaram as atividades de operação da paz na América do Sul. Em todos os casos, 

avalia Sotomayor (2013, p. 67), a tendência de democratização impulsionou o envio de 

peacekeepers, mas Argentina e Uruguai não foram motivados por questões geoestratégicas, 

enquanto o Brasil promoveu seu status como uma potência emergente, embora seu processo 

de democratização tenha sido lento. Dessa forma, conclui  

 

Em todos os três casos, os compromissos das tropas aumentaram à medida 

que a demanda interna pela democracia se intensificava. [...] O desejo de 

reformar as forças armadas e moldar seus papéis em uma era pós-autoritária 

encorajou a Argentina, o Uruguai e, em menor medida, o Brasil a se juntar 

aos esforços de manutenção da paz. [...]  As contribuições de tropas variam 

ao longo do tempo e entre os Estados, principalmente devido a tendências 

domésticas associadas ou sobrepostas. A instabilidade econômica e as crises 

financeiras forçaram a Argentina, o Brasil e até o Uruguai a retirar várias 

forças de várias missões da ONU na década de 1990. Os casos sugerem, no 

entanto, que a política interna pode impulsionar os países de demonstração a 

contemplar a participação na manutenção da paz (SOTOMAYOR, 2013, p. 

67 – tradução nossa). 

 

Dessa forma, as redemocratizações tiveram impacto no envio das operações de paz da  

ONU, especialmente diante da necessidade de redefinição do papel das Forças Armadas após 

o período dos regimes militares. Vale ressaltar que, mesmo com o final da MINUSTAH, em 

2018, o Uruguai figurava, em dezembro de 2018, como o maior contribuinte da região (960), 

seguido de Argentina (288), Brasil (274) e Peru (237). 
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 No âmbito do segundo eixo do CDS, o Uruguai foi o primeiro país a encabeçar uma 

ação voltada às operações de paz ainda no primeiro plano de ação, que foi a conferência sobre 

lições aprendidas sobre operações de paz. Essa ação ocorreu em 2010, em Montevidéu, e teve 

a Argentina como corresponsável. O Uruguai participou como corresponsável na ação 2A do 

plano de ação de 2012, quando, em conjunto com Colômbia e Argentina, esteve 

coresponsável pelo exercício UNASUL II, UNASUL III e UNASUL V, além de ter 

participado do planejamento do exercício UNASUL I.   

O Uruguai sofre principalmente com inundações. Conforme versa Nunes (2015), 

embora haja mais desastres no Brasil, país com maior extensão e população, Equador, 

Uruguai e Colômbia se destacam quando se considera a relação entre o número de catástrofes 

e a população.  

No segundo eixo do CDS, em 2012, o país esteve corresponsável na ação 2D, na 

reunião de trabalho para propor mecanismos de Cooperação entre os Ministérios da Defesa e 

os países membros para responder de modo imediato a desastres naturais e antropogênicos de 

magnitude, sob a responsabilidade do Peru. A partir de 2016, o Uruguai não esteve presente 

em nenhum plano de ação. A maior parte das ações propostas pelo Uruguai, foi na área de 

operações de paz. No entanto, chama a atenção que o país com maior histórico de participação 

em operações de paz na América do Sul tenha tido tão pouca atuação como responsável por 

ações voltadas a essa área. 

 

2.3.12 Venezuela 

Conforme versa Lorenzini (2017, p. 234 – tradução nossa), a Venezuela possui uma 

―débil trajetória em medidas de confiança mútua‖. A participação da Venezuela em operações 

de paz teve início em 1957, conforme versa Aguillar, quando participou do Comitê de 

Assessores Militares para supervisar o cessar fogo entre Honduras e Nicarágua e, apesar de 

algumas participações
84

 relevantes, desde 1999, o governo da Venezuela critica as operações 
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 Entre setembro de 1965 e março de 1966, 12 oficiais participaram da Missão de Observação da ONU na Índia 

e Paquistão. O diplomata José Antônio Moyobre foi o representante pessoal do Secretario Geral da ONU na 

operação de paz na República Dominicana em 1965. Posteriormente, veio a participar do Grupo de Assistência 

da Transição para a Namíbia (ONTAG) com doze observadores militares. Em 1991, a Venezuela enviou sete 

observadores militares para a Missão de Observação da ONU no Iraque-Kuwait (UNICOM) e 15 oficiais para a 

Missão da ONU para o Referendo no Saara Ocidental (MINURSO). A maior participação do país se deu na 

América Central, na década de 1990, na ONUCA [Grupo de Observadores das Nações Unidas na América 

Central] e na ONUSAL [Missão de Observação das Nações Unidas em El Salvador] com um batalhão de 

infantaria (AGUILLAR, 2011, p. 108). A Venezuela teve papel político importante na ONUCA, na América 

Central e, conforme versa (LORENZINI, 2017, p. 234 – tradução nossa), essa região é historicamente prioritário 

para a política externa da Venezuela, que manifestou um ―intenso trabalho diplomático para resolver o conflito 
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de paz afirmando que estão envolvidas em tarefas de ―construção da paz‖ e ―abandonaram 

seus princípios orientadores - imparcialidade, consentimento das partes e o uso da força 

apenas em casos de autodefesa. Também sustenta que violam os princípios de igualdade 

soberana, independência política, integridade territorial e não ingerência nos assuntos internos 

de outros Estados‖ (LORENZINI, 2017, p. 237 – tradução nossa). 

Dessa forma, desde 2002 a Venezuela não participou de nenhuma operação de paz, 

nem menos da MINUSTAH. Mas ofereceu ―extensiva assistência humanitária, individual e 

coletivamente, através da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA) e 

Petrocaribe‖. No caso do Haiti, ―o governo da Venezuela concedeu ajuda humanitária de 20 

milhões em projetos de cooperação em áreas vitais [...] Além disso, o Haiti aderiu ao petróleo 

venezuelano a um preço e condições de pagamento preferencial‖ (LORENZINI, 2017, p. 238 

– tradução nossa).   

No segundo eixo do CDS, a Venezuela participou principalmente como 

corresponsável
85

 na área de desastres naturais. Entre 1960 e 2009, conforme foi visto na 

tabela 3, a Venezuela sofreu principalmente com desastres hidrometeorológicos e climáticos, 

em especial as inundações. Na área de operações de paz, no plano de ação de 2013, a 

Venezuela esteve como corresponsável pela ação relacionada ao exercício UNASUL III, 

sobre operações de paz. Vale ressaltar que, embora a Venezuela tenha a sua posição histórica 

de não participar de operações de paz, ela também esteve presente na concepção, 

planejamento e implementação dos exercícios combinados UNASUL, conforme será visto 

mais à  frente.  

A partir de 2016, no entanto, a Venezuela não apareceu em nenhum plano de ação, 

nem mesmo como corresponsável. Vale ressaltar que, conforme será abordado, no simpósio 

sobre operações de paz, previsto para junho de 2015, na Argentina, a Venezuela ratificou a 

sua posição soberana de não participar em operações de paz das Nações Unidas, mas ressaltou 

que apoiará e participará de qualquer iniciativa de ajuda humanitária no âmbito da UNASUL 

(VENEZUELA, 2016, p. 113).  

 

 

                                                                                                                                                   
centro-americano. Um fato simbólico é que, após o retorno das tropas da ONUCA, dois dos batalhões que o 

integraram lideraram a tentativa de golpe na Venezuela em fevereiro de 1992‖. 
85

 Esteve corresponsável no plano de ação de 2009, na ação 2A, planificar um exercício de assistência em 

catástrofes e na ação 2D, trocar experiências na área de ações humanitárias para estabelecer mecanismos de 

respostas. Nessa última ação, a Venezuela continuou como corresponsável nos planos de ação de 2010, 2011 e 

2013. Em 2014, esteve ausente dos planos de ação, mas em 2015, esteve corresponsável pela ação encabeçada 

pelo Chile, a realização de um seminário sobre a "Contribuição Militar às Ações Humanitárias e Gestão de 

Risco: Experiências Nacionais em Emergências e Desastres Naturais‖. 
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2.4 Sistematização 

Uma das hipóteses consideradas por esse trabalho foi a de que a atuação dos países 

sul-americanos em operações de paz e ações humanitárias, seja ela individual ou concertada, 

foi caracterizada por um esforço na redefinição do papel das Forças Armadas, em especial a 

partir da década de 1990, com especial ênfase na integração e na cooperação militar, 

formatando a atuação dos países sul-americanos no Conselho de Defesa Sul-Americano em 

seu segundo eixo de atuação. 

A contribuição sul-americana em operações de paz data de períodos anteriores a 

própria existência das Nações Unidas. Confirmando a hipótese acima traçada, é digno de nota 

que a partir da década de 1990, houve um grande impulso na participação sul-americana em 

operações de paz, motivada pela própria dinâmica dos papéis atribuídos a essas operações 

que, a partir de então, passaram a ter um viés multidimensional. Além disso, conforme 

demonstrado, houve sim a necessidade de ressignificar o papel das Forças Armadas no 

período após as redemocratizações e, nesse contexto, as operações de paz assumiram um 

papel relevante.  

A partir de 2004, criaram-se condições para que os países sul-americanos, em sua 

quase totalidade, contribuíssem com uma operação paradigmática, sob comando brasileiro, no 

Haiti. Essa operação proporcionou diversas iniciativas que deixaram um legado importante 

para a integração regional. A aproximação e a cooperação militar induzida pela MINUSTAH 

resultaram em iniciativas de cooperação militar e aproximaram os países sul-americanos a 

cooperarem nessa área, como foi o caso da criação dos Centros de Treinamento de Operações 

de Paz, da Brigada Cruz del Sur, do Mecanismo 2X9 e da ALCOPAZ. E quanto ao CDS?  

Considera-se importante esclarecer alguns pontos e tratar especificamente o que a 

autora chamará de ―Nexo MINUSTAH-CDS‖. Em primeiro lugar, cumpre salientar um ponto 

de tangência fundamental para esclarecer essa relação, que poderia resumir-se em um nexo de 

liderança simplesmente chamado BRASIL-BRASIL. Sim, o Brasil foi líder tanto na criação 

do CDS, como no comando da MINUSTAH. A MINUSTAH, de 2004; o CDS, de 2008. No 

entanto, o simples fato de a MINUSTAH ter sido anterior ao CDS não é argumento suficiente 

para afirmar que o CDS foi resultado direto da MINUSTAH, embora tenha sido um 

importante antecedente. 

Na visão dessa autora e a partir das informações ora levantadas, o CDS não foi uma 

iniciativa que adveio diretamente da MINUSTAH. Como foi demonstrado no capítulo 

anterior, amplo histórico de integração regional, de cooperação em defesa e de construção da 

confiança foi capaz de criar condições para que os países cooperassem nessa área. Não foi 
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somente o histórico de integração sul-americana, mas também o histórico das MFCS na OEA, 

da qual o segundo eixo do CDS herdou grande similaridade. No capítulo anterior, em nenhum 

momento essa autora citou a existência da MINUSTAH e isso não foi algo proposital, o que 

permite considerar a hipótese de que a narrativa de criação do CDS poderia existir sem essa 

operação de paz.  

A narrativa vista pelos olhos dessa autora é apenas uma forma de ler essa história. Mas 

e a narrativa de criação do CDS contada por outros vieses? A título complementar e 

exemplificativo, a autora considerou estudar outros autores, referências fundamentais quando 

se aborda a história de criação do CDS. Nesse contexto a obra analisada, amplamente citada 

nesse trabalho e também por diversos artigos, tanto nacionais como internacionais, foi da 

Conselheira Ana Patrícia Neves Tanaka Abdul-Hak, publicada em 2013, pela Fundação 

Alexandre de Gusmão (FUNAG): ―O  Conselho de Defesa Sul-Americano: objetivos e 

interesses do Brasil‖. O motivo de escolha dessa obra foi justamente pelo fato de o CDS ser 

visto com a perspectiva de interesses do Brasil, algo que também é um ponto de tangência do 

CDS com a MINUSTAH.   

A metodologia aqui utilizada segue a análise de conteúdo sob a perspectiva de Bardin 

(2011), metodologia que será melhor detalhada no capítulo subsequente, mas que seguiu os 

seguintes parâmetros: a escolha do documento, foi o livro de Abdul-Hak; a hipótese é a de 

que a narrativa de criação do CDS pode existir sem a MINUSTAH; o objetivo é identificar se 

a autora faz alguma relação entre a criação do CDS e a MINUSTAH. No recorte, a escolha da 

unidade foi o tema, e a unidade de significação ocorreu no nível semântico, considerando as 

palavras e conjuntos de palavras diretamente ligadas ao tema MINUSTAH. A regra de 

enumeração e a escolha das regras de contagem foi estabelecida a partir da frequência dos 

elementos no conjunto de textos, bem como a análise do contexto em que foi citado. Nesse 

caso específico não foi atribuída nenhuma categorização, uma vez que o objetivo não era 

estabelecer taxonomia.   

Dessa forma, em um livro de 243 páginas que traz uma visão abrangente sobre o 

histórico de criação do CDS, a palavra MINUSTAH foi citada 3 vezes; o conjunto de palavras 

Cruz del Sur foi citado uma vez e a palavra Haiti duas vezes. No contexto em que essas 

palavras foram citadas, nenhuma delas traz a MINUSTAH como elemento fundamental à 

criação do CDS
86

.  Não se pode ignorar ainda o conjunto de palavras ―operações de 
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 No caso da palavra Haiti, foi citada nas páginas 93, falando sobre o envio de tropas argentinas ao Haiti e na 

página 217, abordando a incorporação dos temas de segurança na agenda do CDS. A palavra MINUSTAH, foi 

citada na página 76, Falando dos antecedentes de cooperação militar na América do Sul, após elucidar diversas 
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paz/operação de paz‖, que foi citado pela autora 13 vezes
87

. Já o conjunto ―missão de 

paz/missões de paz‖, foi citado duas vezes
88

. No entanto, em todas essas citações, nenhuma 

delas estava conectando a MINUSTAH diretamente como essencial ao CDS. A partir dessa 

perspectiva, passa-se as  conclusões desse capítulo acerca do nexo entre MINUSTAH e CDS. 

Seria correto falar em nexo MINUSTAH-CDS? Na perspectiva do presente trabalho e 

na visão da autora, essa afirmação precisaria de uma alteração. O nexo, em verdade, não é 

entre a MINUSTAH e o CDS, mas sim entre MINUSTAH e a temática de operações de paz 

dentro do segundo eixo do CDS que sofreu sim, em grande parte, influência dessa operação e 

dos acontecimentos ocorridos no Haiti. No entanto, outra pergunta é relevante nesse contexto: 

existiria segundo eixo sem MINUSTAH?  

A partir dos argumentos já avaliados, conclui-se nessa pesquisa ser possível haver um 

segundo eixo sem a existência da MINUSTAH. O segundo eixo do CDS traz em sua 

composição três aspectos: cooperação militar, ações humanitárias e operações de paz. A 

cooperação militar em operações de paz entre os países sul-americanos não foi exclusividade 

dessa operação, pois os países sul-americanos já cooperavam em operações de paz bem antes 

da MINUSTAH, com destaque para o período de incremento na década de 1990. Antes dela, 

havia sim cooperação militar, exercícios militares conjuntos e até mesmo forças combinadas 

levadas ao terreno.   

No caso das operações de paz no segundo eixo do CDS, pilares que formaram boa 

parte das ações foram os exercícios combinados, os seminários e cursos sobre o assunto, além 

da perspectiva de institucionalização das operações de paz que foi proposta a partir de 2016. 

O CAECOPAZ, centro de Treinamento de Operações de Paz da Argentina, cenário dos 

primeiros exercícios combinados UNASUL, também foi criado quase uma década antes da 

MINUSTAH, ainda em 1995, mais de uma década antes do CDS. Além dele, os centros do 

Uruguai (1982), da Bolívia (1997), do Paraguai (2001), do Chile (2002), do Equador (2003) e 

do Peru (2003) também foram anteriores à MINUSTAH, alguns inclusive tendo iniciado suas 

                                                                                                                                                   
outras iniciativas de cooperação militar entre os países sul-americanos; na página 99, Contexto: Falando das 

visões nacionais – Chile, em que a autora aborda a política chilena de protagonismo internacional; e no 

subcapítulo do Paraguai, em que a autora fala da cooperação bilateral. Por fim, o conjunto de palavras Cruz del 

Sur, foi citado na página 72, abordando os antecedentes de cooperação militar na América do Sul.  
87

 O conjunto de palavras ―operações de paz‖ foi citado sete vezes no contexto do sistema africano (p. 60, p. 61, 

p. 61, p. 63, p. 63, p. 63, p. 63), uma vez no sistema do sistema do sudeste asiático (p. 71); 4 vezes nas visões 

nacionais: Brasil (p. 84), quando a autora trouxe informação sobre a END; Chile (p. 98), sobre a busca de 

protagonismo (já citado em Haiti na página 99); Uruguai (p. 132 , p. 133), falando da importância das operações 

de paz no caso para o acréscimo de finanças do Uruguai e da reavaliação de seus contingentes; e na página 154, 

já abordando especificamente sobre o plano de ação do CDS. 
88

 Uma delas, já incluída na tabela, está na página 93, no contexto citado pelo termo Haiti; e a outra foi na p. 222 

falando sobre a compra de armamentos no caso de missões de paz.  
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proposições bem antes da data de sua criação, como é o caso da UEMPE, no Equador, que 

vem desde 1998, e o CAECOPAZ, no Chile, que vem desde os anos 2000. As experiências de 

intercâmbio também vieram antes da MINUSTAH. Além disso, o Uruguai já era o país que 

mais contribuía em operações de paz na América do Sul, também motivado pela necessidade 

de atribuir novas dinâmicas às Forças Armadas no período após as redemocratizações. 

As operações de paz e as ações humanitárias são um viés possível de cooperação em 

defesa também porque são atividades subsidiárias das forças armadas e, certamente, podem 

ser vistas como um caminho intermediário pelo qual se é possível reduzir as desconfianças 

entre os países sem necessariamente adentrar em temas exclusivamente de defesa nacional.  

Apesar de a autora considerar possível a existência de um segundo eixo sem 

MINUSTAH, boa parte das experiências e trocas que foram se delineando nas ações do 

segundo eixo foram motivadas e abrangeram as experiências da MINUSTAH, em especial 

diante dos inúmeros desafios que essa operação trouxe aos países sul-americanos. Em 

determinados momentos, conforme será visto, as heranças da MINUSTAH, como o 

Mecanismo 2X9, a ALCOPAZ e a Brigada Cruz del Sur, foram consideradas como 

referenciais de pesquisa para implementar ações que pudessem trazer a perspectiva de 

integração nessa área.  

A liderança brasileira tanto no CDS, como na MINUSTAH, tenha um ponto de 

tangência e, na visão da autora, esse ponto está consubstanciado justamente no segundo eixo 

do CDS. O grande ponto paradigmático nesse contexto foi de fato o Brasil. Líder no comado 

da MINUSTAH, líder na criação do CDS.  

Conforme versa Rezende (2013), a MINUSTAH mudou a forma de o Brasil contribuir 

em operações de paz e, além disso, permitiu a possibilidade de coordenação política  entre os 

países da América do Sul. No entanto, em entrevista realizada pelo autor com Ramalho da 

Rocha, ―na prática, as cooperações conjuntas das FAAS sul-americanas foram frustradas‖, 

sendo necessária uma coordenação para diminuir as diferenças de doutrinas, além da 

discrepância na qualidade dos soldados. Conforme versa Rezende (2013, p. 193), a 

MINUSTAH demonstrou que ―se é objetivo político os países sul-americanos ter forças 

prontas para a atuação em caso de crises humanitárias, é preciso muito mais treinamento‖, 

referindo-se às dificuldades enfrentadas pelo Brasil logo após o terremoto de 2010. 

Além disso, o significativo aumento quantitativo de contribuição dos países sul-

americanos com a MINUSTAH é aspecto relevante nesse contexto, o que de fato permitiu 

maiores iniciativas de integração regional, inclusive a troca de experiências no próprio CDS. 

O Haiti foi um desafio aos países sul-americanos, em especial com o terremoto, o que teria 
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sido fundamental para delinear ações voltadas para os desastres naturais e que ensejou 

inclusive uma cooperação técnica direta entre Haiti e UNASUL.  

A MINUSTAH teve sim grande participação na conformação da agenda do segundo 

eixo do CDS, mas o nexo entre MINUSTAH-CDS precisa ser alterado para nexo 

―MINUSTAH-2º Eixo‖. Além disso, o nexo não diz respeito à existência ou não do segundo 

eixo do CDS, pois a autora percebe que esse eixo existiria independentemente da 

MINUSTAH. O nexo diz respeito a troca de experiências e a forma como a MINUSTAH e o 

Haiti influenciaram o andamento das ações no âmbito do CDS, em especial com o terremoto. 

Mas o fato é que a MINUSTAH e o Haiti não foram os únicos protagonistas desse eixo.  

No caso de desastres, a região sul-americana já traz um histórico que carece de 

atenção, além do próprio contexto internacional que adveio da década de 1990, em que 

amplamente foi abordada a necessidade de redução de risco de desastres. O terremoto do 

Chile ocorrido em 2010 também foi essencial para que se delineassem ações voltadas aos 

desastres. Além disso, o Peru e o Chile também trazem um amplo histórico de desastres 

naturais e esses países foram grandes protagonistas na área de desastres, no segundo eixo do 

CDS, sendo responsáveis pela concretização dos principais documentos que emergiram da 

cooperação no segundo eixo, conforme será demonstrado no próximo capítulo. E esse foi, de 

fato, o tema em que mais se investiu em cooperação dentro do segundo eixo do CDS, 

conforme será demonstrado. Não foi na temática de operações de paz. Não foi o Brasil, nem o 

Uruguai. 

Dessa forma, pode-se reafirmar que a atuação sul-americana em operações de paz e 

ações humanitárias no segundo eixo do CDS foi sim um reflexo da atuação interna das Forças 

Armadas, muito caracterizada pela necessidade de redefinição do seu papel, em especial a 

partir da década de 1990, com especial ênfase na integração e na cooperação militar, 

formatando a atuação dos países sul-americanos no Conselho de Defesa Sul-Americano.  
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CAPÍTULO 3 - AS 4 AGENDAS DE COOPERAÇÃO NO SEGUNDO EIXO 

Para melhor compreender e avaliar os resultados das MFCS no segundo eixo, foi 

desenvolvida uma proposta de taxonomia das ações planejadas pelos países. A metodologia 

utilizada seguiu a análise de conteúdo. Por intermédio da metodologia proposta, foram 

encontradas duas categorizações.  

A primeira teve como objetivo compreender quais foram os principais temas 

abordados no CDS, chegando-se a conclusão de que os temas propostos pelos países tiveram 

basicamente quatro temas: (i) desastres naturais; (ii) operações de paz (iii) desminagem 

humanitária (iv) medicina operativa. Em seguida, buscou-se fazer uma análise da evolução 

desses temas no âmbito do CDS, procurando identificar quais foram os países que mais 

contribuíram em cada tema, bem como identificar os resultados obtidos.  

A segunda categorização diz respeito ao tipo de ação que foi implementada. Ficaram 

definidas as categorias a seguir quanto ao tipo de ação: (i) diplomacia do seminário; (ii) 

exercício combinado; (iii) Medidas de Cooperação e prevenção em Catástrofe  (iv) 

institucionalização.  

Diante da complexidade e abrangência desse tema, foi necessário dividir um capítulo 

para cada categorização. Dessa forma, nesse capítulo será abordada exclusivamente a 

evolução temática no âmbito do CDS. 

 

3.1 Aspectos Metodológicos e a Proposta de Taxonomia  

Para melhor compreender e avaliar os resultados das MFCS no segundo eixo foi 

desenvolvida uma proposta de taxonomia das ações planejadas pelos países. A metodologia 

utilizada seguiu a análise de conteúdo, metodologia que traz três polos cronológicos: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação.  

A pré-análise ―tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais. 

[...] Geralmente essa fase possui três missões: a escolha dos documentos, a formulação das 

hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação 

final‖ (BARDIN, 2011, p. 123).   

Quanto à pré-análise dessa fase do trabalho, os documentos escolhidos foram os 

planos de ação do CDS. O regulamento do Conselho traz um título específico para tratar dos 

planos de ação, o que demonstra a relevância dessa ferramenta de gestão na organização das 

atividades. Por esse motivo, os planos de ação foram considerados como base de 

levantamento de dados quantitativos e qualitativos nessa fase da pesquisa. A hipótese traçada 

é a de que as ações planejadas e executadas no âmbito do segundo eixo do CDS seguem um 
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padrão de continuidade e de regularidade na cooperação em defesa que advém do período pós 

guerra fria, caracterizado principalmente pelo esforço na redefinição do papel das Forças 

Armadas, com especial ênfase na integração e na cooperação militar em ações humanitárias e 

operações de paz.  Considera-se ainda a hipótese de que organizações regionais, tais como a 

UNASUL, por intermédio do CDS, atuando em coordenação com as Nações Unidas, possuem 

mecanismos para ajudar a qualificar a atuação dos países da região nas operações de paz e 

ações humanitárias para além da cooperação militar. 

 O objetivo é compreender a atuação dos países da UNASUL no segundo eixo de 

atuação do CDS, que trata de ―Cooperação Militar, Ações Humanitárias e Operações de Paz‖, 

demonstrando as principais atividades coordenadas, executadas e o engajamento nesse eixo. O 

índice estabelecido nessa pesquisa diz respeito à menção explícita dos temas nos planos de 

ação, e o indicador será a frequência com a qual o tema apareceu na totalidade dos planos de 

ação do CDS.  Quanto à referenciação de índices e elaboração de indicadores, versa Bardin  

 

o índice pode ser a menção explícita de um tema numa mensagem. Caso parta 

do princípio que esse tema possui tanto mais importância para o locutor 

quanto mais frequentemente é repetido (caso da análise sistemática 

quantitativa), o indicador correspondente será a frequência deste tema de 

maneira relativa ou absoluta, relativo a outros (BARDIN, 2011, p. 130). 

 

A segunda fase da análise do conteúdo ―não é mais do que a aplicação sistemáticas das 

decisões tomadas [na fase anterior] [...] Esta fase, longa e fastidiosa, consiste essencialmente 

em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função das regras 

previamente formuladas‖. Dessa forma, a pesquisa seguiu a proposta da codificação que 

corresponde a uma ―transformação [...] dos dados brutos do texto, transformação esta que, por 

recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo ou da sua 

expressão‖ (BARDIN, 2011, p. 131). 

Para organizar a codificação, foram seguidos os três passos orientados por Bardin. 

Segundo a autora ―a organização da codificação compreende três escolhas (no caso de uma 

análise quantitativa e categorial): o recorte: a escolha das unidades; a enumeração: a escolha 

das regras de contagem; a classificação e a agregação: escolha das categorias‖ (BARDIN, 

2011, p. 131).  

No recorte, a unidade de registro é a ―unidade de significação codificada e 

corresponde ao segmento de conteúdo considerado unidade de base, visando a categorização e 

a contagem frequência. [...] Efetivamente, executam-se certos recortes a nível semântico, por 

exemplo, o ―tema‖, enquanto que os outros são feitos a um nível aparentemente linguístico, 
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como a ‗palavra‘ ou a ‗frase‘‖ (BARDIN, 2011, p. 134). Para fins dessa pesquisa, a unidade 

de registro foi o ―tema‖, que corresponde a   

 

A unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado 

segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura. O texto 

pode ser recortado em ideias e constituintes, em enunciados e em 

proposições portadores de significações isoláveis [...] Fazer um análise 

temática consiste em descobrir os "núcleos de sentido" que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, podem significar 

alguma coisa para o objetivo analítico escolhido (BARDIN, 2011, p. 135).  

 

Foi realizado um levantamento de todas as ações dispostas nos planos de ação do CDS 

entre 2009 e 2017, especificamente quanto ao segundo eixo. A unidade de registro, o tema, 

visou identificar dois aspectos fundamentais: (i) tipo de ação adotada para o fomento à 

confiança; (ii) área temática que envolve a ação.  

Em seguida, a regra de enumeração foi estabelecida a partir da frequência dos 

elementos no ―conjunto de textos‖ ou, conforme indica Bardin (2011, p.138), a frequência 

corresponde ao seguinte postulado ―a importância de uma unidade de registro aumenta com a 

frequência de aparição [...] a aparição de um item de sentido ou expressão será tanto mais 

significativa quanto mais esta frequência se repetir‖.   

Por fim, a terceira etapa consiste na categorização, cujos critérios definidos neste 

trabalho foram semânticos, organizados por categorias temáticas. Segundo Bardin (2011, p. 

148), são duas as etapas da categorização, ―o inventário (isolar os elementos) e a classificação 

(repartir os elementos e, portanto, procurar ou impor certa organização às mensagens)‖, dessa 

forma, a categorização consiste em  

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto 

por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos [...] As categorias são 

rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 

registro, no caso da análise de conteúdo), sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes 

elementos (BARDIN, 2011, p. 148). 

 

 Dessa forma, a metodologia utilizada levou em consideração a análise dos planos de 

ação do CDS, que foram inicialmente sistematizados em um quadro e em seguida analisados 

quanto ao recorte semântico de acordo com o tema e tipo de ação. O quadro 10 abaixo ilustra 

todas as ações do segundo eixo do CDS dispostas por ano, bem como o recorte a nível 

semântico.  

