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A sétima edição da Revista Tempo do Mundo reúne sete trabalhos que apresentam 
perspectivas diversas sobre diferentes cenários internacionais, levando em con-
sideração processos de desenvolvimento econômico e social. A temática nesta 
edição envolve abordagens estruturais de cenários como o da China, América 
Latina, Alemanha e Estados Unidos, assim como o cenário de crise, com re-
formas no sistema monetário internacional e desafios para a construção da paz. 
Adicionalmente, questões mais ligadas à área das relações internacionais e da 
ciência política ganham espaço na revista e contribuem para que temas bastante 
atuais encontrem aqui um fórum para reflexão e diálogo.

Entre os temas focados situa-se a questão do desenvolvimento na América 
Latina após a crise financeira de 2008. O autor, Antônio Prado, discorre sobre 
a crise financeira internacional desencadeada com o estouro da bolha imobiliária 
nos Estados Unidos em 2007: depois deste período verificou-se um crescimento do 
crédito internacional que afetou de forma positiva o crescimento da América Latina, 
impulsionado pelos excelentes preços das commodities.

Na sequência, Cláudio Hamilton Matos dos Santos e Cláudio Roberto 
Amitrano apresentam notas sobre a pré-crise de 2008, apontando uma conver-
gência observável entre discursos contemporâneos em torno de políticas nacio-
nais de crescimento econômico.

No campo da temática de reformas situa-se a do sistema monetário 
internacional. Nesse sentido, o artigo assinado por José Antônio Ocampo, 
dividido por áreas, argumenta em favor de uma reforma abrangente, ao tem-
po que demonstra e explica a necessidade de uma reforma abrangente e ainda 
evolutiva do atual sistema monetário internacional. 

Uma abordagem estruturalista das desigualdades de renda na China contem-
porânea é o objeto do artigo de Carlos Aguiar de Medeiros e Isabela Nogueira de 
Morais, o qual, ao tratar de desenvolvimento e cooperação, evidencia que o mesmo 
país que reduziu a pobreza com rapidez também produziu um dos níveis de desi-
gualdade mais altos do mundo em desenvolvimento. 

A seguir, o artigo de autoria de David Sogge aprecia, em cinco áreas 
temáticas, o fato de que, em “lugares problemáticos”, o trabalho vital da 
construção da paz e dos Estados resilientes continua a ser desfeito pelo mau 
governo. Fluxos transnacionais de armas, drogas, pessoas, mercadorias pe-
rigosas e especialmente dinheiro influenciam decisivamente quem recebe o 
quê, quando e como. 



Em outro momento, Sybille Acosta e Melanie Hernadez focam o de-
senvolvimento da cooperação alemã, delineando o contexto institucional e as 
políticas prioritárias do país. As autoras enfatizam ainda a divisão institucio-
nal entre cooperação técnica e financeira. 

Fecha este volume o artigo sobre a desigualdade na distribuição de renda e o 
endividamento dos trabalhadores norte-americanos, assinado por Lucas Azeredo da 
Silva Teixeira. O autor aborda o momento anterior à eclosão da crise do subprime, 
por meio do crescente endividamento do consumidor, bem como suas causas. 

É importante destacar que os artigos que compõem este número possuem 
atenção dirigida para temas atuais, relacionados à crise internacional, assim como 
para aqueles relativos ao desenvolvimento econômico, reformas, construção da 
paz e desigualdades. É neste contexto que a Revista Tempo do Mundo se propõe a 
refletir sobre os temas descritos, ressaltando a importância das contribuições de 
autores nacionais e internacionais acerca destas matérias.


