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O Sr. Oscar Aria Sánchez, Prêmio Nobel da Paz em 1987 e Presidente da Costa Rica de 1986 a 1990, 

desfruta de um imenso prestígio em nível internacional como porta-voz dos países em 

desenvolvimento e como defensor do desenvolvimento humano, da democracia e da desmilitarização. 

 Durante seu mandato de presidente, a Costa Rica exerceu um papel ativo na busca da democracia e 

da paz para os países da região da América Central.  Em 1987, ele elaborou um plano de paz — O 

Plano de Paz Arias — a fim de terminar com a crise regional.  Sua iniciativa atingiu seu ponto 

culminante no "Procedimento para o estabelecimento de uma paz sólida e duradoura na América 

Central", assinado por todos os presidentes da América Central, em 7 de agosto de 1987, em 

Esquipulas na Guatemala.  Neste mesmo ano, o Sr. Arias recebeu o Prêmio Nobel da Paz.   

Dedicou a bolsa recebida com este prêmio ao estabelecimento da Fundação Arias para a Paz e o 

Progresso Humano.  Devido à sua atuação, foi congratulado com vários doutorados honorários e 

diversos prêmios internacionais.  

 
 
 

O Sr. Arias parabenizou inicialmente a Assembléia Nacional de Quebec por ter tomado a iniciativa 

de organizar esta reunião aberta a todos os parlamentares do hemisfério, e por tê-la realizado antes da 

segunda Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo das Américas, pois é indispensável que todas as 

tribunas democráticas do continente avaliem os esforços feitos relacionados aos objetivos 

estabelecidos na primeira Cúpula em Miami em 1994.  Segundo ele, seria lamentável se os líderes do 



continente se contentassem em discutir sobre questões técnicas sem se preocupar com o contexto 

político, social e cultural.   

 

O Sr. Arias rejeita assim a idéia de que a integração econômica gere automaticamente a democracia, 

o desenvolvimento e a prosperidade.  Sem democracia e, consequentemente, sem paz nem 

estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade não são duradouros.  Eis a razão pela qual, 

segundo o Sr. Arias, o projeto de integração econômica do continente deve tirar lições da história, e 

principalmente do desaparecimento da União Soviética e dos significativos progressos alcançados pela 

União Européia.  A solidificação da democracia é uma condição sine qua non para que a integração 

econômica seja coroada de sucesso e que perdure.  

 

Ao observar que, pela primeira vez na América, exceto talvez em um caso, a democracia está 

onipresente, ele se questiona sobre a viabilidade destas democracias.  Segundo ele, a globalização e o 

crescimento econômico não trarão soluções para a pobreza que afeta a América Latina, se as pessoas 

que estão em posição de tomar decisões não modificarem sua racionalidade política.  Será que as 

atuais democracias estão em condições de efetuar esta mudança?  Será que podemos conseguir fazer 

a redistribuição da riqueza para o benefício da maioria.  A globalização poderia ter permitido tal 

evento.  Infelizmente, a realidade é completamente outra, já que confirmou a dualidade de nossas 

sociedades, divididas entre uma minoria que se enriquece graça ao desenvolvimento tecnológico e 

uma maioria resignada e privada do acesso à educação.  Pouco a pouco, o discurso dominante nos 

leva a aceitar o inaceitável: que não são todos os indivíduos que beneficiarão das repercussões do 

desenvolvimento econômico.  Precisamos então reavaliar seriamente nossos critérios morais, afirma o 

Sr. Arias  

 

Além do mais, se os modelos de desenvolvimento econômico centralizado fracassaram, o capitalismo 

também provou ser, até então, um evidente fracasso.  É necessário doravante reconhecer que o 

Estado e o mercado são forças complementares e não antagônicas.  O desenvolvimento econômico 

deverá permitir encontrar soluções para o problema das desigualdades sociais, se não quisermos 

enfrentar o descrédito da democracia.  De fato, o entusiasmo gerado pela onda de democratização é 
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agora amplamente temperado pela persistência da violência e da corrupção sob todas as formas. 
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Segundo o Sr. Arias, a história nos monstra também a importância da educação no desenvolvimento 

dos povos.  Enquanto as sociedades não estiverem dispostas a investir maciçamente no setor da 

educação, o subdesenvolvimento econômico será perpetuado, e também o autoritarismo e a 

desintegração social.  É preciso educar para fortalecer a democracia, para formar cidadãos que 

contribuem de modo criativo para o progresso de sua sociedade.  

 

O Sr. Arias também questiona a importância dos orçamentos militares nas Américas, avaliando que 

estes recursos poderiam ser destinados a fins mais úteis, ou seja à redução das desigualdades sociais.  

Sobre este assunto, ele relembra a iniciativa que tomou visando estabelecer um código de ética de 

transferência de armamentos, propondo ao Conselho dos Mandatários livremente eleitos da América, 

sediado em Atlanta, que fizesse pressão diante dos países exportadores de armas para moderar o 

armamento dos países pobres.  

 

Ele salienta que a América encontra-se em um ponto giratório da sua história, que a paz constitui, 

daqui em diante, uma opção viável.  Terminou uma era de opressão e numerosas nações declararam 

que eles estavam solidamente decididas a trabalhar para a democracia e para o desenvolvimento.  

Para o Sr. Arias, chegou o momento de dar mais importância aos seres humanos que às armas, de 

privilegiar a segurança humana, ou seja, proteger os seres humanos contra a ignorância, a fome, a 

doença, o isolamento e a perseguição.  

 

Ao se dirigir aos parlamentares, o Sr. Arias relembra que o intelecto é inútil se não for colocado a 

serviço de ideais.  Ele solicita aos parlamentares para que, através do poder que têm, façam com que 

a segurança humana se torne a prioridade universal.  O destino não deve ser deixado ao acaso, tem 

que ser objeto de escolha.  E esta escolha tem que ser baseada em princípios políticos, filosóficos e 

religiosos transmitidos pela história.  É chegado o momento de encontrar uma razão de estar nas 

Américas, conclui ele, pois talvez conseguiremos então fazer deste continente aquilo que temos 

tentado fazer há mais de dois séculos.  