No quadro, as palavras as palavras que estão em negrito representam o campo 

semântico que compõem a taxonomia proposta por tema, são elas: (i) desastres naturais; (ii) 

operações de paz (iii) desminagem humanitária (iv) medicina operativa.  Já as palavras que 
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estão sublinhadas representam o campo semântico que compõem a taxonomia proposta por 

tipo de ação. Dessa forma, ficaram definidas cinco categorias quanto ao tipo de ação: (i) 

diplomacia do seminário; (ii) exercício combinado; (iii) medidas de cooperação e prevenção 

em catástrofe  (iv) institucionalização.  

 

Quadro 10  – Recorte: Taxonomia das Ações no Segundo Eixo do CDS  

Ações Tipo Tema Status Resp. 

2009/2010 

A - Planificar um exercício combinado de assistência em 

caso de catástrofes naturais. 

Exercício 

combinado 
Desastres Realizado 

Arg / Bol / 

Guiana/ 

Peru/ 

Venezuela 

B - Organizar conferência sobre lições aprendidas em 

operações de paz, tanto em âmbito interno como 

multilateral. 

Diplomacia 

do seminário 

Operações 

de paz 
Prorrogado Uruguai 

C - Elaborar inventário das capacidades de defesa que os 

países oferecem para apoiar ações humanitárias. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Realizado Brasil 

D - Trocar experiências na área de ações humanitárias 

para estabelecer mecanismos de resposta imediata para 

ativação de ações humanitárias diante de situações de 

desastres naturais. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Realizado 

Argentina 

Peru 

Venezuela 

2010/2011 

A - Organizar conferência sobre lições aprendidas em 

operações de paz, tanto em âmbito interno como 

multilateral. 

Diplomacia 

do seminário 

Operações 

de paz 
Realizado Uruguai 

B - Realizar seminário sobre desafios no manejo de crises 

em operações de manutenção de paz, a ser realizado no 

Equador. 

Diplomacia 

do seminário 

Operações 

de paz 
Realizado Equador 

C  - Realizar exercício combinado regional, na carta, sobre 

operações de manutenção da paz, em Buenos Aires, 

2011. O objetivo é promover padrões de 

interoperabilidade militar combinada, prioritariamente em 

matéria de planejamento e condução. 

Exercício 

combinado 

Operações 

de paz 
Realizado Argentina 

D - Realizar exercício, na carta, sobre desastres naturais, 

a ser realizado em Punta Callao, na primeira quinzena de 

dezembro de 2010. 

Exercício 

combinado 
Desastres Realizado Peru 

E - Consolidar o inventario das capacidades de defesa que 

os países oferecem para apoiar ações humanitárias. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Prorrogado Brasil 

F - Propor mecanismos de emprego do inventário das 

capacidades e defesa dos Estados Membros (2c) em caso 

de desastres naturais. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Prorrogado Brasil 

2012 

A - Realizar um segundo exercício combinado regional na 

carta, sobre operações de manutenção de paz, 

denominado UNASUL II. 

Exercício 

combinado 

Operações 

de paz 
Realizado Argentina 

B - Realizar Workshop sobre proteção de civis em 

operações de paz, com ênfase na aplicação de mandatos, 

treinamentos e desenvolvimento de padrões comuns de 

capacitação e doutrina. 

Diplomacia 

do seminário 

Operações 

de paz 

Não 

realizado 
Equador 

C - Melhorar o mecanismo de emprego do inventário das 

capacidades de defesa dos Estados membros em caso de 

desastres naturais. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Realizado Brasil 
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D - Realizar reunião de trabalho para propor mecanismos 

de Cooperação entre os Ministérios da Defesa e os países 

membros para responder de modo imediato a desastres 

naturais e antropogênicos de magnitude, no marco das 

responsabilidades dispostas no âmbito normativo de cada 

Estado, incluindo aspectos operacionais. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Realizado Peru 

E - Organizar reunião de trabalho sobre elaboração de 

mapas de riscos de desastres naturais, para mitigações 

antecipadas, no marco das responsabilidades dispostas no 

âmbito normativo de cada Estado, incluindo aspectos 

operacionais. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Realizado Chile 

2013 

A -  Continuar o Grupo de Trabalho encarregado da 

elaboração de mapas de risco de desastres naturais a 

nível de cada país sul-americano. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Realizado Chile 

B - Realizar o Terceiro Exercício Combinado Regional na 

carta, sobre Operações de Manutenção de Paz e Ajuda 

Humanitária, denominado UNASUL III, incluindo nestes 

exercícios, entre outros elementos, a inclusão da mulher e 

da proteção de civis em operações de paz. 

Exercício 

combinado 

Operações 

de paz 
Realizado Argentina 

C - Criar um Grupo de Trabalho para reunir em um 

mecanismo de resposta aos desastres naturais: o 

Protocolo de Cooperação apresentado pelo Peru, por meio 

da atividade 2.d e o inventário de Capacidade de Defesa 

dos Estados para resposta aos desastres, apresentado pelo 

Brasil, através da atividade 2.c do Plano de Ação 2012. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Realizado Brasil 

2014 

A - Realizar o exercício combinado regional da carta, 

sobre Operações de Manutenção de paz: UNASUL IV. 

Exercício 

combinado 

Operações 

de paz 
Realizado Argentina 

B - Realizar Fórum Sul-americano de experiências em 

Desminagem Humanitária. 

Diplomacia 

do seminário 
Desminagem 

Não 

Realizado 
Colômbia 

C - Manter atividade 2.c. 2013: Estabelecer mecanismo de 

resposta aos desastres naturais, com acesso via Internet, 

utilizando o Protocolo de Cooperação e disponibilizar o 

Inventario de Capacidades de Defensa dos Estados 

Membros do CDS. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Realizado Brasil 

D - Organizar seminário sobre o tema: ―Operações de 

Manutenção de Paz e Ações Humanitárias: Lições 

aprendidas e perspectivas‖. 

Diplomacia 

do seminário 

Operações 

de paz 
Realizado Brasil 

E - Elaboração do Atlas de Mapas de risco de Desastres 

Naturais na América do Sul. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Realizado Peru 

2015 

A - Realizar o exercício combinado regional na carta, 

sobre Operações de Manutenção de Paz: UNASUL V. 

Exercício 

combinado 

Operações 

de paz 
Realizado Chile 

B - Realizar o Fórum Sul-Americano em Experiências de 

Desminagem Humanitária. 

Diplomacia 

do 

Seminário 

Desminagem 
Não 

realizado 
Colômbia 

C - Desenvolver a capacidade na área de formação em 

Medicina Operacional por meio de um seminário 

internacional. 

Diplomacia 

do seminário 

Medicina 

operacional 
Realizado Brasil 

D - Seminário "Contribuição Militar às Ações 

Humanitárias e Gestão de Risco: Experiências Nacionais 

em Emergências e Desastres Naturais‖. Reunião de 

trabalho sobre iniciativas de cooperação sul-sul a nível 

regional, intercâmbio de experiências. 

Diplomacia 

do seminário 
Desastres Realizado Chile 

E - Realizar simpósio sobre os desafios sul-americanos em 

operações de paz. 

Diplomacia 

do seminário 

Operações 

de paz 
Realizado Argentina 

2016 
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A - Realizar o exercício combinado regional na carta, 

sobre Desastres Naturais UNASUL VI. 

Exercício 

combinado 
Desastre Realizado Chile 

B - Grupo de Trabalho sobre modalidades para 

implementar protocolo de emprego das forças militares 

em apoio humanitário. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Realizado Chile 

C - Fórum Sul-americano de Experiências em 

Desminagem Humanitária. 

Diplomacia 

do seminário 
Desminagem 

Não 

Realizado 
Colômbia 

D - Grupo de Trabalho para institucionalizar os temas de 

Missões de Paz e fomento da Cooperação Sul-Sul. 
Instituc. 

Operações 

de paz 

Em 

andamento 

Equador/C

hile 

2017 

A - Grupo de Trabalho para implementar Protocolo de 

emprego das Forças Militares em apoio humanitário. 

Medidas de 

Coop. 

Catástrofe 

Desastres Realizado Chile 

B - Continuar a atividade 2d do Plano de ação de 2016 

―Grupo de Trabalho para institucionalizar os temas de 

Missões de Paz e Fomento da Cooperação Sul-Sul‖. 

Instituc. 
Operações 

de paz 

Em 

andamento 
Equador 

C - Fórum Sul-americano de Experiências em 

Desminagem Humanitária. 

Diplomacia 

do seminário 
Desminagem 

Não 

realizado 

Colômbia 

 

D - Realizar o exercício UNASUL VII  
Exercício 

combinado 
Desastres Realizado Chile 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da taxonomia proposta, os itens abaixo visam compreender  como os países 

do CDS chegaram às ações a contribuição de cada país em cada um dos temas identificados 

no segundo eixo do CDS, bem como identificar a origem das propostas.  

 

3.2 As 4 Agendas do Segundo Eixo do CDS 

A proposta da taxonomia quanto ao tema tem como objetivo entender quais foram as 

prioridades tratadas dentro do segundo eixo do Conselho de Defesa, se estavam mais voltadas 

às operações de paz, ou às ações humanitárias, ou a ambos. Além disso, tem como objetivo 

compreender a origem e a conformação desses temas, visando identificar a contribuição dos 

países e sua relação com a temática. Dessa forma, a partir da análise dos planos de ação, 

constatou-se que a preocupação corrente à época gerou mais resultados voltados à área de 

ações humanitárias, especificamente tratando de desastres.  

No âmbito do segundo eixo quatro temas foram incorporados à agenda do CDS: (i) 

operações de paz; (ii) desastres naturais; (iii) desminagem humanitária; (iv) medicina 

operacional. Após a identificação dos itens, buscou-se uma pesquisa pormenorizada de como 

esses temas chegaram ao conselho, além de entender os seus desdobramentos, evolução e 

resultados. Das 36 ações planejadas no âmbito do CDS, 18 foram voltadas para desastres, 13 

foram voltadas para operações de paz, 4 para desminagem, 1 para medicina operacional. O 

gráfico abaixo demonstra o percentual dessas ações planejadas de acordo com o que versam 

os planos de ação. Dessa forma, pode-se verificar que, considerando-se exclusivamente os 

planos de ação do CDS, a prioridade foi ações humanitárias voltadas aos desastres. 
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Gráfico 6 – % Ações Planejadas – Quanto ao tema

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Partindo-se então para a compreensão acerca das atividades que foram efetivamente 

realizadas, segundo levantamento realizado pela autora. Das 13 ações planejadas em 

operações de paz, 11 foram realizadas; das 4 planejadas para desminagem, 0 realizada; de 1 

para medicina, 1 realizada, das 18 para desastres, 16 foram efetivamente realizadas. O gráfico 

abaixo demonstra o percentual das ações efetivamente realizadas quanto ao tema.  

 

Gráfico 7  – % Ações Realizadas – Quanto ao  tema 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 A tabela abaixo sintetiza a quantidade e percentual das ações planejadas e 

classificadas quanto ao tema.  

Tabela 6 – Ações Planejadas – Quanto ao tema 

Tipo de ação Qt % 

Desastres 18 50 

Operações de paz 13 36,11 

Desminagem 4 11,11 

Medicina operacional 1 2,77 

Total 36 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A tabela abaixo contabiliza as ações que foram efetivamente realizadas. As ações 

voltadas aos desastres e catástrofes naturais representam mais de 50% da atenção dada, 

seguido das operações de paz. Medicina operacional entrou na agenda apenas uma vez e foi 

puxada pelo interesse brasileiro, conforme será visto abaixo. A desminagem entrou na pauta 

pela proposta colombiana, mas a ação que estava prevista não foi realizada, embora tenha 

prorrogado diversas vezes.  

Tabela 7 – Ações Realizadas  – Quanto ao tema 

Tipo de ação Qt % 

Desastres 16 57,14 

Operações de paz 11 39,28 

Medicina operacional  1 3,57 

Desminagem 0 0 

Total 28 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A tabela abaixo demonstra o percentual entre as ações que foram planejadas e 

realizadas, considerando o tema.  

Tabela 8 – Ações Planejadas X Realizadas (%) 

Tipo de ação Planejadas Realizadas % 

Desastres 18 16 88,88 

Operações de paz 13 11 84,61 

Medicina operacional  1 1 100 

Desminagem 4 0 - 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.2.1 As operações de paz no segundo eixo do CDS 

 O quadro 11 abaixo sintetiza todas as ações planejadas, realizadas sobre operações de 

paz. Do total de 36 ações planejadas no segundo eixo, 13 foram em operações de paz, o que 

corresponde a 36,11%. Dessas 13 ações, 8 foram diplomacia do seminário, o que corresponde 

a 61,53% e 5 foram exercícios combinados, o que corresponde a 38,46%.  

 

Quadro 11  –  Agenda de Operações de Paz no Segundo Eixo do CDS 

Ano Ação Responsável Status Tipo de ação 

2009/ 

2010 

2B - Organizar conferência sobre lições 

aprendidas em operações de paz, tanto em 

âmbito interno como multilateral.  

Argentina e 

Uruguai 

Prorrogado para o 

plano de ação 

subsequente. 

Diplomacia do 

Seminário 

2010/ 

2011 

2A - Organizar conferência sobre lições 

aprendidas em operações de paz, tanto em 

âmbito interno como multilateral. 

Argentina e 

Uruguai 

Realizado entre 1 e 3 

de setembro de 2010, 

em Montevidéu. 

Diplomacia do 

Seminário 

2B - Realizar seminário sobre desafios no 

manejo de crises em operações de 

manutenção de paz, a ser realizado no 

Equador. 

Equador 

Realizado nos dias 15 e 

16 de setembro de 

2011, em Quito. 

Diplomacia do 

Seminário 

2C  - Realizar exercício combinado regional, 

na carta, sobre operações de manutenção da 

paz, em Buenos Aires, 2011. O objetivo é 

promover padrões de interoperabilidade 

militar combinada, prioritariamente em 

matéria de planejamento e condução. 

Argentina 

Realizado entre 7 e 9 

de setembro de 2011, 

em Buenos Aires. 

Exercício 

combinado 

2012 

2A - Realizar um segundo exercício 

combinado regional na carta, sobre 

operações de manutenção de paz, 

denominado UNASUL II. 

Argentina 

Realizado entre 1 e 5 

de outubro de 2012, em 

Buenos Aires. 

Exercício 

combinado 

 

2B - Realizar Workshop sobre proteção de 

civis em operações de paz, com ênfase na 

aplicação de mandatos, treinamentos e 

desenvolvimento de padrões comuns de 

capacitação e doutrina. 

Equador 

Prorrogado para o 

plano de ação 

subsequente/não 

realizado. 

Diplomacia do 

Seminário 

2013 

2B - Realizar o Terceiro Exercício 

Combinado Regional na carta, sobre 

Operações de Manutenção de Paz e Ajuda 

Humanitária, denominado UNASUL III, 

incluindo nestes exercícios, entre outros 

elementos, a inclusão da mulher e da 

proteção de civis em operações de paz. 

Argentina 

Realizado entre 16 e 20 

de setembro de 2013, 

em Buenos Aires. 

Exercício 

combinado 

2014 

2A - Realizar o exercício combinado 

regional da carta, sobre Operações de 

Manutenção de paz: UNASUL IV. 

Argentina 

Realizado entre 3 e 7 

de novembro de 2014, 

em Buenos Aires. 

Exercício 

combinado 

 

2D - Organizar Seminário sobre o tema: 

―Operações de Manutenção de Paz e Ações 

Humanitárias: Lições aprendidas e 

perspectivas‖. 

Brasil 

Realizado entre 17 e 19 

de novembro, no Rio 

de Janeiro. 

Diplomacia do 

Seminário 

2015 

2A - Realizar o exercício combinado 

regional na carta, sobre Operações de 

Manutenção de Paz: UNASUL V.  

Chile 

Realizado entre 18 a 20 

de Novembro de 2015, 

em Santiago. 

Exercício 

combinado 

 

2E - Realizar simpósio sobre os desafios sul-

americanos em operações de paz. 
Argentina 

Realizado entre 5 a 7 

de agosto de 2015, em 

Buenos Aires. 

Diplomacia do 

Seminário 

2016 

2D - Grupo de Trabalho para 

institucionalizar os temas de Missões de Paz 

e fomento da Cooperação Sul-Sul. 

Equador e Chile Em andamento. 
Diplomacia do 

Seminário 
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2017 

2B - Continuar a atividade 2d do Plano de 

ação de 2016 Grupo de Trabalho para 

institucionalizar os temas de Missões de Paz 

e Fomento da Cooperação Sul-Sul. 

Equador Em andamento. 
Diplomacia do 

Seminário 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Das 13 ações, 2 foram prorrogadas e 2 estão em andamento. Nesse caso, serão 

consideradas realizadas 11 ações (as que estão em andamento entrarão como realizadas para 

fins de análise nesse trabalho), o que corresponde a 84,61% das ações. O gráfico abaixo 

demonstra a contribuição dos países na área de operações de paz em %.  

 

Gráfico 8  - Contribuição no Segundo Eixo – Tema Operações de Paz - Por país (%)

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A participação dos países como responsáveis por ações no segundo eixo do CDS na 

área de operações de paz foi dividida entre cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Equador e 

Uruguai. A Argentina despontou como o país que mais contribuiu, pois além de ser a anfitriã 

dos exercícios combinados em seu Centro de Treinamento de Operações de Paz, também 

organizou seminário nessa área.  

Algumas ausências são significativamente sentidas nessa temática. A primeira é a 

ausência do Uruguai, país que mais contribuiu com operações de paz na América do Sul. 

Além disso, o Brasil, que possui experiência de 14 anos de comando na MINUSTAH, além de 

propositor do CDS, e um Centro de Treinamento considerado referência pelas Nações Unidas 

e que vem realizando cooperação bilateral exportando o seu know-how por intermédio das 

Equipes Moveis de Treinamento, esteve praticamente ausente.  
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Algumas hipóteses poderiam justificar a ausência de Brasil e Uruguai, no entanto, 

nesse trabalho tornou-se inviável testá-las, considerando-se a abrangência do tema e a 

delimitação dessa pesquisa. Por exemplo, seria essa ausência consequência direta do foco de 

ambos na MINUSTAH? Seria essa ausência consequência do investimento desses países em 

outros eixos no CDS? Seria essa uma opção deliberada da política externa? Será que o Brasil, 

na condição de comando da MINUSTAH, não optou por deixar que outros países 

efetivamente assumissem o protagonismo na proposta dessas ações? Será que não faltou 

vontade política? Será que houve alguma resistência dos militares em trazer esse tema para 

dentro do Conselho? O que efetivamente estaria por trás dessa ausência? Certamente são 

hipóteses que poderão ser trabalhadas em aprofundamentos a posteriori. 

No primeiro plano de ação, o Uruguai, país com maior contribuição em operações de 

paz na América do Sul, em conjunto com a Argentina, estava responsável pela ação voltada às 

operações de paz. Essa ação de fato foi realizada no Uruguai, em 2010. O primeiro seminário 

voltado para operações de paz planejado no segundo eixo do CDS chamou-se ―Lições 

aprendidas em operações de paz no âmbito interno e multilateral‖ e ocorreu entre os dias 1 e 3 

de Setembro de 2010, em Montevidéu, no Uruguai. Essa atividade foi a mesma 

planejada/realizada no âmbito da ação 2A do plano de ação subsequente (2010-2011).  

No encontro, participaram vários especialistas que representaram nove dos doze países 

da UNASUL. Foram dois os principais temas abordados: (i) Enfoque sobre o papel da 

UNASUL e do CDS nas operações de manutenção da paz; (ii) as possibilidades de 

cooperação e integração de componentes e recursos para as operações de paz em nível sul-

americano.  

Inicialmente, houve necessidade de definir o marco de atuação da UNASUL nas 

Operações de Paz e, na ocasião, indicou-se o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa 

(CEED) como órgão encarregado de fazer essa definição. O CEED tem a missão de contribuir 

na consolidação dos objetivos do CDS e faz isso através da ―geração de conhecimento e da 

difusão do pensamento estratégico sul-americano em matéria de defesa e segurança regional e 

internacional‖ (CEED, 2018a). Dessa forma, uma de suas linhas de trabalho é o estudo sobre 

a participação Sul-Americana em operações de paz e ações humanitárias. 

Além disso, no encontro recomendou-se a criação de um mecanismo de assessoria e 

coordenação, integrado por especialistas civis e militares, com experiências em operações de 

paz, com o objetivo de reforçar os delineamentos políticos do CDS quanto à 

interoperabilidade, às medidas de confiança mútua, à coordenação e à articulação de posturas 
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comuns no âmbito do Conselho, evitando-se assim a descoordenação nas atividades, a 

duplicação de esforços e a falta de resposta rápida e adequada (EQUADOR, 2010, p. 108). 

A principal tarefa a ser desenvolvida por esse mecanismo de assessoramento e 

coordenação seria a conformação de diferentes áreas de cooperação, onde se pudesse estudar 

e avaliar a possibilidade de a UNASUL atuar de forma conjunta no âmbito das operações de 

paz. Dessa forma, delineava-se no CDS a conjugação de esforços em prol da construção de 

um pensamento voltado a uma atuação conjunta sul-americana em operações de paz. 

Descreveram-se três das possíveis áreas de atuação desse organismo: (i) operações 

(por exemplo, regras de engajamento sobre o uso da força com critérios claros para aquelas 

operações no marco da UNASUL); (ii) treinamento e instrução (por exemplo, manuais 

padronizados já baseados em iniciativas anteriores, como os manuais da ONU e de forças 

multilaterais); (iii) logística (por exemplo, avaliar a possibilidade de adquirir material 

conjuntamente) (EQUADOR, 2010, p. 109). 

Também se recomendou analisar as melhores práticas no âmbito das operações de paz, 

tendo como base iniciativas já existentes, como é o caso da ALCOPAZ, da Força Combinada 

Cruz del Sur, do Mecanismo 2X9, além de buscar mecanismos de integração entre a 

UNASUL-CDS e organismos regionais específicos de operações de paz. Além disso, falou-se 

em assuntos relacionados à perspectiva de gênero, Direitos Humanos e Direito Internacional 

Humanitário (EQUADOR, 2010, p. 109).  

Esse foi o segundo seminário que tratou especificamente de operações de paz no 

âmbito do CDS. A sua importância reside na possibilidade de atuação conjunta dos países do 

Conselho no âmbito das operações de paz das Nações Unidas, algo que também foi aventado 

diversas vezes durante a realização dos exercícios combinados em que houve a participação 

dos países sul-americanos em ambientes de operações de paz, em especial os primeiros, que 

ocorreram na sede do CAECOPAZ, na Argentina. 

A construção de padrões de atuação e de interoperabilidade conjuntos por intermédio 

dos exercícios combinados demonstra que há esforços no sentido de pensar em uma possível 

―identidade sul-americana de cooperação em operações de paz‖, ideia que ficou expressa em 

diversos momentos do seminário, como é o caso da possibilidade de criação do  mecanismo 

de coordenação para integrar esforços em prol das operações de paz.  

O primeiro seminário ocorreu pouco depois da realização do primeiro exercício 

combinado da UNASUL sobre operações de manutenção da paz, o Exercício Conjunto 

Combinado Regional de Operações de Manutenção da Paz - "UNASUL I". À época, o então 

Secretário de Estratégia e Assuntos Militares da Argentina chegou a comentar que esse tipo 
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de exercício resultaria na construção de uma doutrina comum das operações de paz 

(ARGENTINA, 2011), uma vez que o objetivo do exercício estava conexo com a promoção 

de padrões combinados de interoperabilidade conjunta. 

Quanto ao plano de ação de 2010/2011, a primeira atividade planejada foi a repetição 

da mesma ação do plano anterior, o mesmo seminário que ocorreu sobre lições apreendidas 

em operações de paz. Dessa forma, o segundo seminário que ocorreu sob a égide do CDS na 

área de operações de paz estava previsto na ação 2B, sob responsabilidade do Equador: 

Desafios no manejo de crises em operações de paz.  

Esse seminário foi realizado nos dias 15 e 16 de setembro de 2011, em Quito. O 

seminário contou com a participação de expositores tanto do setor governamental, como 

acadêmicos e teve como objetivo ―trazer uma visão atualizada sobre o significado de 

participar em operações de paz e os principais desafios que as tropas enfrentam no terreno‖. 

Cinco eixos temáticos abordados: (i) desastres naturais; (ii) cooperação civil-militar diante de 

situações de crises; (iii) populações vulneráveis; (iv) proteção de civis; (v) desafios para a 

América do Sul (RESDAL, 2011).  

Também foi abordada, durante o seminário, a necessidade de refletir por que buscar 

posições comuns dentro da UNASUL e do CDS para a atuação em operações de paz, reflexão 

essa que deveria ser feita por cada Estado. Também foi discutida a necessidade de gerir 

recursos de forma coordenada. Também foram tratados temas como violência sexual como 

arma de guerra, a proteção de mulheres e crianças, questões de conduta e de gênero, proteção 

de civis, uso da força e também a ―factibilidade das forças regionais‖ em operações de paz. 

Foram abordados também temas relacionados à atuação conjunta e à necessidade de uma 

visão de solidariedade e de cooperação internacional, além reforçar a perspectiva da 

identidade sul-americana (RESDAL, 2011).  

Dessa forma, os primeiros seminários ocorridos na área de operações de paz no âmbito 

permitem avaliar o empenho do Conselho em construir princípios e em formas de 

efetivamente implementá-los, a exemplo do que Emanuel Adler afirmou sobre a lógica por 

trás dos seminários  (ADLER, 1998, p. 139).   

Essa lógica foi evoluindo e, no plano de ação de 2012, havia a previsão da realização 

de um Workshop sobre Proteção de Civis, sob a responsabilidade do Equador. Essa ação 

segundo consta na ata da VI Reunião da Instância Executiva, de 4 de Junho de 2012, realizada 

em Assunção, estava prevista para o segundo semestre, mas foi prorrogada para 2013, 

conforme a ata da VII reunião da Instância Executiva do CDS.  
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Ocorre que nenhuma informação foi disponibilizada acerca da realização desse 

workshop. Em novembro de 2013, no documento ―metas e objetivos das unidades 

administrativas de 2013‖ do Ministério de Defesa Nacional do Equador, essa ação constava 

como meta a ser realizada ainda no primeiro semestre, além do objetivo de ―cumprir com seus 

compromissos assuntos no marco do Plano de Ação de 2012 do Conselho de Defesa Sul-

Americano‖ (EQUADOR, 2013a).  

No mesmo documento, em sua versão de 2014, não houve nenhuma informação acerca 

da realização dessa ação (EQUADOR, 2014). Além disso, nenhuma informação foi 

disponibilizada nos documentos do CDS, pois as atas posteriores, referentes à VIII Reunião 

Ordinária da Instância Executiva do CDS, realizada em Lima, em maio de 2013, e a ata da IX 

Reunião da Instância Executiva, foram silentes quanto à continuidade dessa ação
89

. Dessa 

forma, não há nenhum registro documental disponível acerca da realização dessa ação. Ainda 

que não haja registro documental acerca da realização ou não dessa ação conjunta no âmbito 

do CDS, cabe frisar que a agenda de Proteção de Civis em operações de paz estava em 

ascensão no Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

No plano de ação de 2014 foi previsto um novo seminário sobre o tema: ―Operações 

de Manutenção de Paz e Ações Humanitárias: Lições aprendidas e perspectivas‖. Esse 

seminário estava sob responsabilidade do Brasil e foi realizado entre os dias 17 e 19 de 

novembro, no Rio de Janeiro, no Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de 

Fuzileiros Navais (CDDCFN). O ponto central do evento foi a experiência do Brasil em ações 

humanitárias e operações de paz. 

Durante o seminário os demais países da UNASUL compartilharam suas experiências 

em operações humanitárias e de manutenção da paz. Nessa ocasião foram propostas diversas 

medidas, tais como (i)  criar Grupo Assessor do Conselho de Defesa Sul-Americano para ser 

ativado, em caráter eventual, na ocorrência de desastres e catástrofes; (ii) manter uma relação 

das capacidades mínimas a serem disponibilizadas por cada país para esse tipo de ajuda, as 

quais seriam atualizadas anualmente; (iii) incumbir o CDS de manter atualizadas as 

legislações existentes nos países sul-americanos que regulamentam o emprego das Forças 

Armadas em prol da ajuda humanitária; (iv) confeccionar publicação do tipo glossário, no 

âmbito do Conselho, procurando definir termos comuns para emprego em ações humanitárias 

                                                
89

 Foi realizada pesquisa nos informes de gestão do Ministério de Defesa do Equador, das Forças Armadas, nos 

sites da UNASUL, do CDS, da ESUDE e do CEED, nos relatórios de gestão dos países da UNASUL referentes 

ao ano de 2013 e 2014, além dos sites de notícias. Nenhuma referência foi encontrada sobre esse evento, embora 

o Equador tenha participado em 24 e 24 de maio de 2013 da Conferência Global sobre Proteção de Civis sob o 

Direito Internacional Humanitário, que aconteceu em Oslo (Noruega), organizada com o copatrocínio da 

Argentina, Áustria, Uganda e Indonésia, que contou com a participação de 90 países (EQUADOR, 2013b). 
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combinadas; (iv) desenvolver uma estrutura de Comando e Controle mínima, para início de 

planejamento, baseando-se em lições aprendidas com a execução dos exercícios e em 

situações reais ocorridas, procurando estabelecer em planos as origens de pessoal e de meios 

para seu estabelecimento emergencial; e (v) desenvolver uma doutrina regional própria e 

integradora acerca das Ações Humanitárias (BRASIL, 2015a, p. 2). 

