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O poder global
e a nova geopolítica das
nações
de José Luís Fiori
"Na década de 1990, muitos acreditaram na utopia
da globalização, do multilateralismo e da paz, mas,
depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, a
guerra voltou ao epicentro do sistema e os Estados
Unidos assumiram um projeto explícito de poder
global, unipolar e quase-imperial. Seis anos depois,
entretanto, o mundo está, uma vez mais, mudando
de direção: o projeto imperial norte-americano
enfrenta dificuldades crescentes, os Estados
Unidos perderam capacidade de intervenção
unilateral e assiste-se a um retorno da “geopolítica
das nações”, com corrida armamentista, políticas
nacionalistas e disputas hegemônicas em quase
todas as regiões geopolíticas do globo."
José Luís Fiori
O poder global e a nova geopolítica das nações
reúne cinqüenta ensaios do cientista político José Luís Fiori, especialista em relações
internacionais. Os textos costuram insights desse pensador rigoroso sobre a conjuntura política
nos últimos oito anos e uma densa teoria sobre a situação do sistema mundial moderno. O fio
norteador dos textos é dado por um longo prefácio em que Fiori traça um panorama das
correntes de pensamento sobre as tendências de longo prazo na conjuntura internacional.
Em “O sistema mundial”, primeira parte do livro, o autor aponta os processos pelos quais países
se consolidam como impérios – e as crises que abalam sua hegemonia. Para entender a
situação atual do mundo, Fiori garimpa indícios históricos e políticos que, entre outros aspectos
da conjuntura, explicam o surgimento dos Estados Unidos como potência mundial. Mas não se
trata de um caso extraordinário ou inexorável, como destaca no capítulo “‘A grande
transformação’ do fim do século XX”: “Desde a constituição do capitalismo como um sistema
econômico global e nacional, a um sótempo, e durante toda a sua expansão, nos últimos cinco
séculos, a partir do Norte da Europa, os Estados territoriais e os capitais demonstraram a mesma
vocação compulsiva e competitiva ao império e à globalidade”.
À análise dos Estados Unidos, cuja vitória na Guerra Fria criou uma nova ordem global, o autor
dedica a segunda parte da obra, intitulada “O poder global dos Estados Unidos”. Fiori debate a
construção do projeto imperial norte-americano – em quais instrumentos se mantém? O que
impõe? Qual seu projeto de nação e de mundo? –, mas também destaca fissuras em sua
manutenção: crises internas, desgastes, competição internacional...
Em seu terceiro bloco, “A nova conjuntura mundial”, O poder global e a nova geopolítica das
nações traz novos personagens à cena internacional, analisando sua importância e suas
orientações. Há ensaios sobre o papado de Bento XVI, a China, a Índia, a Organização das
Nações Unidas, a União Européia, entre outros temas.
A parte final do livro, intitulada “A América Latina”, reúne os artigos sobre o novo cenário latino-

americano, com a emergência de governos de esquerda, o desenvolvimentismo e a busca de
integração no subcontinente, que desafia com novas questões intelectuais e políticas para a
construção do futuro. E o balanço de Fiori surpreende, como no capítulo “Lembranças e
esperanças”: “Quem viveu e viu, ou mesmo quem leu ou escutou a história da América Latina,
depois da Segunda Guerra Mundial, sabe que neste início do século XXI está acontecendo algo
extraordinário no continente, talvez uma ruptura revolucionária”.
A visão objetiva, aguda e crítica de Fiori sobre os temas de nosso tempo faz de O poder global e
a nova geopolítica das nações um testemunho de vida e teoria do sistema mundial moderno
indispensável para todos os que se preocupam com o processo político global. E, como salienta
o historiador e escritor paquistanês Tariq Ali, autor da orelha do livro: “Num mundo em que,
depois do colapso do comunismo, tantos intelectuais progressistas decidiram conformar-se ao
Império Norte-Americano e a suas instituições ideológicas, financeiras e militares, José Luís Fiori
se manteve firme e destemido. Sem nenhum traço de dogmatismo, seus textos são críticas
precisas da última fase do capitalismo global e da nova ordem mundial que esta criou”.
Sobre o autor José Luís Fiori graduou-se em sociologia e fez mestrado em economia na
Universidade do Chile, entre 1965 e 1973. Doutorou-se em Ciência Política pela Universidade de
São Paulo e hoje é livre-docente e professor titular de Economia Política Internacional no
Instituto de Economia da UFRJ. Colabora regularmente com várias revistas e jornais e já
publicou entre outros livros, O poder americano, Poder e dinheiro (Prêmio Jabuti de 1998); e
Polarização mundial e crescimento (2° lugar em 2002).
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