
Fiori: na maioria
das vezes,

grandes guerras
e crises são

sinais de uma
condensação de

energia explosiva
e expansiva

N ão é de hoje que a supremacia mundial dos Estados Unidos vem
sendo colocada em xeque, em especial por pensadores identifica-

dos com a esquerda. A violência da atual crise realçou ainda mais essa
teoria, que tem entre seus adeptos o influente sociólogo americano Im-
manuel Wallerstein. "Estamos agora longe de qualquer indício de uma
hegemonia estadunidense. Entramos em um mundo multipolar", vá-
ticinou em artigo publicado em outubro, fartamente reproduzido por
veículos de comunicação.

Mais ou menos na mesma época, o também sociólogo José Luís Flo-
ri, professor-doutor de economia política internacional da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (URFJ), apresentou em livro uma tese oposta.
Para ele, o colapso do poder americano é um mito decorrente de uma
interpretação equivocada dos fatos - e da atual crise. Abaixo, alguns tre-
chos da entrevista que Fiori concedeu à História Viva.

Historia Viva - A idéia de colapso do poder americano tem base ou
não passa de um desejo de alguns grupos?
José Luís Fiori - Acho que não se trata de uma invenção ideológica,
mas de uma interpretação equivocada de fatos reais. O problema é como
ler a sucessão de fracassos e problemas que os EUA estão enfrentando
em vários campos, uma espécie de queda americana, súbita e violenta,
depois de uma década de 90 marcada por vitórias.

HV - Crises e guerras, como as
que ora vivenciamos, signifi-
cam abalos no sistema ou são
parte do jogo desse sistema?
Fiori - Este é um tema central do
nosso último livro, e ponto básico
da nossa divergência com os au-
tores que anunciam o colapso do
poder americano, com base ape-
nas no fato de que estejamos hoje
enfrentando guerras e crises. Do
meu ponto de vista, essas guer-
ras e crises podem ser, ao con-
trário, sintoma de um grande sal-
to à frente do sistema interestatal
capitalista, como já aconteceu na
década de 70, depois da derro-
ta americana no Vietnã. O nosso
sistema mundial se move como se
fosse um "universo em expansão",
e, na maioria das vezes, as grandes
guerras e crises são sinais de uma
condensação de energia explosiva
e expansiva.

HV - Os que vêem abalos na
hegemonia americana apon-
tam fracassos militares no
Iraque e no Afeganistão e in-
sucessos econômicos. Eles es-
tão errados?
Fiori - O fracasso americano
no Oriente Médio foi político e
ideológico, muito mais do que
militar. Os EUA ganharam as
duas guerras, mas não souberam
o que fazer com suas vitórias mi-;
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luares. E a economia americana
cresce de forma quase contínua
desde o início dos anos 80, com
uma breve interrupção entre o
fim dessa década e o começo da
de 90, apesar da instabilidade e
das crises do novo sistema mo-
netário mundial "dólar-flexível"
(sem lastro). A economia ameri-
cana respondeu com sucesso ao
"desafio" japonês e alemão dos
anos 70 e 80 e estabeleceu uma
articulação virtuosa com a Chi-
na nas décadas seguintes, man-
tendo a dianteira nos campos da
moeda, das finanças, da tecnolo-
gia de ponta e da comunicação.
Não é pouca coisa. Os EUA man-
terão sua liderança depois da
crise, mesmo com perdas relati-
vas importantes em comparação
com as potências ascendentes.

HV - Há quem ameace o pode-
rio americano hoje, para que se
possa pensar no seu colapso?
Fiori - Creio que não. A União
Européia é carta fora do baralho
e não vive sem os EUA, apesar de
sua figuração histriônica em even-
tos internacionais. A China e a
Rússia precisarão de tempo para
confirmar suas hegemonias regio-
nais. E o Irã, a índia, o Brasil ou a
África do Sul podem vir a sei po-
tências regionais, mas não terão
cacife global por muitas décadas.

HV - Procede a crença em uma
liderança compartilhada, o tal
mundo multipolar?
Fiori - A multipolaridade é uma
condição quase permanente do sis-
tema estatal capitalista. Por isso, fa-
lar de um mundo multipolar não

significa quase nada nem garante
que o mundo será melhor ou pior
do que já foi. Muitos acreditam que
a multipolaridade será sempre mais
equilibrada e pacífica, mas outros
a consideram menos previsível do
que a bipolaridade, por exemplo.

HV - O senhor está otimis-
ta em relação à superação da
crise no Brasil?
Fiori - As crises podem ser mo-
mentos de grandes avanços no
campo das idéias. Podem dar
ainda oportunidade de transfor-
mações na vida dos povos. Por
definição, todos os países aca-
bam superando seus problemas,
de uma forma ou outra. O que
realmente importa ê saber como
o Brasil sairá dessa crise, se vai
aproveitá-la para redefinir seu
caminho. Isso dependerá de de-
cisões políticas e, também, de
estratégias de longo prazo, da

sociedade e do governo, que de-
vem ser formuladas nesses me-
ses que estamos vivendo.

HV - O senhor enfrentou pre-
conceitos ao desafiar o pensa-
mento influente desse início de
século?
Fiori - É provável, mas acho que
faz parte da vida de um intelectual
com vocação acadêmica. Já havia
enfrentando situações assim, quan-
do falei do fim do desenvolvimen-
tismo conservador no Brasil, na mi-
nha tese de doutoramento, no início
dos anos 80, e quando critiquei e
me opus à avalanche do consenso
neoliberal, na década de 90. GJ

Casas mais
baratas, por conta
do baixo volume
de vendas nos
EUA depois do
estouro da bolha
imobiliária

17

Text Box
FIORI, José L. " Os EUA, manterão sua liderança". História Viva, São Paulo, a. 6, n. 68, p. 16-17, 2009.