Quanto à ação 2E - Realizar simpósio sobre os desafios sul-americanos em operações 

de paz, prevista para os dias 15 a 17 de junho de 2015, no CAECOPAZ, sob a 

responsabilidade da Argentina, essa ação foi realizada em Buenos Aires, nos dias 5 a 7 de 

agosto de 2015, na Escola de Defesa Nacional. Ela previa que o Brasil discutisse temas 

relacionados à participação dos países do CDS em operações de paz da ONU, em especial as 

operações robustas, além de fornecer subsídios sobre a revisão doutrinária que estava em 

curso nas Nações Unidas.  

Na ocasião, o Ministro da Defesa da Argentina Augustín Rossi afirmou que o desafio 

é começar a ter um olhar comum sobre as missões de paz, além de reforçar a necessidade de 

aprofundar os laços latino-americanos para cooperar nos centros de treinamento e gerar 

normas que sejam homologadas por todos os integrantes da UNASUL (ARGENTINA, 

2015b). Durante o Simpósio, o representante da Venezuela ratificou a posição soberana da 

Venezuela de não participar em operações de paz das Nações Unidas, mas ressaltou que 

apoiará e participará de qualquer iniciativa de ajuda humanitária no âmbito da UNASUL 

(VENEZUELA, 2016, p. 113).  

Vale ressaltar que o plano de ação de 2015 trouxe, no quarto eixo de atuação, que trata 

de formação e capacitação, uma ação de capacitação na área de operações de paz a ―ação 4a – 

Curso de Capacitação Civil e militar em emergências nas operações de manutenção da paz‖. 

Essa ação foi realizada no dia 29 de junho a 3 de julho de 2015, no CAECOPAZ, em Buenos 

Aires.  

Por fim, os planos de ação dos anos de 2016 e 2017 trouxeram duas ações relacionadas 

à institucionalização dos temas de operações de paz. Em 2016, foi criado o a ação 2D - Grupo 

de Trabalho para institucionalizar os temas de Missões de Paz e fomento da Cooperação Sul-

Sul, e em 2017 essa atividade permaneceu no plano de ação.  

A cooperação sul-sul no âmbito da UNASUL ganhou espaço a partir de 2015 através 

da Resolução UNASUR/CMRE/RESOLUCION Nº 021/2015, que criou o Grupo de Altas 

Autoridades de Cooperação Sul-Sul dentro da estrutura da União. A constituição desse grupo 

se deu no contexto das reuniões de Altas Autoridades de Cooperação Sul-Sul, realizada em 
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Montevidéu, em 7 e 8 de julho e 3 e 4 de agosto de 2015, quando foi acordado 

institucionalizar o grupo de trabalho.  

Essa agenda veio no contexto da importância da Cooperação Sul-Sul como 

instrumento de desenvolvimento e papel que desempenha no marco da Agenda 2030 para 

Desenvolvimento Sustentável. Dessa forma, atenta-se ainda para a necessidade de dotar a 

cooperação sul-sul de uma característica transversal dentro da UNASUL, reconhecendo-se a 

necessidade de articulação entre as diversas instâncias dentro da própria União (UNASUL, 

2015a. p. 2). 

Na primeira reunião do Grupo de Altas Autoridades, realizada em Quito, no dia 10 de 

abril de 2017, foi apresentada uma proposta de iniciativa de Cooperação com o Haiti em 

matéria de organização de processo eleitoral. Além disso, a UNASUL esteve presente no Foro 

América do Sul-África e fez aportes acerca da proposta sul-americana ―Visão ASA‖, que traz 

propostas concretas para dinamizar esse foro e propostas de cooperação entre América do Sul 

e África. Considerou-se ainda a possibilidade de apresentar um acordo marco entre UNASUL 

e União Africana, que formalizem e contribuam para o fortalecimento das relações entre os 

dois blocos. Além disso, algumas delegações expressaram sua concordância em abordar a 

Cooperação Sul-Sul no âmbito do Fórum da ASA e solicitaram fosse preparada uma proposta. 

A agenda de perspectiva de gênero também foi incorporada à UNASUL, trazendo 

reflexos para toda a atuação do CDS. No dia 26 de março de 2015, houve uma reunião entre 

representantes da ONU-MULHERES com o objetivo de definir indicadores e mecanismos de 

transversalização do enfoque de gênero para a UNASUL. Assim, a perspectiva de gênero 

passaria também a ser incorporada ao CDS.  

A agenda da perspectiva de gênero ganhou impulso internacional a partir da resolução 

1325/2000 das Nações Unidas, que trata de Gênero, Mulheres, Paz e  Segurança, trazendo a 

importância de maior presença de mulheres em operações de paz para a garantia dos direitos 

das mulheres. Dessa forma, a questão de gênero já estava sendo discutida no CDS nas ações 

do segundo eixo desde o primeiro seminário ―Lições aprendidas em operações de paz no 

âmbito interno e multilateral‖, que ocorreu no Uruguai entre os dias 1 e 3 de Setembro de 

2010 e trouxe um painel específico para tratar sobre a resolução 1325/2000 e assuntos de 

gênero em operações de paz (EQUADOR, 2010, p. 109).  

Em Santiago, no Chile, nos dias 23 e 24 de Junho de 2016, foi realizada a primeira 

reunião do Grupo de Trabalho sobre Perspectiva de Gênero do CDS, com a perspectiva de 

elaborar um plano de trabalho para o biênio de 2016 a 2018. No dia 14 de junho de 2017 

ocorreu a segunda reunião do Grupo de Trabalho sobre Perspectiva de Gênero do CDS. Desse 
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evento participaram delegações da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, 

Peru, Uruguai e Venezuela, além de representantes da ONU-Mulheres. Essa foi uma iniciativa 

do Chile que estava no plano de ação do CDS de 2017, no marco da atividade prevista no 

primeiro eixo do Conselho, que trata de políticas de defesa. A ação tinha o Equador como 

corresponsável.  

A iniciativa também possui a finalidade de incorporar e transversalizar a perspectiva 

de gênero na agenda do CDS. Dessa forma, foram tratados também temas para incluir a 

perspectiva de gênero nos três grupos de trabalho do CDS: ajuda humanitária em desastres 

naturais, operações de paz e ciberdefesa. A reunião do Grupo de Trabalho  propôs ações 

diretamente relacionadas ao segundo eixo do CDS. No caso das ações humanitárias, propôs-se 

levantar, a partir das experiências do Chile, Equador e Peru, um estudo sobre apoio 

humanitário com a perspectiva de gênero com a finalidade de determinar requerimentos de 

capacitação a respeito do apoio das forças armadas. No âmbito das operações de paz, o grupo 

de trabalho deliberou que, a partir da participação dos Estados na MINUSTAH, devia-se 

identificar as lições aprendidas sobre a incorporação da perspectiva de gênero e a participação 

das mulheres com vistas a estabelecer a aplicação  em futuras operações de manutenção da 

paz, onde participem os doze países da região.  

Também foi identificada a necessidade de diagnosticar a situação das mulheres 

militares na região, com a finalidade de fazer propostas para obter a concordância do 

panorama regional e os padrões das Nações Unidas quanto aos requerimentos  do contingente 

que participa em operações de paz.  

Vale ressaltar que o CEED, desde a primeira reunião de trabalho do grupo de gênero, 

já se comprometeu a estudar a perspectiva de gênero na América do Sul. Dessa forma, 

estabeleceu-se grupo de trabalho para estudar  política de gênero e a mulher no âmbito da 

defesa. Na matriz de informação que foi proposta para esse estudo, consta um campo para que 

os países preencham o quantitativo de pessoal militar feminino em operações de paz e/ou 

ajuda humanitária, bem como a normativa para a participação do pessoal feminino em 

operações de paz e/ou ajuda humanitária. Dessa forma, é solicitado na matriz indicar se  

 

existe tal legislação especificamente para a mulher. Além disso, solicita-se a 

remissão de mais informação em relação ao estado de implementação das 

resoluções 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e seguintes 

relacionadas ao assunto (exemplo: Res. 1820, 1888, 1889), ou os planos ou 

disposições existentes para seu cumprimento. E todos os outros regulamentos 

relacionados com operações de paz ou ajuda humanitária em aplicação no seu 

país (CEED, 2018c).  
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No marco das ações do segundo eixo, o grupo de trabalho para institucionalizar 

operações de paz e cooperação sul-sul também possui Equador e Chile como responsáveis 

pela ação. Especificamente quanto a esse grupo de trabalho que trata de institucionalização de 

operações de paz e cooperação sul-sul, nenhuma informação mais especifica foi 

disponibilizada, embora inúmeros avanços transversalizados tenham sido percebidos, 

especificamente quanto à agenda de cooperação Sul-Sul e da agenda de mulheres, paz e 

segurança, ambas extremamente conexas com a atuação do Conselho em cooperação militar, 

ações humanitárias e operações de paz.  

De fato diversas propostas no âmbito da cooperação sul-sul estão ocorrendo no âmbito 

da UNASUL e, de certa forma, elas tangenciam o segundo eixo de atuação do CDS na medida 

em que dois aspectos dessa cooperação são importantes. O primeiro deles foi a participação 

brasileira no Haiti e na MINUSTAH, que deu impulso a diversas iniciativas de cooperação no 

âmbito sul-americano, tendo inclusive a UNASUL e o CDS sentido os diversos efeitos dessa 

participação. Além disso, os laços de fortalecimento entre a UNASUL e a União Africana 

seriam fundamentais para que a experiência sul-americana em operações de paz possa 

adquirir expertise advinda da atuação dessa organização na África, uma vez que o papel da 

União Africana tem-se revelado fundamental nas operações de paz, como é o caso da missão 

híbrida estabelecida entre as Nações Unidas e a União Africana em Darfur.  

Ainda na primeira experiência de seminário em operações de paz, ocorrida ainda em 

2010, no Uruguai, já se tinha a perspectiva de que a UNASUL viesse a buscar mecanismos de 

integração entre o CDS e organismos regionais específicos em temas de operações de paz. 

Dessa forma, a perspectiva advinda da cooperação entre UNASUL e União Africana pode 

permitir certo aprofundamento nessa temática. 

Apesar desses avanços, vê-se um decréscimo significativo nas ações do CDS a partir 

de 2015, muito influenciado pelo impactos que o impeachment de Rousseff e a ascensão das 

direitas ao poder trouxe à integração sul-americana, conforme reforçaram Vaz et al 

 

O Brasil desempenhou um papel decisivo na criação da CDS, mas suas 

próprias perspectivas para ela mudaram drasticamente ao longo dos últimos 

três anos, e mais claramente depois do impeachment de Dilma 

Rousseff. Atualmente, o Brasil não está disposto a desempenhar um papel 

ativo no fortalecimento da CDS, e isso tem sido um fator decisivo na 

formação de seu curso recente e de suas perspectivas imediatas e 

intermediárias (VAZ ET AL, 2017, p. 17 – tradução nossa).  
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A despeito da redução nas ações, algumas instâncias do Conselho continuaram 

funcionando e trazendo resultados
90

.  

O término da MINUSTAH deixou uma lacuna nas perspectivas de atuação em 

operações de paz e, nesse sentido, apesar de o Brasil continuar contribuindo com as operações 

de paz das Nações Unidas, não há no curto prazo a iminência de desdobramento em uma nova 

operação de paz de tamanho similar à do Haiti.  

Dessa forma, a agenda de operações de paz e a própria agenda de integração regional 

no âmbito do CDS está comprometida por dois fatores que, durante os oito anos de existência 

do Conselho, sustentaram boa parte de suas ações: a perspectiva de integração em defesa, sob 

a liderança brasileira na criação do CDS; e a perspectiva de integração em operações de paz, 

sob a perspectiva da atuação brasileira nos 14 anos de duração da MINUSTAH. Dessa forma, 

fica a incerteza quanto ao futuro da integração em defesa e na área de operações de paz na 

América do Sul: quais caminhos da integração regional serão traçados a partir dessas lacunas?  

 

3.2.2 A Agenda de Desastres Naturais 

 O gráfico abaixo mostra o número de ações planejadas x realizadas em desastres 

naturais. Essa temática ficou basicamente concentrada nas mãos de três países: Brasil, Chile e 

Peru, que foram os grandes responsáveis pela consecução dos avanços que o CDS 

proporcionou na área de gestão de risco de desastres.  

 

                                                
90

 Informação verbal obtida durante palestra proferida pelo Professor Antonio Jorge Ramalho, diretor da 

ESUDE, durante o Encontro Nacional da Associação Brasileira de Defesa, ocorrido na Universidade de São 

Paulo, em 2018. Além de informações retiradas das atualizações do próprio site do CEED e da ESUDE.   
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Gráfico  9 - Ações planejadas X Realizadas - Desastres

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico  abaixo mostra o percentual das ações realizadas por país, em que Brasil e 

Chile aparecem ambos com o mesmo percentual, mas o Peru não deve ser olvidado, uma vez 

que esteve atuando à frente do Atlas de Mapas de Risco de Desastres em um grupo de 

trabalho extra plano de ação. Ainda assim, juntos, Brasil e Chile correspondem a quase 70% 

das ações que foram realizadas no segundo eixo, sob a temática de desastres naturais.  

 

Gráfico 10 – Ações Realizadas por País – Desastre Natural (%) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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O primeiro plano de ação do CDS trouxe diversas ações relacionadas a desastres 

ambientais que foram transformadas em uma única ação, um seminário chamado ―A 

participação dos Ministérios da Defesa e das Forças Armadas em caso de Desastres Naturais‖, 

onde se reuniram as atividades ―2a - Planificar um exercício combinado de assistência em 

caso de catástrofes naturais‖, ―2C - Elaborar inventário das capacidades de defesa que os 

países oferecem para apoiar ações humanitárias‖ e ―2D - Trocar experiências na área de ações 

humanitárias para estabelecer mecanismos de resposta imediata para ativação de ações 

humanitárias diante de situações de desastres naturais‖. 

Esse seminário ocorreu na cidade de Ica, no Peru,  entre os dias 8 e 11 de Junho de 

2010 e foi o pilar de diversas ações que viriam a ser desenvolvidas no decorrer das ações do 

Conselho, principalmente àquelas na área de gestão de risco de desastres. Embora essas ações 

tenham sido transformadas em um seminário, elas não entraram nessa categoria porque o seu 

objetivo inicial não era esse. De fato, o primeiro grande seminário previsto no âmbito do CDS 

corresponde à atividade 2B do primeiro plano de ação, sob responsabilidade do Uruguai, na 

área de operações de paz.  

O outro seminário previsto na área de ações humanitárias voltado para os desastres 

naturais estava previsto na ação ―2D – Seminário "Contribuição Militar às Ações 

Humanitárias e Gestão de Risco: Experiências Nacionais em Emergências e Desastres 

Naturais. Oficina sobre iniciativas de cooperação sul-sul a nível regional, intercâmbio de 

experiências‖, do plano de ação de 2015.  

O Seminário ―Contribuição Militar às Ações Humanitárias e Gestão de Risco: 

Experiências Nacionais em Emergências e Desastres Naturais, e a Reunião de Trabalho sobre 

as iniciativas de Cooperação Sul-Sul a nível Regional foram realizadas nos dias 22 e 23 de 

outubro de 2015, em Santiago, Chile, na Academia Nacional de Estudos Políticos e 

Estratégicos em Santiago, no Chile, e coordenada pela Subsecretaria de Defesa (ANEPE, 

2015). Esse evento fez parte da ação ―2D Seminário - Contribuição Militar às Ações 

Humanitárias e Gestão de Risco: Experiências Nacionais em Emergências e Desastres 

Naturais. Oficina sobre iniciativas de cooperação sul-sul a nível regional, intercâmbio de 

experiências‖, prevista no plano de ação de 2015. 

A ação fez parte do esforço que tem sido desenvolvido para proporcionar aos países da 

UNASUL capacidades para enfrentar os desastres naturais. Além da troca de experiências e 

lições aprendidas na gestão de risco de desastres, o objetivo do seminário foi ―verificar o grau 
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de coordenação e eficiência dos mecanismos existentes e propostas no marco normativo atual 

do CDS em matéria de apoio humanitário em caso de catástrofes‖ (ANEPE, 2015).  

Sete delegações estiveram presentes: Argentina, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru 

e Venezuela (PERU-CDS, 2015). Quanto aos temas abordados, o Chile trouxe uma palestra 

sobre o escritório nacional de emergência do Ministério do Interior e Segurança Pública 

(ONEMI), que é o órgão técnico do Chile encarregado de coordenar o Sistema Nacional de 

Proteção Civil, com a missão de planejar, impulsionar, articular e executar ações de 

prevenção, resposta e recuperação e abordou suas experiências e lições aprendidas das 

emergências a partir da contribuição militar. Além disso, houve um painel para tratar das 

experiências da Argentina, do Brasil, do Peru, e da Venezuela. No segundo dia, os temas 

abordados foram sobre cooperação sul-sul diante de desastres naturais, a experiência do 

Equador e a experiência da Venezuela. 

Apenas esse seminário estava previsto nos planos de ação na área de ações 

humanitárias em desastres naturais e redução de risco de desastres. Esse seminário veio na 

esteira da agenda de diversos documentos que estavam sendo produzidos no âmbito do 

segundo eixo do CDS, como é o caso do Atlas de Mapas de Risco de Desastres, do Inventário 

das Capacidades dos Estados e do Mecanismo de Resposta a Desastres. Além da criação do 

Grupo de Trabalho de Alto Nível Sobre Gestão de Riscos de Desastres (GTANGRD), de 

agosto de 2013.  O quadro abaixo sintetiza todas as ações que foram realizadas com a 

temática de desastres. 

 

Quadro 12 – Desastres naturais: Ações planejadas e realizadas 

Ações Tipo de Ação Tema Status Responsável 

2009/2010 

A - Planificar um exercício combinado 

de assistência em caso de catástrofes 

naturais. 

Exercício 

combinado 
Desastres  Realizado 

Arg / Bol / 

Guiana/ 

Peru/ 

Venezuela 

C - Elaborar inventário das 

capacidades de defesa que os países 

oferecem para apoiar ações 

humanitárias. 

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres Realizado Brasil 

D - Trocar experiências na área de 

ações humanitárias para estabelecer 

mecanismos de resposta imediata para 

ativação de ações humanitárias diante 

de situações de desastres naturais. 

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres Realizado 
Argentina 

Peru 

Venezuela 

2010/2011 

D - Realizar exercício, na carta, sobre 

desastres naturais, a ser realizado em 

Punta Callao, na primeira quinzena de 

dezembro de 2010. 

Exercício 

combinado 
Desastres Realizado Peru 
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E - Consolidar o inventario das 

capacidades de defesa que os países 

oferecem para apoiar ações 

humanitárias. 

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres  Prorrogado Brasil 

F - Propor mecanismos de emprego do 

inventário das capacidades e defesa 

dos Estados Membros (2c) em caso de 

desastres naturais. 

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres  Prorrogado Brasil 

2012 

C - Melhorar o mecanismo de emprego 

do inventário das capacidades de 

defesa dos Estados membros em caso 

de desastres naturais. 

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres  Realizado Brasil 

D - Realizar reunião de trabalho para 

propor mecanismos de Cooperação 

entre os Ministérios da Defesa e os 

países membros para responder de 

modo imediato a desastres naturais e 

antropogênicos de magnitude, no 

marco das responsabilidades dispostas 

no âmbito normativo de cada Estado, 

incluindo aspectos operacionais. 

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres  Realizado Peru 

E - Organizar reunião de trabalho 

sobre elaboração de mapas de riscos de 

desastres naturais, para mitigações 

antecipadas, no marco das 

responsabilidades dispostas no âmbito 

normativo de cada Estado, incluindo 

aspectos operacionais.  

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres  Realizado Chile 

2013 

A -  Continuar o Grupo de Trabalho 

encarregado da elaboração de mapas 

de risco de desastres naturais a nível 

de cada país sul-americano.  

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres  Realizado Chile 

C - Criar um Grupo de Trabalho para 

reunir em um mecanismo de resposta 

aos desastres naturais: o Protocolo de 

Cooperação apresentado pelo Peru, por 

meio da atividade 2.d e o inventário de 

Capacidade de Defesa dos Estados 

para resposta aos desastres, 

apresentado pelo Brasil, através da 

atividade 2.c do Plano de Ação 2012. 

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres  Realizado Brasil 

2014 

C - Manter atividade 2.c. 2013: 

Estabelecer mecanismo de resposta aos 

desastres naturais, com acesso via 

Internet, utilizando o Protocolo de 

Cooperação e disponibilizar o 

Inventario de Capacidades de Defensa 

dos Estados Membros do CDS. 

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres  Realizado Brasil 

E - Elaboração do Atlas de Mapas de 

risco de Desastres Naturais na 

América do Sul. 

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres  Realizado Peru 

2015 

D - Seminário "Contribuição Militar às Diplomacia do Desastres  Realizado Chile 
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Ações Humanitárias e Gestão de 

Risco: Experiências Nacionais em 

Emergências e Desastres Naturais‖. 

Reunião de trabalho sobre iniciativas 

de cooperação sul-sul a nível regional, 

intercâmbio de experiências. 

seminário 

2016 

A - Realizar o exercício combinado 

regional na carta, sobre Desastres 

Naturais UNASUL VI. 

Exercício 

combinado 
Desastre Realizado Chile 

B - Grupo de Trabalho sobre 

modalidades para implementar 

protocolo de emprego das forças 

militares em apoio humanitário.  

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres  Realizado Chile 

2017 

A - Grupo de Trabalho para 

implementar Protocolo de emprego das 

Forças Militares em apoio 

humanitário. 

Medidas de 

Cooperação e 

Prevenção de 

Catástrofe 

Desastres  Realizado Chile 

D - Realizar o exercício UNASUL VII 

(obs: desastres) 

Exercício 

combinado 
Desastres  Realizado Chile 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.2.2.1 O Grupo de Trabalho Alto Nível para a Gestão de Risco de Desastres na UNASUL - 

GTANGRD 

Na Declaração do Conselho de Chefes e Chefas de Estado e de Governo da UNASUL 

de 30 de novembro de 2012, convocou-se para o segundo trimestre de 2013 uma Reunião de 

Alto Nível de autoridades vinculadas a gestão de risco de desastres para propor um 

mecanismo na UNASUL que ―aborde de maneira permanente e integral essa temática‖. A 

Resolução UNASUL/CMRE/RESOLUÇÃO/Nº 35/2012 considera  

 

as valiosas experiências nacionais e os esforços que vêm sido desenvolvidos 

nos diversos Conselhos da Organização, tais como o Conselho Sul-americano 

de Defesa, o Conselho Sul-americano de Saúde, o Conselho Sul-americano 

de Infraestrutura e Planejamento, assim como a Conferência do Grupo de 

Trabalho para o estabelecimento do Conselho de Emergência Sul-americano; 

para abordar desde suas respectivas áreas o que diz respeito à gestão de risco 

de desastres (UNASUL, 2012, p. 1). 

 

Assim, em agosto de 2013, durante a Reunião Ordinária do Conselho de Ministras e 

Ministros de Relações Exteriores da UNASUL, que ocorreu em Paramaribo, foi criado o 

Grupo de Trabalho de Alto Nível Sobre Gestão de Riscos de Desastres (GTANGRD), através 

da Resolução UNASUR/CMRE/RESOLUCION/N°4/2013. O principal objetivo do Grupo 

está no artigo 1 da referida resolução,  

 

a gestão integral de risco de desastres através de políticas, estratégias, planos 

e atividades de estimativas, prevenção, redução de risco, preparação e 

resposta a desastres, assistência humanitária, reabilitação e reconstrução, 
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assim como assistência técnica e troca de experiências na matéria‖ 

(UNASUL, 2013, p. 3 – tradução nossa).  

 

A criação do grupo de trabalho teve como antecedentes expressos na própria 

resolução, os desastres ocorridos no Haiti e no Chile, que ―evidenciaram a necessidade de 

contar com mecanismos e ferramentas que possibilitem uma oportuna e adequada assistência 

humanitária‖ (UNASUL, 2013, p. 2 – tradução nossa), e no âmbito internacional, essa 

resolução vem no contexto do compromisso assumido pelos Estados Membros da UNASUL 

durante a Conferência Mundial sobre Redução de Desastres, de 2005, que aprovou o ―Marco 

de Ação de Hyogo para 2005-2015: Aumento da resiliência das nações e comunidades diante 

de desastres‖, que ocorreu em janeiro de 2005, em Jobe, Hyogo, no Japão. Segundo Gomes e 

Viveiros (2018, p. 73 – tradução nossa), o Marco de Hyogo envolve a implementação de 

objetivos em todos os níveis, desde o nacional, o regional e o internacional, ―chamando a 

atenção dos Estados para a importância da implementação da redução de desastres, 

detalhando ações e tarefas que considerem as especificidades dos atores‖.  

A temática de gestão de risco de desastres não foi uma exclusividade tratada no âmbito 

do CDS. Segundo a resolução UNASUR/CMRE/RESOLUCION/N°4/2013 diversas reuniões 

foram tratadas também no contexto do Conselho de Saúde e no Conselho de Cultura 

Infraestrutura e Planejamento. Dessa forma, a resolução afirma necessidade de adotar a 

temática de maneira transversal (UNASUL, 2015b, p. 2). Essa resolução traz onze objetivos 

para o grupo de trabalho, dentre os quais a autora destaca abaixo, em negrito, aqueles que 

possuem relação direta com o trabalho que fora desenvolvido no âmbito do CDS:  

 

A) Definir, com base nas avaliações nacionais e nas contribuições dos 

Conselhos Ministeriais da UNASUL, as capacidades, riscos e desafios 

comuns dos Estados Membros em matéria de gestão do risco de desastres. B) 

Desenvolver um glossário de termos que expressem uma visão 

compartilhada. C) Promover a adoção de mecanismos e protocolos comuns 

que permitam uma gestão eficaz da assistência humanitária dos Estados 

membros em caso de desastres. D) Estudar, em coordenação com a 

Secretaria-Geral da UNASUL, a viabilidade técnica e operacional para o 

estabelecimento de uma plataforma para compartilhar informações, 

comunicações e operações, utilizando o Centro de Comunicação e 

Informação da Secretaria-Geral. E) Contribuir para a adoção de políticas, 

estratégias e ferramentas compartilhadas relacionadas à redução do risco de 

desastres. F) Promover a cooperação na matéria por meio de programas, 

projetos e outras ações de cooperação Sul-Sul e triangular, em conformidade 

com os regulamentos da UNASUL G) Incentivar a pesquisa científica e 

tecnológica e integrar programas, projetos e outras ações de este Grupo de 

Trabalho de Alto Nível. H) Promover o fortalecimento de capacidades e o 

estabelecimento de mecanismos e sistemas comuns de monitoramento e 

avaliação de ações relacionadas à redução do risco de desastres causados por 

eventos naturais ou induzidos pelo homem na região. I) Incentivar o 

desenvolvimento de programas de redução do risco de desastres que 

permitam a redução dos níveis de risco nas comunidades da região, com foco 
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no gerenciamento integrado de bacias hidrográficas. J) Promover o 

desenvolvimento de uma estratégia regional que promova uma cultura de 

prevenção e resiliência nas comunidades. I) Integrar em seu programa de 

atividades os avanços alcançados na redução dos riscos de desastres, pelas 

Organizações Sub-regionais e pelos Estados Membros, a fim de evitar a 

duplicação de trabalho (UNASUL, 2013, p. 3-4 – tradução nossa).  

 

A perspectiva de trabalho do GTANDRD é intersetorial e, portanto, trata-se da 

contribuição de diversos setores da UNASUL na consolidação dessas estratégias em prol da 

redução dos riscos de desastres. Na primeira reunião do GTANDRD, realizada em Santiago, 

no Chile, entre os dias 8 e 10 de abril de 2014, foi aprovado o plano de ação para 2013 e 

2014. A reunião contou com representantes de Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, 

Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Nessa reunião reforçou-se a necessidade de 

―impulsionar a coordenação entre diversas instâncias setoriais e ministeriais da UNASUL e de 

outros organismos na gestão integral de risco de desastres‖ (UNASUL, 2014, p. 1 – tradução 

nossa). Vale ressaltar que o plano de ação de 2013/2014 não trouxe nenhuma referência 

explícita ao Conselho de Defesa Sul-americano, apenas apresentou diversos objetivos 

estratégicos e linhas de ação para alcançar os objetivos do Grupo de Trabalho.  

 

3.3.2.2 O Manual de Cooperação para Assistência Mútua frente a desastres em países 

membros da UNASUL 

Durante a Reunião do Conselho de Ministros e Ministras de Relações Exteriores da 

UNASUL, realizada em 21 de dezembro de 2015, através da resolução UNASUR/ CMRE/ 

RESOLUCION Nº 023/2015, foi aprovado o Manual de Cooperação para Assistência Mútua 

frente a desastres em países membros da UNASUL. O manual foi aprovado em um contexto 

de necessidade  de que a região conte com ―instrumentos de cooperação e assistência entre os 

países da UNASUL que ajudem a agilizar a cooperação humanitária e a capacidade de reação 

frente a emergências‖ (UNASUL, 2015b, p. 1).  

