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O sexto número da Revista Tempo do Mundo reúne seis trabalhos que, sob diferen-
tes perspectivas, centram esforços em discutir aspectos essenciais do processo de 
desenvolvimento econômico e social. A temática das crises internacionais persiste 
no escopo dos artigos aqui publicados, tanto por seus possíveis impactos no pro-
cesso de desenvolvimento dos países quanto pelas incertezas ainda presentes no 
cenário econômico global. Adicionalmente, novas questões mais ligadas à área das 
relações internacionais e da ciência política ganham espaço na revista e contribuem 
para que temas bastante atuais, como a liderança brasileira na MINUSTAH e a 
Primavera Árabe, encontrem aqui um fórum para reflexão e diálogo.

Entre os temas abordados, estão os determinantes dos fundos soberanos de 
investimento (FSIs). O artigo de André Simas Magalhães apresenta as caracterís-
ticas macroeconômicas dos países que possuem FSIs e analisa o caso do Fundo 
Soberano do Brasil (FSB), criado em 2008. 

Os interesses e as motivações do Brasil para participar de operações de paz 
constituem o objeto do artigo assinado por Kai Kenkel. Ali se associa uma aborda-
gem teórica às tensões vivenciadas pelo país em sua trajetória para se tornar uma po-
tência emergente, e analisam-se as possibilidades e as limitações das políticas externas 
e de segurança brasileiras na definição de uma base para as ações de operações de paz.

Em outro momento, Laís Forti Thomaz e Carlos Eduardo Carvalho desen-
volvem um debate acerca da Crise das Tortillas no México, analisando as origens 
da forte alta dos preços das tortillas de milho que provocou a onda de protestos 
populares do início de 2007 naquele país. O trabalho discute manifestações se-
melhantes em outros países e examina a complexidade dos fatores determinantes 
da tendência de alta das commodities.

Na linha das crises internacionais, Carlos Pinkusfeld Bastos e Fernando Au-
gusto Mansor de Mattos avaliam os impactos da crise das hipotecas subprime na 
economia americana sob dois aspectos principais. Primeiro, fazem uma avaliação 
crítica das medidas tomadas pelo Estado americano para enfrentar a crise; na 
sequência, abordam os impactos destas medidas sobre o mercado de trabalho.

A seguir, Reginaldo Nasser discute as turbulências no mundo árabe e sua 
possibilidade de estabelecer uma nova ordem, ao mostrar que o projeto de um 
Novo Oriente Médio projetado por Bush, e reelaborado por Obama, foi descar-
tado pela “rua árabe”.

Por fim, e em consonância com o artigo anterior, Leonardo Schiocchet expõe 
sobre a construção do Oriente Médio e a Primavera Árabe, revelando que mesmo os 
longos períodos de dominação por ditaduras – seculares ou religiosas, socialistas ou 
não – foram incapazes de mitigar o desejo de autodeterminação da maioria dos árabes.


