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BRASIL POTÊNCIA –

REALIDADE OU MITO ?

Oliveiros S. Ferreira[1] (Brasil)
Entre várias coisas certas ou erradas que foram ditas a
respeito do que escrevi durante as décadas de 70 e 80, uma
delas me parece indiscutível: que eu defendia a idéia de que
o Brasil era uma grande potência. De fato, na contra-mão da
onda que marcou o período dos governos dos Presidentes
militares, a de marasmo intelectual e descrença no País de
muitos dos que estavam na Universidade, procurei mostrar
que o Brasil era, sim, grande. E que poderíamos construir a
Pátria Grande.
“Pátria Grande” vinha do desejo de encontrar uma idéia-força
que fosse capaz de mobilizar pessoas em torno de um
grande ideal nacional. A proposição de que o País tinha
possibilidades de afirmar-se como potência num mundo
conturbado pela Guerra Fria vinha da reflexão sobre alguns
dados brutos que fundamentavam a utopia – que outra coisa
não era a idéia de Pátria Grande.
Os dados eram conhecidos de quantos, no exterior, estudavam o chamado Poder das Nações.
Recordo-me de um pequeno livro de Geografia, escrito por um inglês (que li em 1972) que buscava
classificar os países medindo o seu poder. O Brasil vinha em 10º lugar, embora não tivesse Forças
Armadas merecedoras de uma nota, digamos, de aprovação, e a geração de energia, medida em
equivalentes de barris de petróleo, fosse, à época, bem menor do que é hoje. Éramos um país com
grande poder porque o território era vasto, a população igualmente numerosa, a posição (pensando
em termos de Geopolítica) altamente favorável na América do Sul e, por extensão, no Hemisfério.