Em seu artigo 2º, a resolução menciona expressamente a necessidade de instruir o 

GTNGRD para que realize ―todas as gestões necessárias, inclusive junto ao Conselho de 

Defesa Sul-americano, ao Conselho Sul-Americano de Desenvolvimento Social e ao 

Conselho Sul-americano de Infraestrutura e Planejamento, com a finalidade de implementar o 

Manual‖ (UNASUL, 2015b, p. 2 – tradução nossa). Dessa forma, o objetivo é formular 

procedimentos que ―facilitem e apoiem os mecanismos existes, a partir do ponto de vista 

operativo frente a situações de desastres que geram chamados de ajuda internacional‖ 

(UNASULb, 2015, p. 4). 
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O manual traz princípios e critérios fundamentais que levam em consideração as 

resoluções aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas de número 64/251 sobre 

―Cooperação Internacional para a assistência humanitária em caso de desastre natural, desde o 

socorro até o desenvolvimento‖ e número 46/182 de ―Fortalecimento de coordenação de 

assistência humanitária em emergências do Sistema das Nações Unidas‖. Além disso, traz a 

definição dos principais termos e conceitos relacionados à estratégia Internacional para a 

Redução de Risco de Desastres, definidas pelo Escritório das Nações Unidas sobre Redução 

de Risco de Desastres (UNISDR). Dessa forma, versa o manual que  

 

nos casos em que a emergência, desastre ou catástrofe que afete um Estado 

Membro requeira reação coordenada, a presidência pro-tempore poderá fazer 

um chamamento inicial unificado, em consulta com o Estado afetado, a todos 

os Estados-Membros da UNASUL, para cooperar de forma coordenada como 

uma só entidade (UNASUL, 2015b, p. 9 – tradução nossa) 

 

Esse manual traz diversas informações também a respeito da doação de recursos e 

gestão de assistência humanitária, tais como elementos de sobrevivência, alimentos, água, 

recursos humanos, máquinas e equipamentos,  medicamentos, insumos e instrumental médico, 

sangue e derivados, vacinas, abrigo, roupa e sapatos, hospitais de campanha, assistência 

financeira e combustível. Além disso, o manual traz fluxogramas e esquemas acerca do 

chamado de ajuda internacional, do envio e recebimento de ajuda e da finalização da 

assistência. Além do manual, estabeleceu-se um plano de Ação do Grupo de Trabalho para o 

período de 2015 – 2019. Esse plano de ação também não trouxe expressamente o nome do 

CDS em suas ações. 

Em 31 de janeiro de 2017, na declaração de prestação de contas do então secretário-

geral da UNASUL sob a presidência pro-tempore do Equador, Ernesto Samper declarou que  

 

o Manual de Manejo e Gestão de Risco de Desastres Naturais da UNASUL 

já entrou em vigência. No futuro, responsáveis pelo manejo de desastres 

naturais nos países da UNASUL poderão operar de forma solidária e 

coordenada para enfrentar situações catastróficas, como o recente terremoto 

ocorrido no Equador. Em breve, com apoios internacionais como da União 

Europeia, será aberto na UNASUL a primeira Reunião de Coordenação de 

Ações Regionais para Desastres Naturais (UNASUL, 2017 – tradução 

nossa). 

 

Em seu plano de trabalho, o CEED possui uma área de estudo relacionada à ―Defesa e 

Recursos Naturais‖, para auxiliar nas ações propostas no âmbito do primeiro eixo do CDS. 

Como resultado desses estudos, o primeiro produto do Centro foi um estudo chamado ―Estudo 

de Prospectiva para a América do Sul 2025‖. Esse trabalho rendeu duas publicações. A 

Primeira Parte do ―Estudo de Prospectiva da América do Sul 2025‖, foi lançada em 2015. 
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Trata-se de um é um documento focado no ―desenvolvimento de um diagnóstico da realidade 

atual e na projeção de tendências para 2025 em relação ao uso e demanda de recursos naturais 

estratégicos que a região possui‖ (CEED, 2018b). 

A segunda parte do estudo foi lançada em dezembro de 2018 e identificou ―a falta de 

meios e equipamentos necessários para a execução de funções específicas, particularmente 

aquelas relacionadas à atenção direta no campo a situações de desastres naturais - por 

exemplo, recursos aéreos insuficientes para a luta contra os incêndios florestais e 

equipamentos para atenção e socorro em áreas alagadas‖ (CEED, 2018b, p. 30). 

 

3.3.2.3 O CDS e a agenda de transversalização da gestão de risco de desastres na UNASUL 

O informe preliminar da UNASUL, de 30 de março de 2016, que trata sobre 

programas intersetoriais e setoriais sobre prevenção e gestão de risco e desastres naturais na 

UNASUL esclarece o trabalho das instâncias da UNASUL que tratam sobre risco de 

desastres.  

Esse informe esclarece que a atuação do GTANGRD é intersetorial e traz como 

perspectiva setorial a atuação do Conselho de Defesa Sul-Americano; do Conselho e 

Infraestrutura e Planejamento, e do Conselho Sul-Americano de Saúde. Por fim, o documento 

traz uma proposta de um ―Programa de Workshop de Transversalização da Temática de 

Gestão de Risco de Desastres da UNASUL‖.  

Essa proposta de transversalização foi uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Alto 

Nível, uma vez que a gestão de risco de desastres deve considerar a ―necessidade de observar 

os riscos a partir da perspectiva de vários atores envolvidos. Com isso, para chegar a uma 

visão integral de risco de desastre, é necessário transversalizar a temática nos diferentes 

setores e níveis da sociedade‖. Dessa forma, foram objetivos do encontro: (i) socializar a 

temática e as atividades realizadas pelo Grupo de Trabalho; (ii) conhecer as iniciativas  ações 

desenvolvidas pelas diferentes instâncias da UNASUL, como os Conselhos; (iii) gerar uma 

agenda comum para continuar de forma coordenada as atividades para 2016-2017 entre os 

diferentes conselho e instâncias da UNASUL (UNASUL, 2016, p. 6).  

O evento ocorreu nos dias 21 e 22 de julho de 2016 na sede da Secretaria Geral da 

UNASUL. Participaram desse evento autoridades do GTANDGRD, representantes dos 

Conselhos setoriais da UNASUL que possuem competência em matéria de gestão de riscos de 

desastres, como é o caso do CDS, do Conselho de Saúde, do Conselho Sul-Americano de 

Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), do Conselho de Educação, do Conselho de 

Cultura e convidados de organizações regionais e internacionais vinculados ao GTANGRD. 
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Na ocasião, a delegação peruana  destacou os principais produtos do CDS na gestão de 

riscos de desastres, tais como o Protocolo de Cooperação entre os Ministérios de Defesa para 

o caso de desastres naturais e antrópicos; o Inventário de Capacidades Militares e o Sistema 

Sul-americano de cooperação em Defesa para Desastres e Catástrofes (SICODDEC) (PERU-

CDS, 2016). Todos esses produtos foram frutos de ações coordenadas no segundo eixo dos 

planos de ação do CDS.  

Por fim, reforça-se a participação integrada do GTANDGRD nas ações promovidas no 

âmbito do segundo eixo do Conselho. Segundo Bucheli (2017, p. 11), no caso do terremoto 

do Equador, em 2016, segundo declarações do chanceler Guillaume Long, a solidariedade das 

nações da UNASUL que chegou através de um chamado internacional, permitiu que 82% da 

água que se recebeu da emergência fosse proveniente dos países da UNASUL, assim como 

83% dos veículos aéreos e terrestres e 60% dos recursos humanos, 32% dos alimentos e 26% 

das tendas (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016). Essa foi uma 

cooperação entre UNASUL e o Equador, mas naquele momento não foi possível ativar o 

Manual de assistência mútua.  

 

3.2.3 Desminagem Humanitária  

A Colômbia possui uma vasta experiência em assuntos de desminagem humanitária e, 

em 20 de fevereiro de 2014, o Ministro de Defesa Juan Carlos Pinzon afirmou que esse era 

―um assunto importante para o presente e para o futuro da Colômbia. Aqui temos adquirido 

uma experiência bastante importante e que vale a pena levar ao conhecimento de outras 

nações‖ (EL NUEVO SIGLO, 2014).  

Durante a IX Reunião Ordinária da Instância Executiva e V Reunião Ordinária do 

CDS, realizada em Paramaribo, em fevereiro de 2014, a delegação Peruana sinalizou que 

sediaria o I Foro Sul-Americano de Experiência em Desminagem Humanitária. Dessa forma, 

essa ação entrou no plano de ação do CDS de 2014, sob a responsabilidade da Colômbia, para 

ser realizado em Setembro de 2014, mas não aconteceu.  

A ação foi então prorrogada para o plano de ação de 2015, prevista para ser realizada 

nos dias 3 e 4 de abril, mas foi novamente prorrogada para o plano de ação subsequente em 

detrimento de feriado (CDS, 2014c, p. 5). A atividade, no entanto, não aconteceu nem nos 

anos subsequentes, mas continuou presente no plano de ação de 2017. Nenhum registro do I 

Fórum Sul-Americano sobre Desminagem Humanitária no âmbito do CDS foi encontrado.  

Em 2014 de fato aconteceu um Seminário Regional sobre Desminagem Humanitária, 

em Quito, no Equador, organizado pelo Centro Internacional de Desminagem Humanitária 
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(CIGHD). Esse evento, embora tenha sido realizado no Equador, não teve relação com as 

atividades do CDS.  

Embora a Colômbia tenha proposto a ação no âmbito do CDS, cinco países na 

América do Sul ainda trabalham na remoção de minas, são eles: Argentina, Chile, Colômbia, 

Equador e Peru, todos signatários da  Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, 

Produção e Transferência de Minas Antipessoais e sobre a sua Destruição (Convenção de 

Ottawa). 

A OEA é a organização que tradicionalmente vem trabalhando na Desminagem, por 

intermédio da Junta Interamericana de Defesa
91

 que age ―desde o final do século passado em 

coordenação com o Programa de Ação Integral contra Minas Antipessoal (AICMA), da 

Secretaria de Segurança Multidimensional da OEA‖. Essa atuação inicialmente se deu por 

intermédio da Missão de Assistência para a Remoção de Minas na América Central 

(MARMINCA), que destruiu 81.014 minas antipessoal e na Nicarágua, Honduras, Costa Rica, 

Guatemala e Suriname (OEA-JID, 2017, p. 11). 

Dessa forma, a Nicarágua foi o primeiro país da América Central a ter esforços 

conjuntos em prol da desminagem humanitária, em decorrência da Revolução Sandinista, que 

deixou áreas contaminadas tanto na Nicarágua, como em Costa Rica e Honduras. Em 1993, 

para a execução do plano de desminagem na República da Nicarágua, formou-se uma equipe 

composta por 15 militares da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Guatemala, Honduras, Peru 

e Uruguai, mas a missão encerrou-se no mesmo ano em virtude de problemas orçamentários 

(VANUCHI, 2017).  

Em seguida, a JID atuou na fronteira entre Equador e Peru, resultado de minas 

implantadas em consequência da Guerra do Cenepa (1995), destruindo 13.589 minas (OEA-

JID, 2017, p. 11). Essa ação teve início em 2003, com a criação da Missão de Assistência para 

Remoção de Minas na América do Sul (MARMINAS), que adveio do processo de paz entre 

Peru e Equador, sob a supervisão da Missão de Observadores Militares Equador-Peru 

(MOMEP). No acordo de paz, a desminagem da região ficou a cargo dos beligerantes e em 

maio de 2003, foi criada a MARMINAS para atuar sob a égide da JID e da OEA. Segundo 

Vanuchi (2017), o protagonismo brasileiro nessa atuação foi marcante, pois ―a missão durou 
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 A Junta Interamericana de Defesa (JID) ―foi fundada em 30 de março de 1942. No ano de 2006, a Assembleia 

Geral da Organização dos Estados Americanos estabeleceu JID como uma ‗entidade‘ da Organização e aprovou 

seu Estatuto. [...] O seu propósito é prestar serviços de assessoramento técnico, consultivo e educacional à OEA 

e a seus Estados Membros em temas relacionados com assuntos militares e de defesa no Hemisfério‖ (OEA-JID, 

2017, p. i). 
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11 anos, encerrando-se em 2013, com a participação de 81 militares estrangeiros, sendo 61% 

de brasileiros‖.  

Durante o I Encontro Presidencial e V Gabinete Binacional entre Peru e Equador, 

realizados em Chiclayo, no Peru, em 29 de fevereiro de 2012, Peru e Equador criaram a 

Unidade Binacional de Desminagem Humanitária. Segundo Tasselkraut (2017, p. 21), essa 

unidade tem como objetivo levar adiante exercícios e operações conjuntas com unidades das 

forças armadas dos Estados. Peru e Equador participam de vários treinamentos conjuntos, 

―como o Programa de Desminagem Básica, Gestão em Desminagem Humanitária, Destruição 

de Explosivos e Limpeza do Campo de Batalha. Desde 2014, o Exército do Peru tem treinado 

100 soldados equatorianos em diversos programas de desminagem humanitária‖ 

(PELCASTRE, 2017). Vale ressaltar que em 2018, na Décima Oitava Reunião de Autoridades 

Nacionais de Ação contra as Minas Antipessoal no Peru e no Equador, os ambos reforçaram o 

compromisso de continuar avançando na desminagem. 

No Chile, o Governo Pinochet (1973-1990) colocou mais de 180 mil minas terrestres 

nas fronteiras com Peru, Bolívia e Argentina (JESUS, 2017, p 29). Em 1997, o Chile assinou 

a Convenção de Ottawa e, em 2002, deu andamento ao seu Plano de Desminagem Nacional e 

em 19 de agosto constituiu a Comissão Nacional de Desminagem (CNAD)
92

. Da mesma 

forma, o Chile também tem metas de erradicar as minas terrestres até 2020. 

Em 2012, o Chile e a Argentina firmaram, durante a II Reunião do Grupo de Trabalho 

Ad Hoc Argentino-Chileno sobre desminagem de fronteiras, um acordo que contemplou 

diversas atividades de cooperação e intercâmbio. Na ocasião, foi assinado um Memorando de 

Entendimento sobre cooperação de assistência médica de emergência diante de um eventual 

acidente durante o trabalho nas minas.  

Em 2016, o Chile também foi o anfitrião da XV Reunião de Estados Parte da 

Convenção de Ottawa, realizada pela primeira vez em Santiago. Segundo a CNAD (2019), até 

2017 o Chile já tinha destruído cerca de 146.814 minas em zonas fronteiriças com o Peru, 

Bolívia e Argentina.  

Em 2018 foi realizado o Primeiro Exercício de Evacuação Médica de Emergência em 

Tarefa de Desminagem Humanitária (EVACRIT), entre Argentina e Chile. Esse exercício 

teve como objetivo evacuar feridos durante as tarefas de desminagem no Canal de Beagle, no 

Chile (ARGENTINA, 2018).  

                                                
92

 É um órgão público, com representação multisetorial e de caráter nacional que depende diretamente do 

Presidente da República e é presidido pelo Ministro de Defesa Nacional, sendo integrada também pelos Chefes 

de Estado Maior das Forças Armadas.  
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A ação de desminagem humanitária que ocorre na Argentina refere-se à questão das 

Malvinas/Falklands. Tanto Argentina como Reino Unido também são signatários de Ottawa e 

ambos declararam que são afetados. Em 2016, o Foreign Office afirmou que, até 2018, 46 

campos seriam limpos, e que a última fase do trabalho seria financiada conjuntamente tanto 

pelo Escritório de Assuntos Exteriores e da Commonweath, como pelo Ministério de Defesa 

da Argentina. Segundo Borlina  

um estudo identificou 117 áreas minadas cobrindo 13.15 km², o que 

representa aproximadamente 0,1% da área na Malvinas / Falkland 

Islands [...] A Argentina tem um Gabinete de Desminagem 

Humanitária no âmbito do Gabinete do Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas e um Centro de Treinamento de Desminagem 

Humanitária (BORLINA, 2015, p. 11). 

 

Em 3 de dezembro de 1997, a Colômbia assinou o Tratado de Ottawa. A Convenção 

foi ratificada em 6 de setembro de 2000 e entrou em vigor dia 1 de março de 2001. Com a Lei 

759 de 2002 instituiu-se na Colômbia a base jurídica para implementar a convenção, sendo a 

Comissão Intersetorial Nacional para Ação contra Minas Antipessoais (CINAMAP) a 

autoridade responsável para implementar o tratado. Com o Tratado, a Colômbia se 

comprometeu a limpar totalmente seu território até 1º de março de 2011, mas obteve extensão 

de prazo de 10 anos para atingir a meta e aumentou os recursos para isso. Dessa forma, o país 

caminha para concretizar a limpeza dos campos minados até 2021 (DAICMA, 2018).  

A missão de Desminagem Humanitária na Colômbia teve sua origem em setembro de 

2005 quando o Diretor do Programa de Ação Humanitária contra Minas da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) solicitou o apoio da JID. Segundo o Landmine Monitor de 2017, 

em 2016, a Colômbia figurava como o segundo país que, depois do Afeganistão, mais sofria 

com os efeitos das minas terrestres. Entre 1990 e 2016, foram registradas 11.426 vítimas civis 

e militares, entre mortos e feridos. Ao todo, 2.257 pessoas morreram, sendo 832 civis e 1.425 

soldados
93

 (ICBL-CMC, 2017). Muitos desses artefatos foram implantados por grupos 

guerrilheiros, como as FARC e o Exército de Libertação Nacional, além de outros grupos 

ilegais. 
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 Segundo a Diretoria de Ação Integral contra as Minas Antipessoal (DAICMA, 2018), em 2017 foram 

registradas 52 vítimas por Minas desse tipo. Esse dado representa um declínio em relação a 2016, mas a 

proporção entre vítimas civis e militares foi revertida pela primeira vez em vários anos, aumentando o número de 

baixas militares. Em 2017, a população civil representou 71% das 16 vítimas, este é o maior percentual 

registrado pela DAICMA desde 1990. O número de vítimas aumentou significativamente em 2018. Até o final 

de setembro, mais de 100 vítimas foram registradas (12 pessoas mortas e 94 feridas). A população civil foi a 

mais afetada em 2018 até setembro daquele ano (69, ou 65%). 
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Na Colômbia essa ação é realizada pelas Forças Armadas e pelas Organizações Civis 

de Desminagem Humanitária acreditadas
94

. Dessa forma, no âmbito sul-americano, alguns 

esforços de cooperação têm sido envidados em prol da Desminagem Humanitária colombiana 

e o Brasil tem papel ativo nessa cooperação.  

Desde 2005 o Exército Brasileiro contribuiu com o trabalho de desminagem na 

Colômbia através do Grupo de Monitores Interamericanos na Colômbia (GMI-CO), da JID, e 

no Grupo de Assessores Técnicos Interamericanos (GATI-CO), criado em 2015. Além disso, 

a Marinha Brasileira possui uma unidade responsável por instruir e fazer adestramentos na 

área.  Em 2015, foi firmado um acordo bilateral entre Brasil e Colômbia que adveio da 

necessidade da Marinha da Colômbia aumentar o efetivo de militares capacitados na 

Desminagem, ―essa demanda foi solicitada em 2014 e efetivada em 2015, quando a Marinha 

Brasileira enviou dois oficiais para o Centro Internacional de Treinamento Anfíbio em 

Coveñas, Sucre, por um período de dois anos‖ (BRASIL, 2017). Vale ressaltar que  

 

Desde 2015, quando iniciou o acordo bilateral, já foram formados 329 

técnicos em desminagem, sendo 39 apenas em 2017, e 46 líderes de DH. 

Além da instrução propriamente dita, a missão inclui a disseminação do tema 

sobre minas terrestres e explosivos improvisados para os militares 

colombianos, por meio de palestras e cursos em instituições de ensino, como 

a Escola Naval de Oficiais e o Curso de Cabos e Sargentos (BRASIL, 2017).  

 

Foi nesse contexto que o Ministro de Defesa da Colômbia, Juan Carlos Pinzon, 

afirmou que era importante levar a experiência colombiana em desminagem ao conhecimento 

de outras nações, tendo então a ação relacionada ao I Foro Sul-Americano de Experiência em 

Desminagem Humanitária entrado no plano de ação do CDS, em 2014.  

Além disso, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil tem atuado na 

capacitação de militares sul-americanos na área de desminagem humanitária, que iniciou com 

a portaria Nº 952-MD, de 15 de junho de 2010. Em julho de 2017, o Centro recebeu 20 

militares do Exército Brasileiro, 3 do Exército da Colômbia, 2 do Exército do Paraguai e 1 do 

Exército Argentino para o Estágio de Desminagem Humanitária. Por fim, em fevereiro de 

2018 Brasil e Colômbia assinaram Memorando de Entendimento para ajuda à Colômbia na 

área de desminagem.   
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 Segundo a DAICMA (2018), realizam operações de desminagem na Colômbia (i) a Brigada de Engenheiros de 

Desminagem Humanitária N. 1; (ii) O Agrupamento de Explosivos e Desminagem de Infantaria da Marinha; (iii) 

The HALO - Trust Humanity & Inclusion (antes Handicap International); a Ajuda Popular Noruega; a Campaña 

Colombiana Contra Minas - CCCM ; a Associação Colombiana de Técnicos e Especialistas em Explosivos e 

Investigadores de Incêndios; a ONG Perigeo; o Danish Demining Group – DDG; e o Polus Center, além de duas 

organizações que estão em construção de sua capacidade operacional: Humanicemos DH e Colombia sin Minas. 
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Em 2016, em Nova Iorque, foi lançada uma iniciativa global
95

 para ajuda financeira à 

desminagem Colômbia. Na ocasião, Chile, Argentina e Uruguai que se comprometeram a 

fornecer capacitação e acompanhamento à Brigada de Desminagem.   

Dessa forma, a iniciativa Colombiana de sediar o I Foro Sul-Americano em 

Desminagem Humanitária e a inclusão da temática no âmbito do CDS é bastante coerente 

com o contexto vivenciado pelos países sul-americanos. A agenda de desminagem 

humanitária no âmbito do segundo eixo CDS também adveio de um contexto em que o Brasil 

estava envolvido com a cooperação em desminagem na Colômbia. Essa ação teve como 

corresponsáveis Argentina, Chile e Peru, países que também estavam diretamente envolvidos 

com experiências de desminagem.  

Em dezembro de 2016, as FARC e o governo colombiano assinaram acordo de paz, 

incluindo a remoção das minas terrestres. Dessa forma, ex-combatentes criaram uma 

organização civil em 2017 para contribuir com atividades de inspeção e remoção de minas. 

Nesse contexto, a atuação do CDS em desminagem humanitária tem potencial para ir além da 

perspectiva de realização de um Foro em desminagem. No entanto, essa tem sido mais uma 

esfera em que os países têm preferido o caminho da cooperação bilateral.  

 

3.2.4 Medicina Operacional 

A temática de medicina operacional entrou pela primeira vez na agenda do segundo 

eixo do CDS no plano de ação de 2015, sob responsabilidade do Brasil. A nota que 

acompanhou o plano de ação esclarecia que o objetivo era incentivar o intercâmbio entre os 

países membros, permitir uma visão geral das capacidades de treinamento médico militar e 

integrar o pessoal da saúde dos países membros para futura participação em operação 

combinada (CDS, 2015, p. 3). 

Segundo o Manual de Apoio em Saúde em Operações Conjuntas do Brasil, Medicina 

Operativa é ―toda atividade de saúde realizada em operações militares, tanto em tempo de paz 

como em situações de conflito, incluindo as operações de paz, as humanitárias, a resposta à 

catástrofes e à crises, além dos ambientes operativos especiais‖ (BRASIL, 2017, p. 16).  

Esse manual teve sua primeira versão editada em 2017, mas desde 2013 já vinha 

atuando na sua elaboração, que deveria trazer ―diretrizes para que os militares profissionais de 

                                                
95

 Os aportes foram estabelecidos da seguinte forma: Estados Unidos: 36 milhões de dólares, Noruega: 22 

milhões de dólares; Holanda: 1,2 milhões de euros, México: um milhão de dólares, Canadá: 12 milhões de 

dólares, Espanha: 500 mil euros, Reino Unido: 5,2 milhões de dólares, Suíça: 7 milhões de dólares, Itália: um 

milhão de dólares, França: 1,3 milhões de dólares.  
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saúde possam atuar integrados em situações de conflito e frente a desastres naturais e 

antropogênicos, prestando atendimento às vítimas de catástrofes‖ (BRASIL, 2014). 

Segundo o Ministério da Defesa, a partir da elaboração do manual surgiu a 

necessidade criar um Centro Conjunto de Medicina Operativa no Brasil
96

 (BRASIL, 2014), 

com o objetivo de tornar o país ―uma referência internacional no campo do atendimento de 

feridos em combate, no planejamento médico em operações conjuntas e na resposta médica a 

eventos com múltiplas vítimas, como em catástrofes naturais ou causadas pelo homem‖  

(BRASIL, 2018).  

Dessa forma, o centro seria um local para treinamento médico, visando proporcionar a 

―interoperabilidade entre as Forças e entre estas e órgãos civis [...], desenvolver um quadro 

operacional comum em eventos de múltiplas vítimas (desastres naturais, atentados, etc.) e 

produzir uma ‗linguagem no tratamento do trauma‘ comum...‖ (BRASIL, 2014). 

No dia 1 de setembro de 2014, no Rio de Janeiro, organizado pelo Ministério da 

Defesa, o Seminário de Apoio de Saúde em Operações Conjuntas de Paz 2014, com o 

objetivo de ―promover o intercâmbio com outros países que possuem conhecimentos diversos 

de atendimento médico e resgate em situações de desastres naturais e combates‖. O seminário 

reuniu cerca de 100 profissionais de medicina das três forças e trouxe palestrantes dos Estados 

Unidos e de Israel e também permitiu a realização de uma simulação médica de atendimento a 

feridos (BRASIL, 2014).  

Dessa forma, foi nesse contexto que o Brasil propôs-se a realizar um Seminário 

Internacional na área de Medicina Operativa no âmbito do CDS, por intermédio da ação ―2c - 

Desenvolver a capacidade na área de formação em Medicina Operacional por meio de um 

seminário internacional‖, do plano de ação de 2015.  

O I Seminário Internacional de Medicina Operativa no âmbito do CDS foi realizado 

no dia 25 e 26 de Junho, em Salvador. O objetivo do seminário foi   

 

Desenvolver a capacidade na área de treinamento em medicina operativa, 

incentivar a cooperação entre os países do Conselho de Defesa Sul-

Americano (CDS), permitir uma visão geral das capacidades de treinamento 

médico militar no âmbito dos países membros e integrar o pessoal de saúde 

dos países para a futura participação em operações combinadas, em resposta 

aos conflitos armados e aos desastres naturais (BRASIL, 2015b).  

 

                                                
96

O projeto estratégico do centro está em fase de planejamento, mas o Ministério da Defesa, continua 

desenvolvendo atividades que visam a capacitação de equipes médicas para atuar em emergências. O Brasil 

possui uma grande experiência em ajuda humanitária e a capacitação teve como objetivo abordar a padronização 

da rápida resposta na ocorrência de eventos de grande magnitude no mundo (BRASIL, 2018).  
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Participaram do Seminário delegações de dez países da UNASUL: Argentina, Brasil, 

Bolívia, Chile, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela e ―todos os países 

demonstraram grande interesse nesse intercâmbio em medicina operativa‖ (BRASIL, 2015b).   

 A participação dos países do CDS nesse seminário vem na esteira e conecta-se com os 

demais eventos e ações propostas no âmbito do segundo eixo, uma vez que boa parte dos 

eventos foi direcionada à situações de desastres naturais. Dessa forma, a contribuição 

brasileira, além de inspirada por suas questões internas, somou ao contexto que já estava se 

delineando em questões desastres naturais e ações humanitárias.  

 

3.3 Sistematização 

A taxonomia aqui proposta permitiu vislumbrar com maior clareza quais foram as 

agendas trazidas pelos países ao segundo eixo do CDS. Os dados estatísticos levantados 

foram fundamentais para visualizar efetivamente quais esforços foram direcionados para qual 

temática, além de permitirem identificar os países que realmente estiveram engajados na 

proposição e na realização das ações do CDS. As quatro agendas incorporadas ao segundo 

eixo acompanharam em grande parte as necessidades dos países que as propuseram. Houve 

uma predominância na área de ações humanitárias, com especial  atenção aos desastres 

naturais, seguido da área de operações de paz, medicina operacional e desminagem.  

Na área de operações de paz, a Argentina foi o país que mais se destacou, sendo o país 

que, em termos quantitativos, mais apresentou propostas de ações nessa área. Embora Brasil e 

Uruguai fossem os maiores contribuintes, pouco assumiram o protagonismo nessa área. 

Apesar disso, o Uruguai foi o anfitrião e responsável pelo primeiro seminário que aconteceu 

nessa temática, realizado em 2010.  

Esse seminário deu a tônica do que viria a ser o enfoque do CDS nas operações de paz, 

em especial o delineamento de medidas que permitissem a articulação de padrões e posturas 

comuns entre os países. Via de regra, os seminários foram um espaço de troca de 

experiências, onde cada país trouxe o seu know-how e os seus desafios na área de operações 

de paz e ações humanitárias. Além deles, corroboraram para essas trocas os exercícios 

combinados, que foram gradualmente evoluindo e atendendo a necessidades que reforçavam a 

construção uma visão compartilhada e comum na área de operações de paz.  

Na visão da autora, essas ações caminharam em direção à construção paulatina de uma 

atuação conjunta sul-americana em operações de paz, dando tônicas que por vezes foram além 

da simples questão operacional, trazendo a possibilidade de gerar normas e políticas que 

abrangessem os países membros da UNASUL.  
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Mecanismos até então existentes, surgidos como resultado direto da MINUSTAH, 

como é o caso da ALCOPAZ, da Força Combinada Cruz del Sur, do Mecanismo 2X9,  foram 

citados como possível referência para os trabalhos que poderiam ser desenvolvidos, além de 

outros organismos regionais específicos de operações de paz. Além da atuação conjunta, as 

ações caminharam na direção de uma possível institucionalização do tema, o que ficou 

patente nos planos de ação de 2016 e 2017, com ações para institucionalizar os temas de 

operações de paz e cooperação sul-sul. 

A segunda agenda trazida ao segundo eixo do CDS foi, na visão da autora, a que 

trouxe resultados mais concretos na prática das ações: a cooperação em desastres naturais. 

Muitas ações foram encabeçadas pelos países que mais sofrem os efeitos de desastres 

naturais, como o Chile, Peru e Brasil. Vale ressaltar que esse contexto muito sofreu a 

influência também do terremoto ocorrido no Haiti e, por consequência, dos impactos que isso 

teve para a operação de paz em curso naquele país.  

A dinâmica da temática de desastres seguiu também a realização de seminários e 

exercícios combinados, mas os resultados e as propostas caminharam em direção a 

mecanismos de cooperação concretos em desastres, algo que será melhor detalhado no 

capítulo subsequente. Assim como na temática das operações de paz, o primeiro seminário, 

ocorrido em Ica, no Peru, também deu a tônica do que seria a construção dos países do CDS 

na direção da cooperação em ações humanitárias e desastres naturais.  

No caso específico da cooperação em desastres, esse capítulo abordou muito mais a 

transversalização do tema do que as medidas que foram desenvolvidas especificamente dentro 

do segundo eixo do CDS. E isso tem um motivo: demonstrar que a temática foi tão importante 

no contexto da UNASUL que a própria instituição adotou uma perspectiva intersetorial, na 

qual foi nítida a importância do trabalho desenvolvido dentro do segundo eixo do CDS. 

A terceira agenda do CDS ficou no papel: a desminagem. Essa agenda é reflexo e 

consequência direta do que estava sendo vivenciado à época pela Colômbia, também em um 

contexto em que o Brasil estava auxiliando na desminagem colombiana. Essa agenda também 

advém da necessidade de um conjunto de países sul-americanos, em especial aqueles que, por 

motivos históricos e de conflitos, tiveram minas terrestres instaladas em seus territórios. 

Nessa temática não houve evolução concreta dentro das ações do segundo eixo, mas na visão 

da autora, o simples fato de a agenda ter sido levada aos planos de ação já representa o 

reconhecimento dos países acerca da possibilidade de tratar a questão de uma forma integrada 

e cooperativa que possa ir além da cooperação bilateral.  
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A quarta e última agenda foi a medicina operacional e, como foi demonstrado, essa 

agenda de fato representou parte de um projeto maior encabeçado pela intenção brasileira de 

criar um Centro Conjunto de Medicina Operativa no Brasil.  

O que foi abordado nessa sistematização até agora referiu-se à cooperação 

exclusivamente militar no âmbito do segundo eixo do CDS. Ora, esse eixo de fato trouxe a 

cooperação militar como uma prioridade, não à toa, entende a autora, o eixo começa com o 

termo ―cooperação militar‖. Não à toa também, ações humanitárias e operações de paz foram 

levadas a um Conselho de Defesa. Por que ao Conselho de Defesa? Conforme já demonstrado 

no capítulo anterior, essa temática foi tratada sob a perspectiva militar, como resultado de 

esforços de redefiniçao do papel das Forças Armadas principalmente a partir da década de 

1990, tendência que foi levada ao CDS.  

E é nesse contexto que será abordada a segunda hipótese levantada nessa pesquisa: a 

de que organizações regionais, tais como a UNASUL, por intermédio do CDS, atuando em 

coordenação com as Nações Unidas, possuem mecanismos para ajudar a qualificar a atuação 

dos países da região nas operações de paz e ações humanitárias para além da cooperação 

militar. E aqui entra um dos principais resultados dessa pesquisa que, embora seja ainda 

inicial, merece e deve ser estudado com profundidade até mesmo para entendê-lo sob a 

perspectiva teórica e conceitual: a transversalização dos temas tratados na agenda do segundo 

eixo CDS.  

A tendência de transversalização pode ser vista em dois momentos relacionados aos 

objetos de pesquisa desse trabalho. Em primeiro lugar, com a criação do Grupo de Altas 

Autoridades de Cooperação Sul-Sul dentro da estrutura da UNASUL, grupo que materializou 

a possibilidade de cooperação entre UNASUL e Haiti, e UNASUL e União Africana. Em 

segundo lugar, a criação do Grupo de Trabalho Alto Nível para a Gestão de Risco de 

Desastres na UNASUL – GTANGRD.  

Esses grupos de trabalho possuem uma perspectiva intersetorial e reúnem  esforços 

integrados dos demais conselhos da UNASUL. Especialmente no caso do GTANGRD, o 

trabalho desenvolvido no segundo eixo do CDS foi fundamental, com diversos resultados 

práticos. Desse grupo vieram importantes resultados, como o Manual de Cooperação para 

Assistência Mútua. Demonstrou-se a possibilidade de dotar a cooperação sul-sul de uma 

característica transversal e intersetorial dentro da UNASUL, reconhecendo-se a necessidade 

de articulação entre as diversas instâncias dentro da própria União (UNASUL, 2015. p. 2).  

Nesse contexto, confirma-se a hipótese de que organizações regionais, tais como a 

UNASUL, por intermédio do CDS, possuem sim mecanismos para atuar em coordenação com 
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as Nações Unidas transcendendo a cooperação militar em ações humanitárias e operações de 

paz. Um dos caminhos possíveis é justamente integrar os demais conselhos em temas que 

podem ser transversalizados, trazendo a perspectiva de vários atores e permitindo uma visão 

integral e abrangente sobre o tema, e não apenas sob a perspectiva militar ou da cooperação 

militar. 
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CAPÍTULO 4 - TAXONOMIA DAS MEDIDAS DE FOMENTO DA CONFIANÇA E 

DA SEGURANÇA NO SEGUNDO EIXO DO CDS 

 

Esse capítulo é uma continuação do anterior que trouxe a metodologia de análise de 

conteúdo para propor taxonomias e entender os resultados obtidos no segudo eixo do CDS. A 

categoria que será aqui detalhada diz respeito ao tipo de ação que foi implementada no 

segundo eixo. Ficaram definidas as categorias a seguir. (i) diplomacia do seminário; (ii) 

exercício combinado; (iii) medidas de cooperação e prevenção em catástrofe  (iv) 

institucionalização. Todas as ações do CDS foram categorizadas no item 3.1 que trata de 

metodologia no capítulo anterior. 

Cada uma dessas categorias, exceto a institucionalização, tiveram como base o quadro 

4, do segundo capítulo, que fez a relação entre as MFCS da OEA e o segundo eixo do CDS. 

As categorias obviamente não seguem exatamente o que consta nas MFCS, mas em boa parte 

delas foi possível estabelecer conexões.  

Na primeira categoria (exercício combinado), a relação foi feita com as MFCS 

―Adoção gradual de acordos sobre notificação prévia de exercícios militares‖, ―acordos sobre 

convite de observadores para exercícios militares, visitas a instalações militares, facilidades 

para a observação de operações rotineiras e intercâmbio de pessoal civil e militar para 

formação, treinamento e aperfeiçoamento‖.  

Na segunda categoria (medidas de cooperação e prevenção em catástrofe), a 

semelhança ocorre com a MFCS ―programas de cooperação em caso de catástrofes naturais‖, 

da Declaração de Santiago (1995).  

A terceira categoria (diplomacia do seminário), tem relação com as MFCS ―Fomento 

da elaboração e do intercâmbio de informações sobre política e doutrinas de defesa‖; 

Realização de seminários, cursos de divulgação e estudos sobre medidas de confiança mútua‖, 

da Declaração de Santiago; ou mesmo da Declaração de San Salvador, que traz a MFCS 

―Estender aos institutos de formação diplomática, academias militares, centros de pesquisa e 

universidades, os seminários [...] sobre MFCS, desarmamento e outros temas vinculados à paz 

e à segurança hemisférica‖.  

A quarta categoria (institucionalização) tem mais relação pela temática de operações 

de paz e cooperação sul-sul, mas foi incluída como uma categoria a parte porque a autora 

entende ser resultado e evolução das ações e das MFCS que foram paulatinamente sendo 

construídas no âmbito do CDS, resultando em uma perspectiva de institucionalização.   
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4.1 Taxonomia da Ações do Segundo Eixo do CDS quanto ao tipo de ação  

Das 36 ações planejadas, 13 foram mecanismo de resposta a desastres, 12 foram 

diplomacia do seminário, 9 foram relacionadas aos exercícios combinados; 2 foram 

institucionalização. O gráfico abaixo demonstra o percentual dessas ações:  

 

Gráfico 11 – % Ações Planejadas – Quanto ao tipo 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Das 36 ações planejadas no segundo eixo do CDS, 28 foram realizadas, o que 

corresponde a 77,77% das ações. Dessas 28 ações, 11 foram Mecanismo de resposta a 

desastres, 9 foram relacionadas aos exercícios combinados,  6 foram diplomacia do seminário 

e 2 de institucionalização, os percentuais estão no gráfico  abaixo. 
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Gráfico 12  – % Ações Realizadas – Quanto ao tipo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A tabela abaixo mostra o percentual e a quantidade das ações planejadas quanto ao 

tipo de ação. Do total de 36 ações planejadas nesse eixo, 13 foram medidas de cooperação e 

prevenção, o que corresponde a 36,11%. Em seguida, diplomacia do seminário, que 

corresponde a 33,33 %.  

 

Tabela 9 – Ações Planejadas – Quanto ao tipo 

Tipo de ação Qt % 

Medidas de Cooperação/Prevenção 13 36,11 

Diplomacia do seminário 12 33,33 

Exercícios combinados 9 25 

Institucionalização 2 5,5 

Total 36 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A tabela abaixo contabiliza as ações realizadas, incluídas as que foram consideradas 

―em andamento‖. As medidas de cooperação e prevenção a catástrofes também tiveram o 

maior percentual. 
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Tabela 10  – Ações Realizadas  – Quanto ao tipo 

Tipo de ação Qt % 

Medidas de Cooperação/Prevenção 11 39,28 

Exercícios combinados 9 32,14 

Diplomacia do seminário 6 21,42 

Institucionalização 2 7,14 

Total 28 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A tabela abaixo demonstra o percentual entre as ações que foram planejadas e 

realizadas, considerando o tipo de ação. Destaca-se que o baixo percentual de ações 

efetivamente realizadas em diplomacia do seminário refere-se ao Foro Sul-Americano sobre 

desminagem, sob responsabilidade da Colômbia, e que não puderam ocorrer, sendo 

prorrogadas e aparecendo nos planos de ação ao menos quatro vezes. Quanto às outras duas, 

uma foi a prorrogação do primeiro seminário sobre operações de paz, prevista no primeiro 

plano de ação do CDS , e a segunda foi um workshop sobre proteção de civis em operações de 

paz que possivelmente não ocorreu. 

 

Tabela 11 – Ações Planejadas X Realizadas (%) 

Tipo de ação Planejadas Realizadas % 

Medidas de Cooperação/Prevenção 13 11 84,61 

Diplomacia do seminário 12 6 50 

Exercícios combinados 9 9 100 

Institucionalização 2 2 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico  abaixo mostra as ações que foram planejadas por país, sem contabilizar as 

que foram efetivamente realizadas. Esse gráfico também não considera as ações que foram 

prorrogadas, limita-se às ações que estão nos planos de ação, independentemente de serem ou 

não continuidade da ação anterior. Dessa forma, de acordo com as ações planejadas, em uma 

análise única e exclusiva dos planos de ação, Brasil e Chile foram os países que mais 

apareceram. Seguidos de Argentina, Colômbia e Equador.  
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Gráfico 13  - Ações planejadas - por país ou grupo de países 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico  abaixo mostra as ações que foram realizadas por país, incluídas as que 

estavam em andamento. Essa análise levou em consideração todo o histórico e pesquisa  

realizadas além dos planos de ação, incluindo os relatórios, as atas das reuniões do Conselho, 

sites dos ministérios da defesa e sites de notícias. Dessa forma, os países que mais cumpriram 

suas ações nos planos foram: Chile, Brasil e Argentina. 
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Gráfico 14 - Ações realizadas por país ou grupo de países 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico abaixo realiza um comparativo entre as ações planejadas e efetivamente 

realizadas por países. O Chile foi o país que, além de ter proposto o maior número de ações, 

cumpriu cem por cento das ações propostas. O Brasil prorrogou duas ações, das oito que 

foram propostas. A Colômbia aparece como o país que mais se comprometeu, mais menos 

realizou, uma vez que o Foro de Desminagem não pode ser realizado. 

 

Gráfico 15 - Ações planejadas X realizadas por país/grupo de países

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.1.1 Diplomacia do Seminário 

Boa parte das ações do segundo eixo do CDS e do próprio Conselho em si envolvem 

algum tipo de reunião de trabalho, simpósio, conferência, fórum, workshops e seminários. 

Vittelli (2017) ao se referir as atividade realizadas pelo CDS, observou que as a maioria delas 

pertence ao tipo de cooperação que seria melhor descrita pelo conceito de diplomacia do 

seminário, conceito atribuído à Emanuel Adler. 

Segundo Adler, o seminário é um mecanismo de socialização baseado na interação e 

no diálogo. Dessa forma, o seminário pode promover significados comuns, ideias inovadoras 

e soluções cooperativas. Para o autor, ―a lógica por trás dos seminários é ensinar aos possíveis 

membros da comunidade os princípios sobre os quais a comunidade deve se basear, bem 

como ensinar os meios para implementar efetivamente esses princípios‖ (ADLER, 1998, p. 

139 – tradução nossa). Dessa forma, Emanuel Adler esclarece que 

 
Por diplomacia de seminário quero dizer não apenas a realização de 

seminários [...] mas, mais amplamente, todos os tipos de diplomacia 

multilateral (reuniões de diplomatas, profissionais, funcionários públicos e 

especialistas acadêmicos, o uso de especialistas em missões diplomáticas) 

destinadas a promover o diálogo político e a cooperação internacional 

(política, social, econômica) e a prevenir ou administrar conflitos por meio de 

conhecimento técnico ou normativo consensual (ADLER, 1998, p. 138) 

 

Muitas dessas reuniões e eventos ocorridos no âmbito do Conselho tiveram como 

objetivo criar mecanismos para trazer soluções cooperativas que constroem confiança e 

cooperação. Para Vitelli, as atividades de diplomacia do seminário são importantes por dois 

motivos: o primeiro deles é o potencial de gerar confiança e aumentar a transparência, além 

de gerar oportunidades de diálogos entre os atores; em segundo lugar, ―e apesar da avaliação 

que se pode fazer sobre o impacto real das identidades de defesa, é inegável que a diplomacia 

do seminário é uma prática fundamental na especificidade da CDS como uma iniciativa 

regional de cooperação para a defesa  que nenhum analista da CDS poderia ignorar‖ 

(VITELLI, 2017, p. 10 – tradução nossa). 

Das 36 ações planejadas no segundo eixo do CDS, 12 foram do tipo diplomacia do 

seminário. Dessas 12, apenas seis foram efetivamente concluídas/realizadas. Quanto ao tema, 

seis foram de operações de paz (4 realizadas, 1 prorrogada e 1 não realizada), quatro foram de 

desminagem (nenhuma foi realizada), uma foi de medicina operacional, e uma foi na área de 

desastres naturais. O quadro abaixo resume essas informações.  
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Quadro 13– Diplomacia do Seminário no Segundo Eixo do CDS 

Ações Tipo de Ação Tema Status Responsável 

2009/2010 

B - Organizar conferência sobre lições 

aprendidas em operações de paz, 

tanto em âmbito interno como 

multilateral.  

Diplomacia do 

seminário 

Operações 

de paz 
Prorrogado Uruguai 

2010/2011 

A - Organizar conferência sobre lições 

aprendidas em operações de paz, 

tanto em âmbito interno como 

multilateral.  

Diplomacia do 

seminário 

Operações 

de paz 
Realizado Uruguai 

B - Realizar seminário sobre desafios 

no manejo de crises em operações de 

manutenção de paz, a ser realizado no 

Equador. 

Diplomacia do 

seminário 

Operações 

de paz 
Realizado Equador 

2012 

B – Realizar workshop sobre proteção 

de civis em operações de paz, com 

ênfase na aplicação de mandatos, 

treinamentos e desenvolvimento de 

padrões comuns de capacitação e 

doutrina. 

Diplomacia do 

Seminário 

Operações 

de Paz 

Não 

realizado 
Equador 

2014 

B - Realizar Fórum Sul-americano de 

experiências em Desminagem 

Humanitária. 

Diplomacia do 

seminário 
Desminagem 

Não 

Realizado 
Colômbia 

D - Organizar seminário sobre o tema: 

―Operações de Manutenção de Paz e 

Ações Humanitárias: Lições 

aprendidas e perspectivas‖. 

Diplomacia do 

seminário 

Operações 

de paz 
Realizado Brasil 

2015 

B - Realizar o Fórum Sul-Americano 

em Experiências de Desminagem 

Humanitária. 

Diplomacia do 

Seminário 
Desminagem 

Não 

realizado 
Colômbia 

C - Desenvolver a capacidade na área 

de formação em Medicina 

Operacional por meio de um 

seminário internacional. 

Diplomacia do 

seminário 

Medicina 

operacional 
Realizado Brasil 

D - Seminário "Contribuição Militar às 

Ações Humanitárias e Gestão de 

Risco: Experiências Nacionais em 

Emergências e Desastres Naturais‖. 

Reunião de trabalho sobre iniciativas 

de cooperação sul-sul a nível regional, 

intercâmbio de experiências. 

Diplomacia do 

seminário 
Desastres  Realizado Chile 

E - Realizar simpósio sobre os desafios 

sul-americanos em operações de paz. 

Diplomacia do 

seminário 

Operações 

de paz 
Realizado Argentina 

2016 

C - Fórum Sul-americano de 

Experiências em Desminagem 

Humanitária. 

Diplomacia do 

seminário 
Desminagem 

Não 

Realizado 
Colômbia 

2017 

C - Fórum Sul-americano de 

Experiências em Desminagem 

Humanitária. 

Diplomacia do 

seminário 
Desminagem 

Não 

realizado 

Colômbia 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quanto aos países que assumiram a responsabilidade por cada uma delas, o gráfico 

abaixo mostra como essa ferramenta foi importante no âmbito do segundo eixo do CDS. 

Uruguai, Equador, Brasil e Argentina assumiram um seminário em operações de paz. O Brasil 

realizou um seminário em medicina operacional e o Chile em desastres naturais. O gráfico 

mostra o quantitativo de ações planejadas/realizadas por país. A Colômbia por quatro vezes 

apareceu como responsável por realizar o Foro Sul-americano de desminagem, mas não 

conseguiu realizá-lo. O Uruguai comprometeu-se com dois seminários, sendo um de proteção 

de civis, o qual não foi encontrado registros, mas realizou apenas um.  

 

Gráfico 16 - Diplomacia do Seminário: Planejadas X Realizadas por país 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dessa forma, das 36 ações planejadas no segundo eixo do CDS, 33% foi diplomacia 

do seminário. Das 12 ações planejadas de diplomacia do seminário, apenas 6 foram 

realizadas, o que corresponde a 50%. Dessas seis, 4 foram de operações de paz, uma de 

desastres e uma de medicina operacional, conforme demonstra o gráfico abaixo:  
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Gráfico 17-Diplomacia do Seminário: % das ações realizadas 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

4.1.2 Exercícios Combinados 

Conforme versa o Estatuto do CDS (2008, p. 4), um dos objetivos específicos do 

Conselho é ―incentivar ao intercâmbio em matéria de formação e capacidade militar, facilitar 

processos de treinamento entre as Forças Armadas e promover a cooperação acadêmica dos 

centros de estudos de defesa‖.  

No âmbito do segundo eixo do CDS, a realização de exercícios conjuntos das forças 

armadas representa exemplo de MFCS que foi adotado em praticamente todos os anos, desde 

a sua criação. Essa atividade foi uma proposta da Argentina e organizada no país em quatro 

edições, além de uma edição no Peru e três no Chile. Pagliari, ao analisar os processos de 

construção de confiança no âmbito a partir dos relatório da OEA de 2012, reforça que 

 

Em termos de MFCS de caráter militar, algumas aparecem como 

principalmente adotadas, como intercâmbio de pessoal civil e militar para 

treinamento regular e avançado (53, 6%); reuniões de alto nível com os 

ministérios de defesa e relações exteriores (11,7%)‖.[...] Assim, realizar 

exercícios conjuntos das forças armadas e/ou das forças de segurança pública 

representa um percentual de 3,8%; do mesmo modo, notificação prévia sobre 

exercícios militares e participação no Registro de Armas Convencionais das 

Nações Unidas, incluindo o fornecimento e intercâmbio de informação sobre 

a produção nacional de armas convencionais, apresenta um resultado 

modesto em termos de medidas adotadas (PAGLIARI, 2015, p. 31). 
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O documento intitulado ―Institucionalidade de Defesa na América do Sul‖, de 2015, 

do CEED, Centro de Estudos Estratégicos de Defesa, traz o conceito de exercícios 

combinados, tratando-os como atividades operacionais de característica técnico-militar, 

conforme a seguir 

 

Os exercícios militares combinados são atividades de caráter operacional 

realizadas pelas Forças Armadas. Esses exercícios realizados com nações 

estrangeiras possuem diversos objetivos propriamente técnico-militares e 

têm também diferentes significados político-institucionais, já que são uma 

ferramenta concreta tanto para elevar e comprovar os níveis de adestramento 

do instrumento militar, quanto para uma materialização de confiança e 

cooperação internacional em matéria de Defesa e militar com as nações com 

as quais são realizados (CEED, 2015, p. 106). 

 

A partir do conceito acima, verifica-se a importância dada aos exercícios combinados 

como ferramenta medida de fomento da confiança. Dessa forma, os exercícios combinados 

possuem ao menos três finalidades distintas, que são: (i) elevar e comprovar os níveis de 

adestramento do instrumento militar; (ii) materialização de confiança; (iii)  cooperação 

internacional em matéria de defesa. Ainda nesse sentido, os critérios e diretrizes que 

orientaram a priorização de exercícios combinados, tanto bilaterais como multilaterais, 

segundo o CEED, estão abaixo sintetizados:  

 

Quadro  14 Diretrizes para priorização de exercícios combinados 

Diretriz 1 

Promoção e garantia da confiança mútua. 
Aprofundamento dos níveis de interoperabilidade militar efetiva com as Forças pertencentes aos 

âmbitos sub-regional e regional. 

Diretriz 2 

Desenvolvimento e consolidação de aptidões relacionadas com a missão principal do Instrumento 

Militar – atividades militares clássicas de Defesa Nacional. 

Participação e execução de exercícios vinculados com compromissos multilaterais de 

contribuição nacional ao sistema de segurança coletiva, como as operações de paz em suas 

diversas modalidades. 

Participação e execução de exercícios vinculados com operações de apoio à comunidade nacional 

ou de países amigos frente aos casos de catástrofes ou desastres naturais. 

Diretriz 3 

Aumento concreto dos níveis de capacidade próprios e os graus de interoperabilidade militar 

efetiva, em primeiro lugar, com as nações do âmbito sub-regional e regional. 

Comprovação operacional dos níveis de capacidade próprios e os graus de interoperabilidade 

militar efetiva, em primeiro lugar, com as nações do âmbito sub-regional e regional. 

Diretriz 4 
Otimização das capacidades relacionadas com as atividades combinadas que envolvam 

propriamente o planejamento, condução e execução de operações no terreno. 

Diretriz 5 

Obtenção de parâmetros concretos para a concepção e a determinação das capacidades do 

Instrumento Militar no que se refere especificamente à conquista e à consolidação dos padrões 

mínimos de interoperabilidade requeridos para uma efetiva e eficiente interação militar 

multilateral ampliada. 

Diretriz 6 
Consolidação de códigos e procedimentos voltados à promoção de maiores níveis de 

entendimento e coordenação de ações a serem implementadas frente às contingências ou crises. 
Fonte: Elaborado e sintetizado pela autora a partir de CEED (2015, p. 108-109). 
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Os exercícios militares combinados no âmbito do segundo eixo CDS envolveram dois 

diferentes aspectos do adestramento militar: (i) um voltado para a participação em matéria de 

operações de paz (ii)  outro voltado para operações de assistência em catástrofes e 

emergências humanitárias.  

O primeiro plano de ação do CDS já trouxe, em sua ação ―2a - Planificar um exercício 

combinado de assistência em caso de catástrofes naturais‖. Essa ação teve como responsáveis 

Argentina, Bolívia, Guiana, Peru e Venezuela e, na ata da segunda reunião da Instância 

Executiva do CDS, realizada em Manta, no Equador, a atividade 2A passou a ser o seminário 

―A participação dos Ministérios da Defesa e das Forças Armadas em caso de Desastres 

Naturais‖, que ocorreu em Ica, no Peru, entre os dias 8 e 11 de Junho de 2010. Ao final do 

seminário, os técnicos que estiveram presentes recomendaram a realização de um exercício 

combinado sobre desastres naturais.  

Mas foi na ação 2C do plano de ação de 2010/2011 que ocorreu o primeiro exercício 

combinado da UNASUL. Sob a responsabilidade da Argentina e do Chile, o exercício 

combinado tratou sobre operações de manutenção da paz. Antes da realização do primeiro 

exercício combinado, o ―UNASUL I‖, a América do Sul não registra antecedentes de 

exercícios ―genuinamente multilaterais em nível regional, em que participassem todos e, de 

forma exclusiva, os países da região. O que existiu no passado foram exercícios combinados 

que convocaram a vários países sul-americanos, mas sempre com participação de nações extra 

regionais‖ (CEED, 2015, p. 110).   

Quanto a esse exercício, consta na ata da IV Reunião da Instância Executiva do CDS 

que a Argentina havia preparado uma rede virtual que unia os pontos de contato dos países, 

tendo em vistas a necessidade de coordenação da atividade. Em 15 e 16 de junho de 2011, 

ocorreu, em Buenos Aires, uma reunião preparatória, onde a Argentina entregou um arquivo e 

um CD com os detalhes da situação do exercício.  

O Exercício Conjunto Combinado Regional de Operações de Manutenção da Paz - 

"UNASUL I" ocorreu entre os dias 7 e 9 de setembro de 2011, no Centro Argentino de 

Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ) e no Centro de 

Adiestramiento y Ejercitación para la Conducción y Experimentación de la Doctrina del 

Ejército (CAECED), localizados na guarnição militar de Campo de Mayo, em Buenos Aires, 

na Argentina. 

Trata-se do primeiro exercício combinado que efetivamente envolveu todas as nações 

da América do Sul voltado para as operações de paz. Alfredo Forti, o então Secretário de 

Estratégia e Assuntos Militares da Argentina, chegou a comentar que esse tipo de exercício 
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resultaria na construção de uma doutrina comum das operações de paz. Assim, com o 

UNASUL I ratificou-se a vontade política da região de ―fazer das questões de defesa uma 

ponte e uma razão de integração entre os nossos países...‖ (ARGENTINA, 2011 – tradução 

nossa) 

Membros de todos os Ministérios da Defesa e Forças Armadas da Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela participaram de sua 

concepção, planejamento e implementação, tendo como objetivo ―promover padrões 

combinados de interoperabilidade conjunta no planejamento e condução de operações de 

manutenção da paz, entre os instrumentos militares das nações sul-americanas‖ 

(ARGENTINA, 2011 – tradução nossa).  

O segundo exercício combinado que ocorreu no âmbito da UNASUL foi planificado 

ainda no âmbito do Seminário ocorrido em Punta Callao, no contexto da ação ―2A – 

Planificar um exercício combinado sobre desastres naturais‖, realizada no plano de ação 

2009-2010. Ao final do seminário, os técnicos presentes recomendaram que houvesse um 

exercício combinado na carta sobre desastres naturais, que poderia ser realizado no Peru, 

como parte do plano de ação de 2010-2011.  

Dessa forma, no âmbito do plano de ação de 2010-2011, foi realizado o segundo 

exercício combinado previsto nos planos de ação do CDS. Conforme consta no informe de 

gestão da presidência pro-tempore do Peru, o exercício  foi realizado em La Punta Callao, no 

Peru, e teve como principal objetivo ―determinar a capacidade de efetuar operações 

combinadas entre os países da UNASUL na mitigação de desastres naturais de magnitude que 

se possam apresentar em qualquer dos países‖ (PERU, 2011, p. 50).  

Na ata da IV Reunião da Instância Executiva do Conselho de Defesa, do dia 4 de 

junho de 2012, a delegação argentina afirmou que levaria adiante o Segundo Exercício 

Regional sobre Operações de Paz, o UNASUL II. Esse exercício ocorreu entre os dias 1 e 5 de 

outubro de 2012 e foi voltado às operações de paz. Da mesma forma que o UNASUL I, a 

segunda versão ocorreu também na guarnição Campo de Mayo, especificamente no 

CAECOPAZ e no Centro de Simulação e Experimentação do Exército (CESIME).   

O então Ministro de Defesa da Argentina, Arturo Puricelli, defendeu a necessidade de 

continuar avançando nos exercícios combinados, pois eles permitiram ―ter uma condução e 

planejamento para integrarmos no objetivo de representar a nossa região em outros lugares do 

mundo aonde seja necessário sustentar, estabilizar e manter a paz‖ (ARGENTINA, 2012 – 

tradução nossa).  
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Em setembro de 2013, entre os dias 16 e 20, como resultado da ação 2B, na Argentina 

também foi realizado o exercício combinado UNASUL III, do qual participaram militares da 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 

O exercício também ocorreu no CAECOPAZ e no CESIME. Dessa vez, envolveu a atuação 

de uma força de paz diante de um desastre natural.  

O exercício foi feito através de sistemas computacionais instalados no CESIME, onde 

são utilizados meios técnicos e links, como videoconferências. Os participantes do exercício 

trabalharam no território fictício da "Ilha de Coruya", onde a "Força de Paz da UNCOR" foi 

implantada (EL COMERCIO ONLINE, 2013). Da mesma forma, ocorreu o exercício 

combinado UNASUL IV nos moldes do exercício anterior, entre 3 e 7 de novembro, no 

CESIME e CAECOPAZ. Participaram do exercício membros das Forças Armadas da 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela e 

novamente a prática do foi visando a atuação de uma operação de paz no contexto de um 

desastre natural que ocorreu em um país fictício.  

 A primeira ação do plano de 2015 foi a realização da V versão do Exercício 

Combinado UNASUL. A atividade ocorreu nos dias 18 a 20 de Novembro de 2015, no Centro 

Conjunto para Operações de Paz do Chile (CECOPAC).  

Em Santiago, no Chile, no dia 30 de outubro de 2015, foi assinado um Convênio de 

Colaboração entre a Subsecretaria de Defesa e a Academia de Guerra do Exército do Chile, 

pelo período de dois anos, para o acesso a programas de estudo e prestações sobre o sistema 

de simulação. Esse documento representou um acordo para o desenvolvimento dos exercícios 

combinados da UNASUL que, na prática constituem-se como  

 

um exercício de verificação, em que um mecanismo de cooperação da 

UNASUL é colocado em execução, para a coordenação da ajuda humanitária 

em caso de catástrofe. Baseia-se no nível político e estratégico representado 

pelos órgãos de coordenação e apoio (ORCAP) dos países membros da 

UNASUL. [...] Sua elaboração e execução está sob uma plataforma de um 

sistema de processos que interagem em três fases: "Planejamento" que 

incorpora a gestação e preparação do exercício; "Execução" onde são 

verificados os objetivos declarados; e ―Retroalimentação‖, composto pelas 

análises e relatórios finais obtidos durante a execução do exercício. O 

exercício é realizado em unidades do Centro de Treinamento Tático 

Operacional (CEOTAC) da Academia de Guerra do Exército (ACAGUE), 

com o uso da plataforma computacional interativa denominada: Sistema de 

Gerenciamento de Emergências e Simulação de Treinamento - SIGEN  

(CHILE, 2015, p. 3 – tradução nossa). 

 

Durante exercício UNASUL V foi aplicado um protocolo fictício baseado nos ―aportes 

de todos os países da região, com a finalidade de planificar e implementar o emprego 
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coordenado das capacidades de defesa para apoiar os organismos de proteção civil em 

múltiplas catástrofes que afetam de maneira habitual a população da América do Sul‖ . Vale 

ressaltar que foi a partir das conclusões desse exercício que, por iniciativa chilena, foi criado 

um Grupo de Trabalho para a elaboração de um Protocolo de emprego coordenado das Forças 

Militares em apoio a Catástrofes, ação que foi incluída no plano de ação de 2016 (CHILE, 

2016a – tradução nossa).  

Como resultado da ação 2B do plano de ação de 2016, foi realizado nos dias 2 e 3 de 

junho de 2016 a Reunião do Grupo de Trabalho para elaboração de um Protocolo de Emprego 

coordenado das Forças Militares em apoio a desastres e Catástrofes, que ocorreu em Santiago, 

no Chile. Esse grupo de trabalho reuniu as iniciativas anteriores e as diretivas que vieram do  

Grupo de Trabalho Alto Nível para a Gestão de Riscos de Desastres da UNASUL, grupo 

criado no âmbito da UNASUL para lidar com gestão transversal de riscos de desastres, cuja 

evolução será apresentada mais à frente, para elaborar uma simulação que permitisse a 

interação das capacidades militares que estão à serviço da  coordenação regional da 

UNASUL.  

O Grupo de Trabalho de Alto Nível Sobre Gestão de Riscos de Desastres 

(GTANGRD) foi criado em agosto de 2013, durante a Reunião Ordinária do Conselho de 

Ministras e Ministros de Relações Exteriores da UNASUL, que ocorreu em Paramaribo, 

através da Resolução UNASUR/CMRE/RESOLUCION/N°4/2013. O seu objetivo principal é 

a ―gestão integral de risco de desastres através de políticas, estratégias, planos e atividades de 

estimativas, prevenção, redução de risco, preparação e resposta a desastres, assistência 

humanitária, reabilitação e reconstrução, assim como assistência técnica e troca de 

experiências na matéria‖ (UNASUL, 2013, p. 3 – tradução nossa). A participação do Grupo 

de Alto Nível na formulação desses exercícios demonstra a relevância que a agenda da gestão 

de risco de desastres tomou no âmbito da UNASUL. Essa agenda foi fortemente influenciada 

pelos desastres ocorridos no Haiti e no Chile, que foram expressos na própria resolução da 

UNASUL que criou o Grupo de Alto Nível (UNASUR/CMRE/RESOLUCION /N°4/2013).  

A proposta chilena de elaborar um Protocolo de Emprego coordenado das Forças 

Militares em apoio a desastres e Catástrofes de fato adveio das recomendações e da 

continuação do exercício UNASUL V. Esse assunto será melhor abordado quando for tratado 

sobre o Protocolo.  

Entre os dias 7 e 9 de novembro de 2016 ocorreu o exercício combinado UNASUL VI 

também sobre ajuda humanitária e desastres. O exercício faz parte da atividade 2A do plano 

de ação de 2016. Dessa forma, esse exercício, em sua VI edição, teve como objetivo 
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comprovar o funcionamento que estava sendo estabelecido no âmbito do protocolo (CHILE, 

2016b).  

O grupo continuou trabalhando na preparação do próximo exercício combinado, o 

UNASUL VII, que fez parte da ação 2D do plano de ação de 2017, e realizando 

complementos que pudessem ser confirmados e testados durante a realização do exercício, 

que ocorreu em novembro de 2017, no Chile, no Centro de Treinamento Tático Operacional 

(CEOTAC) da Academia de Guerra do Exército (ACAGUE). Do exercício participaram 

representantes da Subsecretaria de Defesa Nacional do Chile, da Cruz Vermelha, do 

Ministério de Interior e Segurança Pública do Chile (ONEMI), da Defesa Civil e do Exército 

do Chile. Foi sinalizada e reforçada a necessidade de estabelecer um o protocolo de ajuda 

mútua em caso de catástrofes. Entre os cenários enfrentados, estão os eventos sísmicos de 

média e grande intensidade, seus efeitos, derrame de petróleo, acidentes químicos, incêndios, 

tsunamis, entre outros (CHILE, 2017b).  

Vale ressaltar que os resultados colhidos pela realização desses exercícios, bem como 

a sua sistematização, ainda é uma proposta recente. Pouco se tem de informação disponível 

acerca desses exercícios. Uma das recomendações do Centro de Estudos Estratégicos de 

Defesa (CEED) trata justamente da necessidade de melhor compreender como os exercícios 

combinados e os seminários influenciaram na conceituação de defesa e segurança, 

caracterização de riscos e ameaças, bem como as definições de segurança e defesa regional. 

Dessa forma, o CEED deverá 

 

Coletar, para formulações futuras em matéria da doutrina, os avanços 

proporcionados pelo exercício UNASUL 1 em termos de missões conjuntas 

das Forças Armadas, complementaridade e interoperabilidade; pelo 

Seminário "A participação dos Ministérios da Defesa e das Forças Armadas 

no caso de Desastres Naturais‖ e o Exercício na Carta em Desastres Naturais; 

e pelo Seminário Sul-americano ―Visão de Abordagens Conceituais de 

Defesa‖ para a identificação de coincidências e diferenças na conceituação de 

segurança e defesa, caracterização de riscos e ameaças e as definições de 

segurança e defesa regional (CEED, 2013). 

 

O CEED tem evoluído na pesquisa dos exercícios combinados. Uma de suas linhas de 

trabalho consiste em formular um inventário regional de exercícios militares combinados, 

focando no ―diagnóstico da situação e as tendências regionais de participação em exercícios 

militares combinados nos últimos cinco anos‖ (CEED, 2019).  

Em 2015, o CEED lançou um documento intitulado ―Institucionalidade da Defesa na 

América do Sul‖, que teve como objetivo ―sistematizar e transparentar a informação dos 

ordenamentos político-institucionais do setor de defesa nos países membros do CDS‖. Nesse 
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documento, recomendaram-se diversas atividades para fortalecer a cooperação da 

institucionalidade sul-americana da defesa e duas delas possuem relação direta com o trabalho 

que vem sendo desenvolvido no segundo eixo: (i) continuar avançando com os exercícios na 

carta em matéria de manutenção da paz, com a finalidade de propiciar a articulação de uma 

verdadeira doutrina comum sul-americana nessa matéria‖ e  ―avançar qualitativamente tanto 

em matéria de operações de manutenção da paz quanto em atenção aos desastres e catástrofes 

naturais, para começar a realizar exercícios combinados no terreno‖ (CEED, 2015, p. 11).  

Houve uma evolução gradual dos exercícios combinados UNASUL. Primeiro eles 

começaram lidando com operações de paz e, em seguida, passaram a ser orientados a uma 

finalidade que seguiu boa parte da agenda do segundo eixo do CDS, que trata da gestão de 

risco de desastres, conforme será explicado mais à frente. Os exercícios permitiram a 

cooperação prática de tudo o que estava sendo construído paralelamente. A questão agora é 

saber se, de fato, os países adquiriram dos exercícios combinados a experiência necessária 

para uma possível atuação conjunta em caso de algum desastre.  

Das 36 ações planejadas no âmbito do segundo eixo do CDS, nove tinham relações 

com exercícios combinados, sendo a primeira apenas a planificação do exercício. Dessa 

forma, foram realizados 8 exercícios e, de acordo com as informações do plano de ação, 

foram 5 em operações de paz e 3 em desastres, conforme o quadro abaixo:  

 

Quadro 15 – Exercícios combinados 
Ações Tema Status Responsável 

UNASUL I Operações de paz Realizado Argentina 

PUNTA CALLAO  Desastres Realizado Peru 

UNASUL II Operações de paz Realizado Argentina 

UNASUL III Operações de paz Realizado Argentina 

UNASUL IV Operações de paz Realizado Argentina 

UNASUL V  Operações de paz Realizado Chile 

UNASUL VI Desastre Realizado Chile 

UNASUL VII  Desastres  Realizado Chile 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.3 Medidas de Cooperação e/ou Prevenção em caso de Catástrofes 

O plano de ação de 2009-2010, o primeiro do CDS, trouxe diversas ações relacionadas 

a desastres ambientais. Essas ações foram realizadas de forma conjunta em um único 

seminário que ocorreu na cidade de Ica, no Peru, em junho de 2010. A primeira atividade ―2a 

- Planificar um exercício combinado de assistência em caso de catástrofes naturais‖, teve 

como responsáveis Argentina, Bolívia, Guiana, Peru e Venezuela. Na ata da segunda reunião 
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da Instância Executiva do CDS, realizada em Manta, no Equador, as delegações decidiram 

atualizar algumas atividades do plano de ação de 2009/2010.  

A atividade 2A passou então a ser um ―Seminário de Assistência em caso de 

Catástrofes e Desastres Naturais‖.  Esse seminário abordou ainda as atividades ―2C - Elaborar 

inventário das capacidades de defesa que os países oferecem para apoiar ações humanitárias‖ 

e ―2D - Trocar experiências na área de ações humanitárias para estabelecer mecanismos de 

resposta imediata para ativação de ações humanitárias diante de situações de desastres 

naturais‖. 

O seminário estava previsto para ser realizado na cidade de Ica, no Peru, em 14 e 15 de 

Abril de 2010. De fato o seminário ocorreu na cidade de Ica, no Peru, mas não na data 

previamente agendada e nem tampouco com a mesma nomenclatura prevista. O seminário 

ocorreu entre os dias 8 e 11 de Junho de 2010, e chamou-se ―A participação dos Ministérios 

da Defesa e das Forças Armadas em caso de Desastres Naturais‖, conforme consta no Informe 

de Gestão da Presidência Pro-Tempore do Equador (EQUADOR, 2010, p. 6). Participaram da 

atividade técnicos e representantes institucionais que trabalharam em conclusões e 

recomendações específicas para o caso de desastres
97

. Ao final, foi sugerido que os 

participantes e especialistas do seminário participassem em um exercício combinado na carta 

sobre desastres naturais, que poderia ser realizado no Peru, como parte do plano de ação de 

2010-2011. 
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 Dentre os tópicos e as recomendações abordadas estavam, por exemplo: (i) melhorar o sistema de 

comunicação na etapa posterior ao desastre e de implementar sistemas de comunicação de curto alcance para 

socorristas; (ii) contar com uma unidade especializada para atendimento à emergências, no âmbito das Forças 

Armadas; (iii) contar com helicópteros como parte de sua estrutura; (iv) unidades de emergência devem estar 

prontas para atender qualquer evento durante todo o ano, sem limitação; (v) a unidades militares de emergências 

devem atuar com apoio às autoridades civis e tratar, no que for possível, de não assumir o comando das 

operações de ajuda humanitária, pois devem atuar de forma complementar; (vi desenvolver o planejamento de 

cenários sobre os principais riscos; (vii) levar em consideração que cada país possui uma diversidade de 

problemas quanto à emergências e isso proporciona experiências para serem compartilhadas, por exemplo, a 

experiência do Chile e Peru em terremotos, do Equador em inundações, e da Argentina e do Uruguai em 

incêndios florestais; (viii) contar com uma organização especializada da imprensa para transmitir informações, 

pois a ―falta de informação sobre desastre cria ansiedade e problemas de falta de controle sobre a população‖; 

(ix) a necessidade de coordenação da ajuda humanitária por especialistas, para evitar exageros e escassez; (x) 

unificar de esforços no tema de desastres para evitar esforços isolados; (xi) contar com unidades navais de 

transporte logístico e navios-hospitais; (xii) a importância de designar uma base aérea o mais perto possível; 

(xiii) a complementariedade dos meios de transporte terrestre, aéreos e aquáticos; (xiv) a sugestão de criar um 

portal da internet, de conhecimento publico e controlado pelos organismos civis de atenção a desastres; (xv) 

otimizar a cooperação para desenvolver projetos de interesse comum, por exemplo, a construção de um centro de 

treinamento de pessoal em operações relacionadas a desastres naturais, um centro de adestramento de cães de 

busca em escombros, além do desenvolvimento de doutrinas e de construção de navios hospitais (xvi) apreciar 

riscos, planejamentos e treinamentos sobre cenários desastres para maior possibilidade de manejo das crises; 

(xvii) preparar pessoal especializado não somente para as consequências de desastres naturais, mas também para 

desastres produzidos por armas de distribuição em massa (EQUADOR, 2010, p. 67-68). 
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O Paraguai também se destacou ao propor o estabelecimento de uma Brigada 

Especializada e permanente para atender desastres naturais e contribuiu com uma palestra 

sobre o tema ―Criação da Brigada de Cooperação e Solidariedade‖. Essa brigada já havia sido 

proposta em 9 de Fevereiro de 2010, na chamada Decisão de Quito
98

, que trata da 

―Solidariedade da UNASUL com o Haiti‖. A proposta paraguaia adveio das consequências do 

terremoto que assolou o Haiti, em 12 e Janeiro de 2010. Nessa decisão, em seu item 13, os 

países da UNASUL reconheceram a importância dessa proposta (UNASUL, 2010, p. 3).  

Os especialistas que estiveram presentes no evento sinalizaram que as duas propostas, 

tanto a brigada especializada, como o inventário sobre as capacidades que os países da 

UNASUL podem proporcionar, seriam passos importantes no âmbito da atuação sul-

americana em desastres, conforme a seguir 

 

... no marco do CDS já se deram passos importantes, o primeiro, o inventário 

que está sendo preparado pelo Brasil e que servirá para saber, em caso de 

emergência, com quais equipamentos se pode contar efetivamente e sobre os 

quais se deve assumir em compromisso de ter em ótimo estado; segundo, o 

projeto de criação de uma brigada proposta pelo Paraguai no marco da 

UNASUL, que deverá definir o seu estatuto e se esta será com aportes 

proporcionais ou se cada país terá a sua, similar ao funcionamento da União 

Europeia... (EQUADOR, 2010, p. 67 – tradução nossa).  

 

No dia 10 de junho de 2010, durante a realização do seminário e em atendimento à 

ação 2C, o Brasil apresentou os avanços sobre o inventário das capacidades que os países da 

UNASUL podem proporcionar em casos de desastres naturais. Embora o Brasil tenha 

apresentado os avanços, a atividade não foi concluída e, devido a seu nível de complexidade 

ao longo do trabalho e dos planos de ação do CDS, a atividade foi sendo desenvolvida ao 

longo do tempo e manteve-se como uma ação constante nos planos de ação do CDS, que 

demostraram ser uma ferramenta para acompanhamento da evolução das ações.  

Ainda esse mesmo seminário, no âmbito da atividade 2D, diversos países sul-

americanos também contribuíram e trocaram suas experiências com desastres naturais na 

América do Sul. O Peru compartilhou a experiência da sua Força Aérea na crise posterior ao 

terremoto ocorrido na cidade de Pisco, em 2007; a Argentina compartilhou as experiências de 

suas Forças Armadas em tarefas de apoio a desastres naturais; o Chile compartilhou a sua 

experiência com o terremoto de 2010; o Equador proferiu uma palestra sobre o uso dos meios 
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 A decisão de Quito trouxe como uma de suas decisões atender, de maneira prioritária e imediata, três eixos 

que foram definidos em conjunto com o então Presidente de Haiti, René Préval: (i) Infraestrutura e energia; (ii) 

Agricultura; e (iii) Saúde. Além disso, ficou definida o estabelecimento de ações conjuntas para enviar ajuda 

humanitária ao Haiti, de forma voluntária e de acordo com as capacidades dos Estados. Nesse contexto, decidiu-

se criar um fundo de 100 milhões de dólares e solicitar ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) um 

crédito de 200 milhões de dólares, entre outras ações (UNASUL, 2009, p. 1-2). 
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militares para assistência humanitária; a Venezuela compartilhou sobre a participação da 

Força Armada Nacional Bolivariana em caso de desastres; o Uruguai abordou o tema de seu 

Sistema Nacional de Emergências; e o Brasil apresentou suas capacidades de defesa em caso 

de desastres naturais (EQUADOR, 2010, p. 68-69). 

O plano de ação de 2009-2010 foi um marco em termos do pensamento conjunto 

voltado as medidas de cooperação e/ou prevenção em caso de catástrofes. Pode-se dizer que 

foi o pontapé inicial das ações que seriam delineadas em anos de atividade do CDS, pois foi a 

partir dessas reuniões e atividades que foram sendo construídos os resultados que viriam a 

consolidar o mecanismo de resposta a desastres naturais no âmbito da América do Sul. Foi a 

partir do resultado dessas ações que um mecanismo de resposta a desastres naturais foi 

gestado no âmbito do CDS.  

Dando-se continuidade às ações do plano de ação de 2009-2010, o plano de ação de 

2010-2011 trouxe duas ações relacionadas ao inventário das capacidades de defesa e aos seus 

mecanismos de emprego:  as ações ―2E – consolidar o inventário das capacidades de defesa 

que os países oferecem para apoiar ações humanitárias‖ e ―2F -  Propor mecanismos de 

emprego do inventário das capacidades e defesa dos Estados Membros (2c) em caso de 

desastres naturais‖, ambas sob responsabilidade do Brasil. 

A consolidação do inventário que os países oferecem para apoiar ações humanitárias e 

os mecanismos de emprego do inventário foram duas ações que tiveram suas raízes no plano 

de ação anterior e, da mesma forma, nenhuma delas foi concluída no biênio do plano de ação 

de 2010-2011. Conforme demonstrado abaixo, essas ações foram tomando forma 

paulatinamente, exigindo um trabalho conjunto, coordenado e diversas reuniões. Essas 

atividades foram, então, propostas para o plano de ação do ano subsequente, conforme consta 

na Ata da IV Reunião da Instância Executiva do CDS, realizada em Lima, no Peru, em 28 e 

29 de abril de 2011. Além disso, as duas ações ―2E‖ e ―2F‖ foram reunidas em uma única 

ação, conforme versa o informe o Estado de Cumprimento das ações do plano de ação de 

2010-2011, de 12 e 13 de maio de 2011,  

Dessa forma, o plano de ação de 2012, trouxe a ação ―2C – melhorar o mecanismo de 

emprego do inventário das capacidades de defesa dos Estados membros em caso de desastres 

naturais‖, sob responsabilidade do Brasil. Essa atividade foi sendo desenvolvida pela 

delegação brasileira de forma virtual, em conjunto com os demais países membros designados 

para ação, conforme dispõe a ata da VII Reunião da Instância Executiva, realizada em Lima, 

no Peru.  
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Ainda no plano de ação de 2012, a ação ―2D  - Realizar reunião de trabalho para 

propor mecanismos de Cooperação entre os Ministérios da Defesa e os países membros para 

responder de modo imediato a desastres naturais e antropogênicos de magnitude, no marco 

das responsabilidades dispostas no âmbito normativo de cada Estado, incluindo aspectos 

operacionais‖, sob responsabilidade do Peru, ocorreu entre os dias 24 e 25 de maio de 2012, 

em Lima. 

O evento foi comandado pelo General de Divisão de Exército do Peru, José Huerta 

Torres. Estiveram presentes delegações da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Os seguintes temas foram abordados através 

de exposições: gestão de risco de desastres, situação atual e perspectivas; modelo de 

cooperação binacional entre Peru e Japão aplicada à gestão de risco; inventário das 

capacidades de defesa dos Estados para atenção a desastres; apresentação de experiências de 

cooperação em caso de desastres naturais; cenários de grande sismos na borda ocidental com 

o Peru; experiências na Comunidade Andina para fazer frente aos desastres naturais; as forças 

militares em atenção a desastres; e o Projeto de Manejo de crises  (CDS, 2012b, p. 2).  

 O principal resultado da reunião de trabalho foi a apresentação, pela delegação 

peruana, da proposta de um Protocolo de Cooperação como resposta a desastres naturais que, 

após extensa análise e aporte das demais delegações, foi aprovada no âmbito da reunião com 

o nome de ―Protocolo de Cooperação entre Ministérios de Defesa Sul-americano para o caso 

de desastres naturais e antrópicos‖.  

Ainda no âmbito dessa reunião de trabalho reforçou-se a necessidade de avançar na 

atividade 2C, sobre o mecanismo de emprego do inventário das capacidades de defesa em 

caso de desastres, de responsabilidade do Brasil. Nessa ocasião, a Argentina manifestou 

interesse em participar da atividade (CDS, 2012b, p. 3).  

E foi nesse contexto que foi criado um grupo de trabalho para reunir em um único 

mecanismo de resposta aos desastres naturais tanto o Protocolo de Cooperação apresentado 

pelo Peru, como o Inventário das Capacidades de Defesa dos Estados para Resposta a 

Desastres, apresentado pelo Brasil. Essa foi uma ação específica do plano de ação de 2013, da 

iniciativa  ―2C – Criar um grupo de trabalho para reunir em um mecanismo de resposta aos 

desastres naturais o Protocolo de Cooperação apresentado pelo Peru, por meio da atividade 

2D, e o Inventário das Capacidades de Defesa dos Estados para a resposta a desastres, 

apresentado pelo Brasil, através da atividade do plano de ação 2C de 2012‖. Dessa forma, foi-

se delineando a proposta de um mecanismo de resposta sob as lideranças brasileira e peruana.  
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Nessa ocasião, a delegação da Venezuela sugeriu que se buscasse um espaço de 

coordenação com a Presidência Pro-Tempore do grupo criado para atenção integral em 

matéria de desastres naturais (CDS, 2014, p. 3). A UNASUL de fato criou um grupo de 

trabalho integrado para tratar de gestão de desastres, que contou com a participação do CDS 

de forma integrada com outros Conselhos.  

Em abril de 2013, comitivas do Ministério da Defesa da Argentina foram ao Instituto 

de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) e apresentaram as 

principais linhas de ação do Plano de Capacidades Militares (CAMIL)
99

. Na ocasião, foram 

estabelecidos dois canais prioritários: em primeiro lugar, a produção nacional; em segundo, 

empreendimentos combinados outros Estados da UNASUL.  

Em agosto do mesmo ano, uma comitiva de representantes brasileiros na UNASUL foi 

ao CITEDEF para saber sobre o desenvolvimento e aplicação de um possível sistema de 

gestão de crises para ser utilizado pelos países do CDS, o Sistema CRISIS. Nessa reunião, 

avaliou-se ―o trabalho conjunto entre os dois países para que o sistema se transforme em uma 

ferramenta disponibilizada em protocolo internacional da UNASUL‖ (CITEDEF, 2013 – 

tradução nossa). 

Esse encontro também fez parte das reuniões programadas no âmbito do segundo eixo, 

plano de ação de 2013, atividade 2C. Durante a reunião no CITEDEF, foram analisadas as 

―perspectivas de colaboração e propostas para utilização no CDS‖, além da necessidade de 

contar com um inventário das capacidades dos Estados responder a desastres naturais ou 

antropogênicos. Depois de várias reuniões, ―abriram-se portas propostas de trabalho conjunto 

com o Brasil para utilizar o sistema de crise como uma ferramenta em um protocolo 

internacional no âmbito da UNASUL‖ (CITEDEF, 2013 – tradução nossa). 

O sistema CRISIS foi disponibilizado
100

 pelo Departamento de Modelado y Manejo de 

Crisis (DMMC), ―um grupo multidisciplinar de investigadores e técnicos que faz parte do 

CITEDEF, dentro do Ministério de Defesa da República Argentina‖, e está preparado para 

auxiliar redes e fomentar o intercâmbio de informações (CITIDEF, 2013).  

Dessa forma, quanto à atividade 2C do plano de ação de 2014, que adveio do plano de 

ação anterior, a ata da X Reunião ordinária da Instância Executiva do CDS versa que a 

delegação brasileira apresentou o protocolo e o mecanismo de resposta a desastres naturais 

usando o protocolo de cooperação para o inventário de capacidades de defesa. No âmbito 
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Trata-se de um documento de ―projeção da política de defesa‖ que traz as áreas e objetivos das capacidades 

militares que ―determinarão o modo de operação e organização do aparato militar nas dimensões de material, 

infraestrutura, recursos humanos, informação, logística, treinamento, doutrina e organização‖ (CITIDEF, 2013).  
100

 Sistema CRISIS. Disponível em: http://www.sistema-crisis.gob.ar/ Acesso em 12 Fev 2019 
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dessa ação, as delegações do Brasil e da Argentina trocaram informações sobre os 

requerimentos funcionais e operativos sobre ―sistema CRISIS‖. Além disso, os delegados 

brasileiros solicitaram que os formulários fossem avaliados pelos respectivos países e 

encaminhados ao Brasil até agosto de 2014, pois nos dias 9 e 10 de setembro de 2014, em 

Salvador, na Bahia, seria realizado o evento para apresentar o mecanismo de resposta (CDS, 

2014c, p.5).  

Finalmente, nos dias 9 e 10 de setembro de 2014, ocorreu em Salvador, na Bahia, a 

reunião de trabalho referente à atividade 2c do Plano de Ação de 2014, ―Manter atividade 2.c. 

2013: Estabelecer mecanismo de resposta aos desastres naturais, com acesso via Internet, 

utilizando o Protocolo de Cooperação e disponibilizar o Inventario de Capacidades de 

Defensa dos Estados Membros do CDS‖.  

Nessa reunião, a delegação Brasileira apresentou os avanços explicando a metodologia 

empregada para a criação do modelo. Dessa forma, em Salvador foi aprovado o modelo de 

Inventário das Capacidades, que seria encaminhado para aprovação à XI Instância Executiva. 

A delegação da Argentina informou que em fevereiro de 2015 realizaria a capacitação para o 

Sistema CRISIS, que seria virtual ou presencial.  

Ainda na mesma reunião, os grupos de trabalho foram integrados por representantes da 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Na ocasião, 

o Brasil iniciou a apresentação do modelo de inventário das capacidades, afirmando que foi 

pensado em um modelo que pudesse demonstrar as informações ―sem expor informações 

consideradas reservadas‖ (CDS, 2014d, p. 1-2). Todos os representantes presentes 

manifestaram que estavam de acordo com o inventário, que foi encaminhado à aprovação da 

Instância Executiva. 

O segundo ponto da reunião foi a apresentação quanto aos procedimentos para usar o 

Protocolo de Cooperação e o Inventário das Capacidades. Na ocasião, a delegação brasileira 

informou que o canal das informações era o sistema CRISIS e cada país manifestou-se então 

acerca dos procedimentos, dúvidas e necessidades de adaptação (CDS, 2014d, p. 3).  

A Argentina informou que o sistema ―CRISIS‖ é um produto em desenvolvimento, 

que permite incorporar as necessidades operacionais estabelecidas na reunião. Como primeira 

etapa, seria trabalhado o inventário de capacidades aprovado pelo Grupo de Trabalho, na 

reunião, para estabelecer uma data de lançamento desse novo módulo do sistema CRISIS. Da 

mesma forma, solicitou que fossem enviados oficialmente os requisitos específicos quanto ao 

sistema, para que o CITIDEF fizesse as devidas adaptações (CDS, 2014d, p.4).  
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Outro aspecto debatido acerca do inventário era saber quem seria o responsável pelas 

constantes atualizações, quando necessárias. Dessa forma, na X Reunião da Instância 

Executiva, decidiu-se que a atualização do inventário das capacidades de defesa seria 

realizada pelo Centro de Estudos Estratégicos de Defesa (CEED), em coordenação com o 

Brasil.  

Na XI Reunião da Instância Executiva, o grupo encarregado de estabelecer o 

mecanismo de resposta a desastres naturais, com acesso via internet, usando o Protocolo de 

Cooperação, e disponibilizar o Inventário das Capacidades aos Estados Membros, aprovou o 

formulário do Modelo de Inventário das Capacidades de Defesa para desastres.  

Para melhor compreender os mecanismos que foram gestados no âmbito do CDS, bem 

como o seu processo de elaboração, foi realizada uma nova taxonomia visando explicar cada 

um dos documentos ou mecanismos que surgiram de acordo com os resultados obtidos. Dessa 

forma, a seguinte legenda será utilizada: (i) Inventário (ii) Mecanismo (iii) Atlas  (iv) 

Protocolo e sua divisão  nos planos de ação ficou de acordo com o quadro abaixo.  

O quadro permite uma melhor visualização de quais países assumiram a 

responsabilidade sobre qual mecanismo. Dessa forma, tem-se (i) Protocolo de Cooperação 

entre Ministérios de Defesa Sul-americano para o caso de desastres naturais e antrópicos = 

Peru (não está no plano de ação, mas foi resultado de uma reunião de trabalho); (ii) Inventário 

das Capacidades de Defesa no caso de Desastres = Brasil; (iii) Atlas de Mapas de Risco de 

Desastres Naturais na América do Sul = Peru (iv) Mecanismo de Resposta com acesso à 

internet = Brasil; (v) Protocolo de emprego das forças militares em apoio humanitário = 

Chile. 

Quadro 16  - Medidas de Cooperação e Prevenção de Catástrofe 

Ações Tipo de Ação Tema Status Responsável 

2009/2010 

C - Elaborar inventário das 

capacidades de defesa que os países 

oferecem para apoiar ações 

humanitárias. 

Inventário Desastres Realizado Brasil 

D - Trocar experiências na área de 

ações humanitárias para estabelecer 

mecanismos de resposta imediata para 

ativação de ações humanitárias diante 

de situações de desastres naturais. 

Mecanismo Desastres Realizado 
Argentina 

Peru 

Venezuela 

2010/2011 

E - Consolidar o inventario das 

capacidades de defesa que os países 

oferecem para apoiar ações 

humanitárias. 

Inventário Desastres  Prorrogado Brasil 

F - Propor mecanismos de emprego do 

inventário das capacidades e defesa 

dos Estados Membros (2c) em caso de 

Inventário Desastres  Prorrogado Brasil 
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desastres naturais. 

2012 

C - Melhorar o mecanismo de emprego 

do inventário das capacidades de 

defesa dos Estados membros em caso 

de desastres naturais. 

Inventário Desastres  Realizado Brasil 

D - Realizar reunião de trabalho para 

propor mecanismos de Cooperação 

entre os Ministérios da Defesa e os 

países membros para responder de 

modo imediato a desastres naturais e 

antropogênicos de magnitude, no 

marco das responsabilidades dispostas 

no âmbito normativo de cada Estado, 

incluindo aspectos operacionais. 

Mecanismo  Desastres  Realizado Peru 

E - Organizar reunião de trabalho 

sobre elaboração de mapas de riscos de 

desastres naturais, para mitigações 

antecipadas, no marco das 

responsabilidades dispostas no âmbito 

normativo de cada Estado, incluindo 

aspectos operacionais.  

Atlas Desastres  Realizado Chile 

2013 

A -  Continuar o Grupo de Trabalho 

encarregado da elaboração de mapas 

de risco de desastres naturais a nível 

de cada país sul-americano.  

Atlas Desastres  Realizado Chile 

C - Criar um Grupo de Trabalho para 

reunir em um mecanismo de resposta 

aos desastres naturais: o Protocolo de 

Cooperação apresentado pelo Peru, por 

meio da atividade 2.d e o inventário de 

Capacidade de Defesa dos Estados 

para resposta aos desastres, 

apresentado pelo Brasil, através da 

atividade 2.c do Plano de Ação 2012. 

Inventário Desastres  Realizado Brasil 

2014 

C - Manter atividade 2.c. 2013: 

Estabelecer mecanismo de resposta aos 

desastres naturais, com acesso via 

Internet, utilizando o Protocolo de 

Cooperação e disponibilizar o 

Inventario de Capacidades de Defensa 

dos Estados Membros do CDS. 

Inventário Desastres  Realizado Brasil 

E - Elaboração do Atlas de Mapas de 

risco de Desastres Naturais na 

América do Sul. 

Atlas Desastres  Realizado Peru 

2015 

*O Peru continuou coordenando a elaboração do Atlas em ação extra plano. 

2016 

B - Grupo de Trabalho sobre 

modalidades para implementar 

protocolo de emprego das forças 

militares em apoio humanitário.  

Protocolo Desastres  Realizado Chile 

2017 

A - Grupo de Trabalho para 

implementar Protocolo de emprego das 

Forças Militares em apoio 

humanitário. 

Protocolo Desastres  Realizado Chile 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No âmbito do plano de ação e seu planejamento, do total de 36 ações, 13 foram 

medidas de prevenção e cooperação em catástrofes. Essas  13 ações estiveram divididas entre 

apenas Brasil, Peru, Chile, sendo 1 ação coordenada entre Argentina, Peru, Venezuela. 

Das ações planejadas, o Brasil ficou responsável por 6 (Das 6 ações que o Brasil ficou 

responsável, duas foram prorrogadas – inventário), o Chile por 4 (2 Protocolo + 2 Atlas), o 

Peru por 2 (Mecanismo + Atlas), sem contar com a atividade extra plano de ação em relação 

ao Atlas, que foi assumida pelo Peru. O Gráfico abaixo mostra o percentual de ações 

realizadas por país.  

  

Gráfico 18 – Ações Realizadas – Medidas de Cooperação e Prevenção de Catástrofe /  Por País 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.1.3.1 O Protocolo de Cooperação entre os Ministérios da Defesa Sul-Americanos para o 

caso de Desastres Naturais e Antrópicos de grande Magnitude 

 O protocolo foi um documento que surgiu da ação ―2D - Realizar reunião de trabalho 

para propor mecanismos de Cooperação entre os Ministérios da Defesa e os países membros 

para responder de modo imediato a desastres naturais e antropogênicos de magnitude, no 

marco das responsabilidades dispostas no âmbito normativo de cada Estado, incluindo 

aspectos operacionais‖, sob responsabilidade do Peru, no marco do plano de ação de 2012.  

Essa reunião de trabalho ocorreu entre os dias 24 e 25 de maio de 2012, em Lima, no 

Peru, e teve como resultado a proposta de um Protocolo de Cooperação como resposta a 

desastres naturais e antropogênicos de grande magnitude, que possui alcance no âmbito das 

37% 

36% 

18% 

9% 

Brasil

Chile

Peru

Arg/Peru/Venezuela
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competências dos ministérios de defesa dos Estados-membros do CDS (CDS, 2012c, p.1).  A 

principal finalidade do protocolo é  

Estabelecer mecanismos de cooperação entre os Ministérios de Defesa dos 

países membros do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) – UNASUL, 

respondendo de maneira imediata e efetiva aos desastres naturais e/ou 

antropogênicos de grande magnitude que afetem a um Estado na região 

(CDS, 2012c, p. 1). 

 

 O protocolo traz cinco objetivos, são eles: (i) contribuir para o processo de resposta da 

gestão de risco de desastres dos países sul-americanos; (ii) estabelecer um marco de 

cooperação que formalize e incremente a eficiência e a eficácia da utilização das capacidades 

dos Ministérios da Defesa, nas operações humanitárias em caso de desastres; (iii) trocar 

experiências e lições aprendidas entre os Ministérios de Defesa Sul-Americanos e outras 

organizações internacionais, em resposta a gestão de risco de desastres; (iv) manter atualizado 

um eficiente sistema de informações sobre capacidades dos Ministérios de Defesa e outras 

ferramentas disponíveis para atenção a desastres; (v) programar e avaliar exercícios para 

aperfeiçoar os mecanismos do Protocolo de Cooperação (CDS, 2012c, p. 1).  

Quanto aos procedimentos a tomar após uma situação de desastre, o Protocolo dispõe 

de seis passos, partindo da iniciativa do país afetado, mas com os custos do apoio assumidos 

pelo país doador (CDS, 2012c, p. 2). O procedimento a ser adotado é o seguinte: i) o país 

afetado emite uma solicitação de cooperação, por meios diplomáticos, à Comunidade 

Internacional, indicando: a situação geral, as necessidades de emergência, particularmente as 

referidas ao tipo de ajuda, quantidade, prioridade e lugar de apoio, entre outros; (ii) a 

Presidência Pro-tempore do CDS, ao receber a solicitação do órgão pertinente da UNASUL, 

ativa o Protocolo de Cooperação; (iii) a presidência pro-tempore do CDS consolida o 

oferecimento de cooperação e dá conhecimento ao órgão pertinente da UNASUL, ou informa 

que não conta com as capacidades; (iv) o país afetado, em caso de aceitar apoio, realiza as 

ações necessárias para materializar a ajuda oferecida; (v) diante de novos requerimentos, 

segue-se o Protocolo;  (vi) a presidência pro-tempore do CDS assume a coordenação e o 

monitoramento do apoio ao país afetado (CDS, 2012c, p. 2).  

Por fim, o Protocolo trouxe em consideração o respeito à soberania e à norma interna 

dos Estados e a necessidade de adoção de uma terminologia comum para utilização no caso de 

atenção a desastres.  
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4.1.3.2 O Inventário das Capacidades Militares em Desastres Naturais Antrópicos para uso 

em cooperação no âmbito do Conselho de Defesa Sul-Americano  

O inventário foi um documento criado no âmbito do Conselho cujo planejamento teve 

início  ainda no primeiro plano de ação do CDS, no âmbito do segundo eixo, atividade ―2C - 

Elaborar inventário das capacidades de defesa que os países oferecem para apoiar ações 

humanitárias‖ , sob a liderança brasileira, conforme histórico já delineado. 

Para preencher o inventário, todos os Estados-membros deverão submeter-se ao 

Protocolo de Cooperação aprovado pelos Ministros na IV Reunião Ordinária do CDS, 

realizada em Lima, em 2012 (CDS, 2014d, p. 10), resultado da ação ―2D - Realizar reunião de 

trabalho para propor mecanismos de Cooperação entre os Ministérios da Defesa e os países 

membros para responder de modo imediato a desastres naturais e antropogênicos de 

magnitude, no marco das responsabilidades dispostas no âmbito normativo de cada Estado, 

incluindo aspectos operacionais‖, sob responsabilidade do Peru, do plano de ação de 2012.  

O inventário abrange diversos desastres naturais, bem como as capacidades 

disponibilizadas por cada país especificamente para cada um deles. Os desastres 

contemplados são: terremoto, incêndio de grandes proporções, inundações de grandes 

proporções, tsunami, deslizamentos e desabamentos de grandes proporções. No caso de 

incêndio, por exemplo, o formulário traz equipamentos específicos para o combate de 

incêndios, como é o caso de aeronaves para combate e incêndio florestal. Já no caso de 

tsunamis, traz por exemplo  máquinas e veículos preparados para busca de soterrados, retirada 

de terra lodo, entre outros.  

O documento reforça que capacidades militares para ajuda humanitária não devem ser 

confundidas com ―um rol específico ou determinado número de pessoas agrupadas sob 

controle militar ou de segurança‖ (CDS, 2014d, p.9). Dessa forma, o documento define 

capacidades militares em defesa civil e ajuda humanitária como  

 

a condição que pode alcançar um recurso, individual ou coletivo, 

proveniente de uma força armada, dependendo do governo do país 

provedor e que pode cooperar em matéria específica, própria de sua 

especialização profissional, a uma situação de emergência ou 

desastre natural ou antrópico, no marco da ajuda humanitária e 

dentro de 48 horas depois de efetuado o pedido [...] Normalmente se 

trata de resposta de cooperação, com meios provenientes de uma 

força militar, a uma necessidade surgida no marco de uma situação 

de emergência ou catástrofe (CDS, 2014d, p. 9).  

 

Além disso, essa capacidade deverá contar ―com um mandatário ou uma direção 

unitária, autossuficiência logística e administrativa para os primeiros 7 dias de emprego e 

meios próprios de transporte para seu traslado a uma zona afetada‖. Alguns critérios também 
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devem ser levados em consideração quanto às pessoas que estão à disposição de uma 

emergência, como é o caso da observância às  normas de Direito Internacional e às normas 

internas do país afetado, além do não porte de armas, exceto em situações recomendadas pelo 

país afetado e com autorização expressa para a proteção de pessoas em um cenário de conflito 

(CDS, 2014d, p. 9). 

O formulário modelo de inventário de capacidades foi aprovado na ata da XI Instância 

Executiva do CDS, ocorrida em Montevidéu, no Uruguai, nos dias 10 e 11 de dezembro de 

2014. Trata-se de um documento que evoluiu para um sistema integrado digital de gestão de 

risco de desastre, o sistema CRISIS. A união do inventário com o protocolo proposto pelo 

Peru adveio de uma ação específica do plano de ação de 2013, quando se percebeu a 

necessidade de criar um grupo de trabalho para reunir em um mecanismo de resposta aos 

desastres naturais o Protocolo de Cooperação apresentado pelo Peru e o Inventario das 

Capacidades de Defesa dos Estados para a resposta a desastres, apresentado pelo Brasil. Dessa 

forma, tanto o protocolo como o inventário fazem parte do mecanismo de resposta a desastres 

que foi construído no âmbito do CDS e materializado em uma plataforma virtual.  

 

4.1.3.3 O Mecanismo de Resposta a Desastres Naturais com Acesso via Internet 

A UNASUL, por intermédio do CDS, teve grandes avanços na construção  de uma 

ferramenta conjunta capaz de atender a essas necessidades. Nesse contexto, os países do CDS 

foram construindo seu mecanismo de resposta até chegarem a um possível sistema que fosse 

capaz de atender às suas necessidades de coordenação enquanto instituição regional.  

No caso do CDS, esse mecanismo foi sendo gerado a partir de inúmeras reuniões e 

ações. De um modo geral, o mecanismo gestado no âmbito do CDS inclui: (i) o Protocolo de 

Cooperação entre os Ministérios da Defesa Sul-Americanos para o caso de Desastres Naturais 

e Antrópicos de grande Magnitude e (ii) o  Inventário das Capacidades Militares em Desastres 

Naturais Antrópicos para uso em cooperação no âmbito do Conselho de Defesa Sul-

Americano.  

A ideia de unir esses dois mecanismos a um mecanismo via internet é permitir uma 

ferramenta capaz de fornecer o apoio necessário a um grupo de países que pode atuar 

conjuntamente em uma situação de emergência. Dessa forma, o sistema CRISIS foi o 

mecanismo considerado pelo CDS a partir da contribuição Argentina.  

Segundo Santiago (2014, p. 11), esse sistema foi desenvolvido a pedido do Estado 

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFFAA), em 2006, pelo Centro de 

Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) e pelo Instituto 
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Geográfico Nacional (IGN) da Argentina. Este sistema informatizado, o Sistema "CRISIS" 

(SC), ―permite coletar, analisar e integrar toda a informação relevante relacionada a uma 

crise, mantendo o quadro de situação atualizado e completo, facilitando a coordenação dos 

diferentes atores e possibilitando a transmissão de requisitos e ordens de execução‖.  

Segundo o CIDETEF (2013 – tradução nossa), o projeto CRISIS tem como objetivo 

fornecer ―ferramentas metodológicas e computacionais para a gestão integral de emergências, 

apoiando a prevenção, resposta e recuperação em situações de crise‖. O sistema permite, atuar 

em três frentes: (i) na prevenção de emergências (exercitar e analisar os procedimentos de 

resposta, conformar uma base de dados descentralizadas de recursos disponíveis para uma 

potencial crise, compartilhar mapas de risco e monitorar a ocorrência de eventos adversos); 

(ii) na resposta de situações de crises (permite propagar alertas antecipados, colocar em ação 

protocolos de resposta, facilitar a interoperabilidade da informação de fontes diversas, 

permitir o seguimento das tarefas de resposta, fomentar a coordenação transversal mediante 

colaboração online e garantir o acesso a uma carta unificada da situação, melhorando assim a 

qualidade da informação para a tomada de decisões); (iii) na recuperação (permite análise da 

resposta para melhorar os procedimentos aplicados). 

Quanto à utilização desse sistema no âmbito sul-americano, vale ressaltar que houve 

exercícios bilaterais de manejo de emergências realizados entre Argentina e Chile, em 2008, 

em 2010 e em 2011. O sistema foi utilizado para acompanhamento de emergências, tais como 

nas inundações no Rio Mamoré, na Bolívia (2007), o sinistro a bordo do navio quebra-gelo 

Almirante Irízar, na Argentina (2007), na erupção do Vulcão Chaitén, no Chile – Argentina 

(2009);  no apoio ao Ministério de Saúde da Argentina quanto ao Alerta Epidemiológico da 

Influenza A H1N1 (2009); apoio às forças armadas do Chile pela erupção do vulcão Puyehue 

(2011), no apoio às forças armadas associado a tornados ocorridos em Bueno Aires (abril de 

2012) (DEFEO et al, 2012, p. 158).  

De fato, a última referência à utilização do sistema no âmbito do CDS/UNASUL foi 

disposta na ata da XI Reunião da Instância Executiva do CDS, que trouxe a informação da 

proposta argentina de realizar um treinamento para os demais países no ano de 2015. Vale 

ressaltar que àquela época o sistema estava em avançado estado de desenvolvimento, sendo 

empregado tanto para atividades de capacitação, como de gestão (SANTIAGO, 2014, p. 11).   

A ferramenta foi utilizada no apoio da gestão de risco a desastres, especialmente no 

caso da Argentina, mas não no âmbito do CDS e da UNASUL, embora ela tenha sido 

considerada pelos países uma possibilidade de mecanismo de utilização. Além disso, no 

próprio site desse sistema não consta outra atuação integrada em relação ao CDS.  
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4.1.3.4 Atlas de Mapas de Risco de Desastres Naturais na América do Sul  

O plano de ação de 2012 trouxe a atividade ―2E - Organizar reunião de trabalho sobre 

elaboração de mapas de riscos de desastres naturais, para mitigações antecipadas, no marco 

das responsabilidades dispostas no âmbito normativo de cada Estado, incluindo aspectos 

operacionais‖,  sob responsabilidade do Chile. Essa reunião ocorreu na cidade de Santiago, 

nos dias 4 e 5 de abril de 2012. No entanto, diante da complexidade do tema, solicitou-se que 

a ação fosse novamente incluída no Plano de Ação de 2013, conforme ata da VI Reunião da 

Instância Executiva do CDS, ocorrida em Assunção, em junho de 2012.   

No âmbito do plano de ação de 2013, a atividade 1A ―Continuar o Grupo de Trabalho 

encarregado da elaboração de mapas de risco de desastres naturais a nível de cada país sul-

americano‖ veio na esteira da atividade ―2E - Organizar reunião de trabalho sobre elaboração 

de mapas de riscos de desastres naturais, para mitigações antecipadas, no marco das 

responsabilidades dispostas no âmbito normativo de cada Estado, incluindo aspectos 

operacionais‖, do plano de ação anterior, ambas sob a responsabilidade do Chile.  

No primeiro semestre de 2013, em Santiago, ocorreu a Segunda Reunião do Grupo de 

Trabalho, no qual novamente foram compartilhadas experiências e metodologias na 

elaboração de mapas de riscos ―destacando que esse trabalho requer a colaboração de diversos 

organismos de cada Estado, que proporcionam a informação necessária que permite prevenir 

eventos catastróficos‖ (CDS, 2015, p. 10). 

A delegação do Peru teve papel ativo na continuidade dessa ação e na realização da 

terceira reunião de trabalho do Grupo de Trabalho encarregado da elaboração do mapa de 

risco de desastres naturais em cada país sul-americano, que ocorreu em Lima, em 23 e 24 de 

outubro de 2013.  

Na Reunião Preparatória para a IX Reunião Ordinária da Instância Executiva e V 

Reunião Ordinária do CDS, realizada em Paramaribo, em fevereiro de 2014, a delegação do 

Chile sinalizou que estava encerrada a sua etapa do trabalho na atividade 2A, mas a delegação 

do Peru solicitou que fosse incluída a seguinte informação  

A delegação do Peru como país corresponsável e consciência da importância 

dessa atividade, organizou a terceira reunião de trabalho sobre mapa de risco 

de desastres nos dias 23 e 24 de outubro de 2013, com a participação das 

delegações da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Venezuela e Peru, 

acordando-se continuar com essa atividade, a qual será apresentada como 

iniciativa do Peru para o plano de ação de 2014 (CDS, 2014b, p. 3).  

 

O principal objetivo desse encontro realizado em Lima, em outubro de 2013, foi o 

―estabelecimento conjunto de procedimentos técnicos e metodológicos padronizados para a 

elaboração do mapa de riscos dos países e a implementação de mecanismos tecnológicos que 
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facilitem a sua difusão, transferência e acesso‖ (UNASUL, 2016, p. 2 – tradução nossa). 

Nesse aspecto, a proposta foi  

 

Desenvolver uma matriz de compromisso que contemple a lista organizada de 

todos os países, o fenômeno identificado para intervenção, o procedimento 

para elaboração do mapa de risco aprovado pela Mesa Técnica, a data 

provisória de conclusão do mapa de risco padronizado, a data provisória de 

lançamento do mapa de risco padronizado e a data de apresentação do Atlas 

do Mapa de Risco (UNASUL, 2016, p. 3 – tradução nossa). 

 

Essa reunião também contou com a presença do Serviço Geológico do Brasil (CPRM - 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), que está inserido nas ações do Plano Nacional 

de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, a convite do Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas, do Ministério da Defesa do Brasil. Na ocasião, a CPRM enviou dois 

representantes, um diretor e um técnico, para participarem da III Reunião de Trabalho do 

CDS (CPRM, 2015). 

Além dos técnicos da CPRM, estiveram presentes técnicos de instituições peruanas do 

Instituto Nacional de Geologia, Mineração e Metalurgia (INGEMMET) e Centro Nacional de 

Estimação, Prevenção e Redução de Riscos e Desastres (CENEPRED), dessa forma, 

procedeu-se à ―discussão conjunta para definir procedimentos técnicos e metodologia 

padronizada, bem como a implementação de mecanismos tecnológicos que permitam a 

difusão, transferência e acessibilidade desse conhecimento entre os países membros da 

UNASUL‖ (CPRM, 2015).  

Durante a reunião, cada país apresentou a sua metodologia de trabalho através de 

exposições. Argentina trouxe o mapeamento de áreas sujeitas a incêndios florestais; o Brasil, 

tratou da geração de mapas de suscetibilidade; a Bolívia trouxe o mapeamento de riscos e 

desastres naturais e a importância do sistema SINAGER (Sistema Integrado de Información y 

Alerta para la Gestión de Riesgo de Desastres)
101

; o Chile apresentou os processos 

causadores de riscos e desastres naturais; o Peru demonstrou o uso do sistema SIGRID 

(Sistema de Información para la gestión del Riesgo de Desastre)
102

 e sua importância sobre 

cadastramento de desastres naturais; a Venezuela apresentou o mapeamento e geração de 

mapas de áreas de riscos geológicos relacionado com eventos extremos. 
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 O SINAGER – SAT é o sistema utilizado pela Bolívia para o mapeamento de riscos e desastres naturais, que 

fica a cargo do Vice Ministério de Defesa Civil, sendo a base de informações sobre ameaças, vulnerabilidades e 

níveis ou cenários de risco para auxiliar a tomada de decisão e para a gestão de riscos. Esse sistema é composto 

ainda pelo Sistema Nacional de Alerta Precoce para Desastres - SNATD, o Observatório Nacional de Desastres - 

OND, a Infraestrutura de Dados Espaciais - GEOSINAGER e a Biblioteca Virtual de Prevenção e Atenção a 

Desastres – BIVAPAD (SINAGER – SAT) (BOLÍVIA, 2019) 
102

 Disponível em: http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/. Acesso em: 11 jan 2019.  
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 Além disso, foram definidos subgrupos de trabalho para a discussão de temas 

relacionados a desastres, conforme a seguir: sismos e tsunamis ficaram a cargo de Chile, 

Colômbia, Peru; sobre o fenômeno ―El Niño‖, o Peru ficou responsável; sobre  inundações e 

movimentos de massa, ficaram responsáveis Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela;  

quanto aos incêndios florestais e frio extremo, ficaram responsáveis Venezuela e Peru. 

Embora tenha sido essa a pauta da discussão, ficou previsto para o plano de ação de 2014 a 

apresentação do mapa de risco por cada país (CPRM, 2015). 

Dessa forma, no plano de ação de 2014, deu-se continuidade à Elaboração do Atlas de 

Mapas de Risco de Desastres Naturais na América do Sul, sob a responsabilidade do Peru, no 

âmbito da ação 2E do plano de ação de 2014. Essa atividade veio na esteira do plano de ação 

de 2013, como continuidade do encontro que ocorreu em Lima, em outubro de 2013, onde 

foram definidos os grupos de trabalhos.  

Algumas reuniões temáticas, setoriais e nacionais aconteceram nesse ínterim, como foi 

o caso da delegação do Peru, que esteve responsável pelo tema de erupções vulcânicas e se 

reuniu no dia 4 de Abril de 2014 para apresentar Informes Técnicos.  

Nos dias 23 e 24 de abril de 2014, em Lima, no Peru, ocorreu nova Reunião Temática 

sobre a ―Elaboração do Atlas de Mapas de Risco de Desastres Naturais na América do Sul‖. 

Nessa reunião participaram Argentina, Brasil Chile, Equador, Paraguai, Peru, Suriname e 

Venezuela, além da participação de representantes da CPRM. Na ocasião, ―os links de acesso 

ao Sistema Integrado de Dados para a Prevenção de Desastres Naturais (SID) foram 

disponibilizados para testes de integração entre o sistema da CPRM e o Sistema 

Informatizado para Gestão Integral de Riscos de Desastres Naturais (SIGRID)‖ (CPRM, 

2015). Nessa reunião, apresentou-se a primeira versão digital do Atlas, proposta de uma 

plataforma digital chamada ―SIGRID CDS-UNASUR‖, sistema que já tinha sido apresentado 

pelo Peru ainda na reunião de 2013, além de um projeto de esquema de trabalho para 

concretizar um Atlas no período de cinco anos (CDS, 2015, p.10). 

Nos dias 26 e 27 de junho de 2014, uma nova reunião nacional e temática ocorreu no 

Peru, na cidade de Piura. Foi o terceiro encontro da atividade do plano de ação de 2014, com a 

finalidade de apresentar os informes técnicos que levaram à elaboração do Mapa de Risco de 

Desastres diante do fenômeno El Niño, responsabilidade também assumida pelo Peru (PERU-

CDS, 2014). 

Por fim, nos dias 24 e 25 de setembro de 2014, em Lima, ocorreu a Reunião do Grupo 

de Trabalho para a Elaboração do Atlas de Mapas de Risco de Desastres Naturais na América 
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do Sul, com os Estados membros do CDS, no marco do plano de ação de 2014, atividade 2e, 

os países fizeram as suas exposições conforme a seguir:   

 

a Bolívia, logo após a sua exposição do Informe Técnico do Mapa de Risco 

de Desastres Naturais, demonstrou a sua metodologia e a forma de seus 

Mapas de Risco; (ii) o Brasil manifesta a importância da articulação 

institucional e o desafio da região de minimizar a perda de vidas, danos 

materiais e o impacto ao meio ambiente;  o Chile expõe sobre Cartas de 

Inundação por Tsunamis (CITSU), explicando o seus  procedimentos para 

elaborar as suas Cartas CITSU de Valparaíso e Iquique, e sobre os principais 

aspectos que se consideram em uma inundação produzida pelos efeitos de um 

tsunami. A Venezuela expõe seus procedimentos técnicos  e metodológicos 

padronizados para a elaboração de mapas de riscos dos países sul-

americanos; a delegação do Peru apresentou a ferramenta do Sistema de 

Información para la Gestión de Riesgo de Desastres - SIGRID para ser 

empregado pelo CDS- UNASUL, que contém os mapas e documentos 

referentes aos perigos, vulnerabilidades e riscos que foram remitidos pelos 

países membros [...] A Colômbia apresentou sua exposição sobre o Mapa de 

Ameaças Sísmicas e manifestou sua vontade de trabalhar de forma conjunta 

com os demais países da UNASUL [...] O Paraguai apresentou a sua 

exposição sobre inundações [...] O Suriname propôs que se estabeleçam 

métodos claros para a transferência de conhecimento e informação, 

ressaltando que o que foi apresentado pela delegação peruana é um ponto de 

partida (PERU-CDS , 2014). 

 

Os países manifestaram sua concordância com os avanços significativos do 

cumprimento da atividade 2e do Plano de Ação de 2014, e o Peru encaminhou a proposta para 

que os países membros fizessem seus aportes e sugestões. Reconheceu-se a elaboração do 

Sistema de Informação para a Gestão de Risco de Desastres (SIGRID-CDS-UNASUL), que 

estava disponível para teste na internet (UNASUL, 2016, p. 3). A proposta de programação 

foi definida da seguinte forma:  

 

No primeiro ano: definição de metodologias de avaliação de riscos por tipos 

de fenômeno (definir entre os países, as metodologias de avaliação e análise 

de risco); no segundo ano: determinação dos níveis de perigo e elaboração de 

mapas de risco por país; no terceiro e quarto ano, a elaboração dos mapas de 

vulnerabilidade, mediante a análise da exposição, fragilidade e resiliência por 

tipo de fenômeno recorrente; e no quinto ano, a elaboração do Atlas de Risco 

Regional (UNASUL, 2016, p. 3 – tradução nossa).  

 

Nos dias 23 e 25 de abril de 2015, já no âmbito das atividades ―extra plano de ação‖ 

que estavam no plano de 2015, aconteceu em Lima nova reunião do Grupo de Trabalho 

encarregado de elaborar o Atlas de Mapas de Risco de Desastres Naturais na América do 

Sul‖. Foi apresentado o sistema online para trazer ―informação geoespacial, mapas e registros 

que permitem consultar, monitorar e obter informação para o planejamento e formulação de 

projetos de investimentos públicos, com a finalidade de reduzir os riscos de desastres‖ 

(PERU-CDS, 2015 – tradução nossa)   
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Nos dia 13 e 14 de outubro de 2016, ocorreu mais uma reunião acerca da elaboração 

do Atlas. No encerramento da reunião, que ocorreu em Lima, no Peru, foram entregues 

versões impressas do primeiro tomo do mapa para cada delegação. Nessa ocasião, 

participaram Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Peru e Venezuela. 

No plano de ação de 2017, deu-se continuidade às atividades da elaboração do Atlas 

no plano de ação, que permaneceu como atividade ―extra plano‖. Assim, no dia 20 de 

fevereiro de 2017 ocorreu uma reunião com os representantes das instituições técnicas que 

fazem parte do Grupo de Trabalho, como é o caso do Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), do Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico (INGEMMET), do Instituto Geofísico del Perú (IGP), da Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), do Instituto del Mar del Perú (IMARPE), do  Instituto Nacional 

de Defensa Civil (INDECI) e da Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN). 

No dia 28 de fevereiro de 2017,  ocorreu uma reunião para tratar do tema inundações. 

Nessa ocasião, ―foram apresentadas metodologias para avaliar o risco de inundações, 

determinar o nível de perigo e compartilhar os aportes das entidades presentes‖.  No dia 4 de 

abril de 2017, ocorreu uma reunião virtual, ocasião em que foram apresentados os avanços 

das delegações nacionais, além de outros temas.  

Em 28 de abril houve uma nova reunião virtual para tratar do tema ―vulcões‖, da qual 

participaram delegações de Argentina, Colômbia, Equador e Peru, além de representantes do  

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el Instituto Geofísico del Perú 

(IGP), Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).  

No dia 10 de maio de 2017, houve a segunda reunião virtual do grupo de trabalho 

encarregado da elaboração do Atlas. A reunião teve participação de Argentina, Brasil, 

Equador, Colômbia e Peru. Estiveram presentes também os representantes de entidades
103

 que 

formam o grupo nacional do trabalho. Nos dias 9 e 10 de novembro de 2017 ocorreu em Lima 

a VII Reunião do Grupo de Trabalho, que teve a participação de Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela (PERU-CDS, 2017).  
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 É o caso do INGEMMET, IGP, INDECI,  Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del 

Perú (DHN), Instituto del Mar del Perú (IMARPE).  
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4.1.3.5 Protocolo de Emprego das Forças Militares em Apoio Humanitário  

O Protocolo de Cooperação veio como resultado do exercício combinado UNASUL V, 

do plano de ação de 2015. Durante o exercício foi aplicado um protocolo fictício baseado nos 

―aportes de todos os países da região, com a finalidade de planificar e implementar o emprego 

coordenado das capacidades de defesa para apoiar os organismos de proteção civil em 

múltiplas catástrofes que afetam de maneira habitual a população da América do Sul‖. Foi a 

partir das conclusões desse exercício que, por iniciativa chilena, foi criado um Grupo de 

Trabalho para a elaboração de um Protocolo de emprego coordenado das Forças Militares em 

apoio a Catástrofes, ação que foi incluída no plano de ação de 2016 (CHILE, 2016).  

O Grupo de trabalho reuniu as iniciativas anteriores e as diretivas que vieram do  

Grupo de Alto Nível para a Gestão de Riscos de Desastres da UNASUL para elaborar uma 

simulação que permitisse interação das capacidades militares que estavam à serviço da  

coordenação regional. Dessa forma, esse exercício, em sua VI edição, teve como objetivo 

comprovar o funcionamento dos acordos (CHILE, 2016).  

Nos dias 2 e 3 de junho de 2016 foi realizada a Reunião do Grupo de Trabalho para 

elaboração de um Protocolo de Emprego coordenado das Forças Militares em apoio a 

desastres e Catástrofes, que ocorreu em Santiago, no Chile. Essa atividade corresponde à ação 

2B do plano de ação de 2016. A reunião contou com a presença do Chile, da Argentina, do 

Brasil, da Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela.  

Com o protocolo de cooperação pretende-se alcançar a possibilidade de adotar ―um 

procedimento comum de cooperação diante de situações de catástrofe entre os Ministérios da 

Defesa e das Forças Armadas dos 12 países que integram o CDS‖ (CHILE, 2016b – tradução 

nossa). Na ocasião, a delegação Chile, responsável pela atividade, apresentou o Projeto de 

Protocolo do Sistema Sul-americano de Cooperação para Defesa de Desastres (SICODE), 

para que fosse revisado pelos países e posteriormente encaminhado à aprovação do Conselho 

de Ministros do CDS (PERU-CDS, 2016). 

No dia 2 de agosto, foi realizada a primeira videoconferência para dar continuidade 

aos trabalhos da reunião de Santiago, no Chile. Participaram Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela. Foram revisados alguns itens do documento que tem 

como finalidade criar o sistema de cooperação de defesa para desastres e catástrofes 

(SICODDEC), cuja redação foi submetida ao consenso das delegações (PERU-CDS, 2016b).  

Nos dias 5 a 7 de junho de 2017 ocorreu, em Santiago, no Chile, a Segunda Reunião 

do Grupo de Trabalho para implementar o Protocolo de Emprego das Forças Militares em 

Apoio Humanitário, atividade referente à ação 2ª do plano de ação de 2017, sob 
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responsabilidade do Chile. Trata-se de uma ação que é continuidade da ação anterior e, na 

ocasião, participaram Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela.  

Durante a reunião foi aprovada uma proposta inicial de um Acordo para a Criação do 

Sistema Sul-Americano de Cooperação para Defesa em Desastres e Catástrofes 

(SISCODDEC).  

 Durante a reunião, o grupo continuou trabalhando na preparação do próximo exercício 

combinado, o UNASUL VII, que fez parte da ação 2D do plano de ação de 2017, e realizando 

complementos que pudessem ser confirmados e testados durante a realização do exercício, 

que ocorreu em novembro de 2017, no Chile.  

 

4.1.4 Institucionalização 

 Essa categoria corresponde a duas ações que foram propostas no âmbito do CDS e se 

referem a atividade 2D e 2B, dos planos de ação de 2016/2017. Essas ações vieram em um 

contexto em que o CDS está lidando com a proposta de transversalização dos temas no âmbito 

da UNASUL, ou seja, difundindo a temática para os diferentes atores, conselhos e níveis que 

possam alcançar os temas propostos.  

Os planos de ação dos anos de 2016 e 2017 trouxeram duas ações relacionadas à 

criação de um grupo de trabalho para institucionalizar os temas de operações de paz e 

cooperação sul-sul. As atividades que ocorreram no contexto dessa ação ainda não foram 

divulgadas, portanto, não se tem conhecimento se o grupo de trabalho efetivamente se reuniu 

ou não para tratar desse tema.  

Sob a perspectiva da institucionalização, vale ressaltar que a cooperação sul-sul no 

âmbito da UNASUL ganhou espaço a partir de 2015 através da Resolução 

UNASUR/CMRE/RESOLUCION Nº 021/2015, que criou o Grupo de Altas Autoridades de 

Cooperação Sul-Sul, quando foi acordado institucionalizar o grupo de trabalho. 

A perspectiva é a de que assim como outros grupos de trabalho foram 

institucionalizados e transversalizados, como é o caso do Grupo de Trabalho para Gestão 

Integral de Risco de Desastres e o Grupo de Altas Autoridades de Cooperação Sul-Sul, 

pudesse ser institucionalizado um grupo de trabalho especificamente para tratar de operações 

de paz. 
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4.2 Sistematização 

Esse capítulo sistematizou em quatro categorias as MFCS que foram propostas no 

segundo eixo do CDS. Conforme demonstrado, as taxonomias aqui apresentadas tiveram 

como base as MFCS que foram propostas na década de 1990, ainda na OEA, tendo como 

referência primária a Declaração de Santiago e a Declaração de San Salvador.  

 A primeira categoria foi a diplomacia do seminário, conceito que adveio de Adler 

(1998) e foi extremamente importante para entender melhor a dinâmica dessas ações advindas 

das comunidades de práticas.  

Passando então à segunda categoria e trazendo o que a autora considera ser o principal 

resultado dessa pesquisa: as medidas de cooperação e/ou prevenção em caso de catástrofes. O 

primeiro seminário, que ocorreu em Ica, no Peru, trouxe muitas recomendações relevantes aos 

Estados. Destacam-se três propostas que, na visão da autora, merecem atenação por terem 

sido gestadas ainda na primeira reunião ocorrida com a presença de todos os países sul-

americanos: as recomendações para a participação do exercício combinado, a proposta 

paraguaia da Brigada Especializada e permanente para atender desastres naturais; e o 

inventário das capacidades que podem proporcionar em caso de desastres. Dessas três, ao 

menos duas foram efetivamente concretizadas e, embora a Brigada Especializada não tenha 

sido criada, os exercícios combinados caminharam muito na direção de trazer possibilidades 

de atuação conjunta.  

A complexidade das ações voltadas à cooperação em caso de catástrofes evoluiu em 

um nível que, para melhor compreender as etapas de construção de cada uma delas, a autora 

optou por trazer uma nova divisão, que culminou em cinco resultados, todos eles explorados 

em detalhes nesse capítulo: (i) Protocolo de Cooperação entre Ministérios de Defesa Sul-

americano para o caso de desastres naturais e antrópicos, cujo propositor foi o  Peru; (ii) 

Inventário das Capacidades de Defesa no caso de Desastres, cujo propositor foi o Brasil; (iii) 

Atlas de Mapas de Risco de Desastres Naturais na América do Sul, cujo propositor foi o Peru;  

(iv) Mecanismo de Resposta com acesso à internet, cujo responsável foi o Brasil; e (v) 

Protocolo de emprego das forças militares em apoio humanitário, sob responsabilidade e 

proposta Chilena.  

A primeira grande proposta encabeçada pelo Brasil foi justamente a elaboração do (ii) 

inventário sobre as capacidades que os países da UNASUL podem proporcionar em caso de 

desastres naturais. Essa ação foi sendo construída paulatinamente e, ao final, atendeu às 

expectativas dos Estados. Hoje, os países da UNASUL têm efetivamente um documento à sua 

disposição que pode sinalizar quais são as capacidades dos Estados para atender os desastres 
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naturais. Esse inventário evoluiu para um (iv) mecanismo de resposta a desastres online que 

chegou a integrar também o (i) protocolo de cooperação como resposta a desastres naturais e 

antrópicos, proposto pelo Peru.  Além disso, não somente os países da UNASUL, mas 

também toda a comunidade acadêmica e de pesquisadores pode acessar o (iii) Atlas de Mapas 

de Risco de Desatres Naturais na América do Sul – Tomo I, disponibilizado gratuitamente na 

internet. Esse produto do segundo eixo do CDS tem um alcance que vai muito além das 

necessidades de resposta a desastres que foram gestadas. Ele alcança a população em geral e 

pode ter utilidade prática na vida diária das pessoas.  

Os exercícios combinados seriam a terceira categoria. Eles proporcionaram a 

participação de todos os países sul-americanos em direção a um padrão comum de atuação 

tanto em operações de paz, como em ações humanitárias. Em determinado momento, eles 

resultaram  no estabelecimento de um (v) protocolo de emprego coordenado das Forças 

Militares em apoio a catástrofes, que foi resultado da cooperação prática de todos os países 

sul-americanos. A possibilidade aventada no documento produzido pelo CEED de que esses 

exercícios possam  ser realizados de forma combinada no terreno seria de fato um grande 

avanço que permitiria testar a implementação dessas ações, o que a autora também considera 

ser uma etapa importante para confirmar se os anos de cooperação via segundo eixo tiveram 

resultados na prática da cooperação.  

Por fim, a quarta categoria foi a institucionalização, que a autora considera uma 

consequência da evolução das demais ações, em especial na área de operações de paz. Vale 

ressaltar que esse contexto também permitiu um destaque à cooperação sul-sul. Essa foi a 

única categoria que destoou diretamente das propostas de MFCS advindas da OEA em termos 

de ação propriamente dita.  

Todos esses resultados foram consequência de inúmeras reuniões conjuntas entre 

representantes, técnicos, militares e civis dos países sul-americanos. As ações do segundo 

eixo do CDS seguiram um padrão de constância e de regularidade. Aos poucos essas ações 

evoluíram e permitiram chegar a resultados concretos. O que todos eles têm em comum? A 

possibilidade de reforçar a construção da confiança entre os Estados, mas  até que ponto as 

ações implementadas via segundo eixo do CDS realmente foram capazes de fomentar a 

confiança entre os Estados?  

Esse capítulo mostrou como se deu o andamento dessa ações via segundo eixo na 

prática, compreendendo quais foram efetivamente os resultados que vieram dessa cooperação. 

Reforçando a ideia de Pagliari (2015), essa pesquisa também considera que o CDS evoluiu 

rumo ao aprofundamento da confiança. Diversas oportunidades de cooperação e de troca de 
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experiência aconteceram nos eventos promovidos pelo CDS, trazendo resultados que foram 

fruto da cooperação militar e do contato direto entre os militares de diversas nações.   
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CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho trouxe três perspectivas teóricas que explicam as instituições e a 

cooperação entre os Estados: a teoria institucionalista, os Complexos Regionais de Segurança 

e as Comunidades de Segurança, em especial as Comunidades de Práticas. Ao conjunto dessas 

perspectivas, a autora deu o nome de Tríade Teórica das Instituições (TTI).  

O segundo eixo do CDS priorizou a construção de conhecimento conjunto e a troca de 

práticas compartilhadas. Não raro foram desenvolvidas ações, dentro do Conselho, que 

priorizaram a chamada ―diplomacia do seminário‖, exemplo disso foram os diversos 

seminários, workshops e grupos de trabalho que aconteceram e abordaram os temas ações 

humanitárias e operações de paz.  

As ações propostas pelos países tiveram muita conexão com ações que já estavam 

sendo desenvolvidas internamente, além disso, o caminho na construção dos resultados  

consubstanciados nos documentos conjuntos e até mesmo nos exercícios combinados levaram 

em consideração a expertise de cada país. Redes de conhecimento foram criadas e resultados 

foram gestados por grupos e comunidades de pessoas que representavam seus países, sejam 

civis ou militares, notadamente compartilhando conhecimentos e práticas. Sob essa 

perspectiva, e corroborando com os argumentos de Vitelli (2017), a perspectiva das 

Comunidades de Práticas esteve presente no âmbito do CDS.  

Sob a perspectiva do institucionalismo, as instituições estimulam a cooperação entre 

os Estados, embora ainda sob a perspectiva da busca pelo poder. Dessa teoria ainda podemos 

trazer a perspectiva de Keohane ao afirmar que a cooperação ocorre quando as políticas são 

consideradas por seus parceiros como facilitadoras da realização de seus próprios objetivos. A 

cooperação facilita a realização de objetivos estatais por intermédio da coordenação de 

políticas.  

Um exemplo que ilustra essa perspectiva é justamente a agenda de medicina 

operacional trazida ao CDS pelo Brasil. Nessa ação é mais fácil visualizar como a atuação dos 

países no segundo eixo do CDS responde também aos interesses internos dos países, ou 

dependendo do ponto de vista, é mais fácil visualizar como a atuação dos países no segundo 

eixo do CDS responde a capacidade que os Estados possuem de compartilhar experiências e 

de cooperar com os demais a partir de suas experiências e know-how.  

Nesse mesmo contexto, outro exemplo ilustra bem essa perspectiva. A agenda de 

desminagem trazida pela Colômbia. Essa agenda foi reflexo e consequência direta do que 

estava sendo vivenciado à época pela Colômbia, também em um momento em que o Brasil 
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estava auxiliando na desminagem colombiana. Ao analisarmos todas as outras agendas 

trazidas ao CDS, percebe-se que todas elas tiveram um tema em comum: de fato atendiam aos 

interesses e necessidades de cada país, não à toa o Peru e o Chile, por exemplo, estiveram 

engajados com ações de desastres naturais.  

Na visão dessa autora, otimista e entusiasta da integração entre os povos, a perspectiva 

de cooperação e de compartilhamento em prol do bem comum é a que deve prevalecer e ser 

valorizada. Apesar dos interesses que movem os Estados, a cooperação traz resultados que 

podem ser muito positivos para todas as nações.  

Reconhece-se sim um traço institucionalista liberal nessa perspectiva, que traz do 

realismo justamente o viés de que muitas dessas ações refletem os interesses pelo poder. No 

entanto, sem perder a tônica dessa narrativa em prol da cooperação, entende-se que os ganhos 

existiram para todos os países sul-americanos envolvidos. E esses ganhos foram possíveis por 

intermédio da criação de duas instituições, a UNASUL, e o CDS.  

Retomamos ainda a premissa de Keohane de que o liberal institucionalismo traz o 

objetivo social de ―promover efeitos benéficos sobre a segurança humana, o bem-estar 

humano e a liberdade humana como resultado de um mundo mais pacífico, próspero e livre‖ 

(KEOHANE, 2012, p.127 – tradução nossa).  Nesse contexto, vislumbramos que o segundo 

eixo do CDS atuou justamente no sentido de oferecer uma ―fonte de esperança de melhoria‖, 

em especial nos temas em que atou em desastres naturais e operações de paz. 

No entanto, a perspectiva dada às operações de paz e ações humanitárias, em especial 

no segundo eixo CDS, ainda segue a ótica da cooperação em defesa. Temas como operações 

de paz e ações humanitárias foram essencialmente tratados sob a perspectiva da cooperação 

militar e da segurança internacional. Essa foi uma herança levada pelos países ao CDS, com 

um histórico de cooperação militar nessa área. Nesse contexto, reforçando a perspectiva de 

que a América do Sul consubstancia-se em um CRS de viés institucionalizado, é possível 

verificar a forte tendência à securitização da temática de operações de paz e ações 

humanitárias. 

Dessa forma, sob a perspectiva de Fuccille e Rezende (2013), a América do Sul é um 

CRS centrado em uma instituição, que foi consubstanciado na figura da UNASUL e na 

criação do CDS, sob a liderança brasileira como ―fiadora de uma estabilidade regional‖. Em 

se tratando especificamente do segundo eixo do CDS, o Brasil foi sim um dos maiores 

protagonistas ao assumir e propor as ações, mas avaliando o papel individual de cada país, o 

Brasil não foi o único protagonista das realizações e conquistas do segundo eixo.  
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A partir de 2015 houve um decréscimo significativo nas ações do CDS, conforme foi 

demonstrado nesse trabalho. No início dessa pesquisa havia um questionamento acerca da 

vitalidade da UNASUL e do CDS. Esse projeto institucional veio em um contexto em que 

governos progressistas chegaram ao poder, sob liderança brasileira. A partir do impeachment 

de Roussef e da ascensão das direitas o poder, o panorama político mudou e há um claro 

desmonte dessa instituição. 

Legado. Talvez essa seja a palavra que nos permita considerar o que ficou do contexto 

de integração regional no âmbito do segundo eixo do CDS. Na introdução desse trabalho 

deixamos propositalmente algumas perguntas em aberto, as quais serão respondidas nesse 

momento.  

A primeira pergunta foi: quais foram os principais antecedentes de formação do 

segundo eixo? Nesse contexto, reforçamos aqui o papel de anos de contribuição dos países 

sul-americanos em operações de paz e ações humanitárias e o papel dos exercícios conjuntos 

e das forças conjuntas de paz. Além disso, demonstramos ser a região sul-americana propensa 

a desastres naturais, algo que de fato deve e merece receber a atenção coordenada dos grandes 

líderes políticos da região.  

O que de fato já foi feito dentro do CDS no segundo eixo? Essa foi a segunda pergunta 

e, nesse contexto, todas as ações do segundo eixo do CDS foram apresentadas sob a 

perspectiva de uma classificação possível das MFCS, que reuniu as ações em duas 

taxonomias: quanto ao tema e quanto ao tipo.  

Quanto ao tema, o segundo eixo do CDS foi claramente tomado pela prevalência da 

temática dos desastres naturais, o que representou, na prática, a maior parte de sua atuação, 

seguido das operações de paz. Os dois outros temas foram secundários e apareceram como 

resultado de propostas vividas pelo momento dos países que os propuseram, a Colômbia, no 

caso da desminagem; e o Brasil, no caso da medicina operacional. Quanto ao tipo, foi 

priorizada a chamada diplomacia do seminário, os exercícios combinados, as medidas de 

cooperação e prevenção em catástrofe e a institucionalização. 

Nem todas as ações planejadas foram de fato realizadas; nem todas as ações planejadas 

de fato ocorreram conforme o previsto. Dessa forma, lidar com a imprevisibilidade também 

foi um desafio à parte dentro do CDS. Embora possamos de fato considerar que os seus 

resultados foram bem positivos no contexto da integração regional, não sabemos ainda se 

foram (ou estão sendo) utilizados na prática, o que demandaria uma pesquisa mais 

aprofundada.  
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A quarta pergunta objetivou responder como cada país sul-americano contribuiu com 

esse eixo. Essa pergunta foi respondida analisando-se a contribuição de cada país no segundo 

capítulo desse trabalho, com destaques para a liderança da Argentina, do Equador e do Brasil, 

na área de operações de paz; do Brasil, do Chile e do Peru, na área de ações humanitárias, 

especificamente em se tratando de desastres naturais.  

A quinta pergunta teve como objetivo compreender como se deu a evolução de cada 

ação rumo ao resultado esperado. E nesse contexto, foram apresentados nos capítulos 3 e 4 a 

evolução e a construção de cada proposta realizada no âmbito do segundo eixo, tendo 

resultado em documentos concretos, como foi o caso do Protocolo de Cooperação em caso de 

desastres; do inventário  das capacidades militares em desastres; o mecanismo de respostas; e 

o protocolo de emprego das forças em apoio humanitário. 

Por fim, a última pergunta que se deixou em aberto foi: quais foram os legados 

deixados pela cooperação entre os países no segundo eixo do CDS? Iniciamos a resposta 

expondo o que classificamos como os dez legados da contribuição sul-americana via segundo 

eixo do CDS. 

O primeiro legado dessa cooperação via segundo eixo do CDS foi o fortalecimento da 

integração em defesa e a construção de medidas de confiança no âmbito sul-americano, algo 

que até então era tratado prioritariamente no âmbito da OEA ou, com menor abrangência, em 

outras instituições, como o MERCOSUL. Especificamente tratando do segundo eixo, diversas 

medidas de fomento da segurança e da confiança foram implementadas, o que foi 

efetivamente realizado por intermédio de reuniões, grupos de trabalho, trocas de experiência, 

exercícios simulados de cooperação, documentos e mecanismos conjuntos. Esse legado 

refere-se às práticas que foram efetivamente desenvolvidas principalmente no caso da 

diplomacia do seminário e das comunidades de práticas. Conforme esclarece Adler (2005), 

nas comunidades de prática emergem significados, surgem novas agendas e a aprendizagem 

ocorre. 

O segundo legado foi a troca de experiência na área de operações de paz e ações 

humanitárias, com intuito de construir pontes e aproximar os países, diminuindo suas 

desconfianças e permitindo-os colaborar com terceiros países em termos mais abrangentes, 

dando as mãos para melhorar as condições de países assolados tanto pelo contexto das 

guerras, como pelos desastres naturais, como é o caso do Haiti.  

Em terceiro lugar, ficou um legado documental, pautado por protocolos e mecanismos 

de respostas voltados à cooperação que visa prevenir e minimizar os danos causados pelos 
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desastres naturais, uma temática extremamente relevante em uma região geográfica que, 

conforme foi visto, está tão suscetível a esses eventos catastróficos.  

Em quarto lugar, um legado de aproximação. Sim, os países sul-americanos tiveram 

uma experiência mais próxima para pensar em soluções globais, como é o caso das operações 

de paz e dos desastres naturais. Por intermédio do segundo eixo do CDS, foram um pouco 

além, tiveram a oportunidade de interagir em temas como a medicina operacional e, embora a 

desminagem tenha ficado no papel, esses países já vinham trabalhando nesse tipo de 

cooperação. 

O quinto legado foi a institucionalização. Independentemente da vertente teórica que 

explica as instituições e a cooperação, temos um contexto em que, na prática, se viu uma 

tendência a institucionalizar a temática das operações de paz e da cooperação sul-sul, ainda 

que incipiente e inicial.  

O sexto legado está na possibilidade de pensarmos que sim, as operações de paz e 

ações humanitárias podem e devem ser tratadas no âmbito sul-americano em uma perspectiva 

que transcenda a integração regional e a cooperação em defesa. E que essa agenda pode reunir 

os esforços que foram implementados tanto dentro do CDS, como fora dele, como ocorreu 

com o Grupo de Trabalho para tratar de gestão de riscos de desastres dentro da UNASUL e 

com o Grupo de Altas Autoridades de Cooperação Sul-Sul. 

O sétimo legado está na possibilidade de construção de uma identidade sul-americana 

para contribuir com a paz e a segurança internacional que não necessariamente traga a 

cooperação militar como prioridade, mas que possa trazer perspectivas integradas com outros 

setores sociais, notadamente a participação da sociedade civil, desvencilhando a perspectiva 

da tríade ―cooperação militar, ações humanitárias e operações de paz‖ e trazendo uma visão 

ampliada a respeito do tema. 

O oitavo legado é perceber que há evolução no contexto da cooperação, o que nos faz 

considerarmos que, embora haja momentos de inflexão, os Estados precisam cooperar para 

sobreviver e a institucionalização é, de fato, um caminho possível e viável na área de 

operações de paz e ações humanitárias, embora desafiador.  

O nono legado diz respeito a uma pergunta: é possível pensarmos que o segundo eixo 

do CDS caminhou na direção da construção de identidade sul-americana de defesa na área de 

operações de paz e ações humanitárias? Para responder a essa pergunta, vamos revisar alguns 

aspectos abordados especificamente sobre essa temática. Em primeiro lugar, foram propostos 

vários seminários para a troca de informações sobre operações de paz e ações humanitárias, 

em especial os desastres. Nesses seminários, via de regra, cada país trouxe a sua expertise e 
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compartilhou a sua visão sobre a temática. Em segundo lugar, os exercícios combinados 

foram sendo construídos com vistas a promover padrões de interoperabilidade conjuntos, cujo 

objetivo de atuação conjunta ficou expressamente definido no decorrer de sua aplicação, 

conforme foi demonstrado. Em terceiro lugar, estão sendo trabalhadas perspectivas de 

institucionalização na área de operações de paz e da cooperação sul-sul, criadas a partir de um 

grupo de trabalho dentro do segundo eixo do CDS. Ainda que de forma muito inicial e 

embrionária, essas medidas nos fazem sim considerar a hipótese de que o CDS caminhou na 

direção de uma construção de identidade de defesa na área de operações de paz e ações 

humanitárias.. Resta saber se essas ações foram, de fato, implementadas na prática, ou se 

ficaram no contexto da simulação, no âmbito dos exercícios combinados, aspecto que pode 

ser objeto de pesquisas futuras.  

O último legado diz respeito ao antes e ao depois. Um antes sem uma instituição para 

tratar da integração regional em defesa na América do Sul; um antes sem a perspectiva de 

construção de uma identidade sul-americana em defesa; um antes que teve sim uma operação 

de paz, a MINUSTAH, capaz de induzir a tantas aproximações em um contexto de 

cooperação militar; um antes sem esforços institucionais para pensar em como a América do 

Sul pode verdadeiramente melhorar a sua atuação na área global em operações de paz e ações 

humanitárias, especialmente na área de desastres.  

E então partimos ao depois. Um depois que trouxe tantos aspectos de cooperação e de 

construção da confiança; um depois que trouxe, na prática, ideias de variados países em vias 

de construção de instrumentos e padrões conjuntos de atuação no âmbito internacional. Um 

depois que demonstrou a capacidade de os países cooperarem em temas que tradicionalmente 

são difíceis de uniformizar.  

E, na visão da autora, é nesse contexto que devemos pensar o segundo eixo do CDS: 

como um grande legado para a atuação sul-americana em operações de paz e ações 

humanitárias.  

Por fim, a autora tem a plena consciência de que as perspectivas políticas e o cenário 

atual na América do Sul levaram ao ―adormecimento‖ das instituições de integração regional 

no contexto hodierno, algo que já foi explorado e explicado por alguns autores que estudam o 

próprio CDS e as instituições regionais. No entanto, esse não foi o enfoque e objetivo 

abordado nesse trabalho.  

Ainda assim, a autora verdadeiramente considera o caminho da integração algo 

possível, viável e necessário no âmbito das relações sul-americanas, além disso, considera ser 

possível o enfoque de integração regional em ações humanitárias e operações de paz que 
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transcendam a integração regional em defesa. A integração sul-americana via CDS deixou 

legados, em especial na área de desastres naturais e operações de paz, conforme foi visto, e 

isso, por mais que esteja sendo ignorado, reforça que laços já foram construídos, ainda que em 

uma base não firme o suficiente para resistir aos desígnios políticos. Resta-nos aguardar e ter 

a esperança de que, em breve, novos caminhos serão traçados e fortalecidos.  
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