
entrevista CELSO AMORIM

"O VOTO CONTRA O IRÃ NÃO É
MUDANÇA NA POLÍTICA EXTERNA"

O ex-ministro Celso Amorim diz que não teria votado a favor das investigações sobre direitos humanos no Irã.

Por Tatiana Merlino

O voto do Brasil a favor das investigações so-
bre violações de direitos humanos no Irã não re-
presenta uma mudança na política externa bra-
sileira, acredita o ex-ministro Celso Amorim. Em
entrevista concedida por telefone, Amorim dis-
se que, com os elementos que tinha no governo
anterior, "talvez não tivesse votado dessa manei-
ra, porque isso dificulta o esforço de persuasão
para que o Irã melhore algumas políticas", embo-
ra tenha reiterado que respeita a avaliação "que
tem sido feita pelas pessoas que tiveram que pen-
sar nisso no momento". Em artigo publicado dias
após o voto, ele disse que "esse tipo de relator so-
bre um país específico, do ponto de vista simbóli-
co, representa o nível mais alto de questionamen-
to sobre o estado dos direitos humanos".

Durante a conversa com Caros Amigos, o ex-
chanceler explicou que hoje, no mundo, apenas
oito países são objeto de um relator especial. "Se
formos olhar o número de países que viola direi-
tos humanos no mundo - não digo nem os que
violam de maneira ocasional, mas os que violam
sistematicamente -, encontraremos, pelo menos,
40 ou 50. Então, é um processo altamente seleti-
vo que tem a ver com objetivos políticos de potên-
cias. Essa era a avaliação do governo anterior".

Se por um lado ele acredita que não se pode mi-
nimizar a importância do voto, que "é sim um fato
que tem uma conseqüência política", por outro
"tampouco se pode dramatizar demais. É preciso
entender o que aconteceu. Nem é uma mudança
na política externa nem é um fato politicamen-

te irrelevante, como outros procuraram mostrar".

Caros Amigos - O Brasil apoiou a resolução
do Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas que instituiu um relator especial para
investigar a situação no Irã. O que isso signi-
fica?

Celso Amorim - Eu já escrevi sobre isso e mi-
nha avaliação seria um pouco diferente, mas isso
não quer dizer que haja uma mudança na políti-
ca externa. Isso é uma avaliação de uma situação
específica e do significado que tem um voto. Eu
vejo a mídia brasileira querendo enfatizar que o
presidente Lula não dava importância aos direi-
tos humanos, e isso não é correto. Ele deu mui-
ta importância, mas dentro de uma concepção de



integridade e indivisibilidade dos direitos huma-
nos que inclui tanto o direito à liberdade, à livre
expressão, à organização política, quanto o direi-
to a viver sem miséria, sem guerra, porque quem
está sofrendo de guerra, opressão e fome tampou-
co goza das outras liberdades. Não que uma seja
mais importante que as outras, todas são igual-
mente importantes. Outro aspecto é que achamos
que a política de diálogo é sempre mais favorável
do que a política de confrontação, embora tam-
bém tenhamos votado algumas condenações em
alguns momentos, como a da Coréia do Norte e
do Mianmar. Cada avaliação é feita num momen-
to, de acordo com os elementos que quem está no
governo tem naquele momento. Então, em rela-
ção ao Irã, minha avaliação pessoal talvez fosse
outra, mas eu não tenho todos os elementos que
o governo tem.

O senhor não votaria dessa maneira então?
Com os elementos que eu tinha no governo

anterior, eu acho que talvez não tivesse votado
dessa maneira porque, como já disse, isso difi-
culta o esforço de persua-
são para que o Irã melhore
algumas políticas. Quando
se assume uma atitude de
condenação aberta, e pode
até se justificar do ponto
de vista moral, isso às vezes não é eficaz para ob-
ter os resultados práticos que está se procurando,
que é a melhora da vida das pessoas. A política,
como já dizia Max Weber, é diferente da religião;
o objetivo do santo é ir para o paraíso, e do políti-
co é obter resultados práticos. De preferência, mo-
ralmente válidos também, mas práticos, não ape-
nas teóricos. Mas volto a dizer que cada momento
é um momento, que está sujeito a uma avaliação
de fatores internos e internacionais, e eu não te-
nho condições de fazer a avaliação, porque eu
não estou no governo neste momento.

O senhor escreveu em um artigo na Car-
ta Capital sobre o que isso representa diplo-
maticamente. Gostaria que falasse um pou-
co sobre isso.

O que quis esclarecer foi, sobretudo, algumas
percepções que, a meu ver, não estavam corretas,
e que estavam sendo divulgadas. Primeiro, não
acho que seja uma mudança radical na política
externa como a mídia tem dito, até porque, volto
a dizer, direitos humanos fizeram, sim, parte da
nossa agenda, não só dos discursos, como tam-
bém das ações. Dizer que os direitos humanos es-
tão no centro da agenda hoje e não estavam antes
não é verdade, apenas é diferente a maneira que
achávamos que devíamos usar para alcançar es-
ses objetivos. Em segundo lugar, não acho corre-
to dizer que o voto não era importante, porque o
Brasil também recebe relatores, porque uma coisa
é um relator temático que o Brasil e outros países
recebem efetivamente, outra é um relator espe-
cial criado para o país. Só existem oito países que
estão objeto de um relator especial, e, se formos
olhar o número de países que viola direitos huma-

"A política de diálogo é sempre
mais favorável do que a política

de confrontação".

nos no mundo - não digo nem os que violam de
maneira ocasional, mas os que violam sistemati-
camente -, encontraremos, pelo menos, 40 ou 50.
Então, é um processo altamente seletivo que tem a
ver com objetivos políticos de potências. Essa era
a avaliação do governo anterior. Mas volto a di-
zer que cada momento é um momento. Estivemos
envolvidos em outros esforços em relação ao Irã,
que diz respeito à área nuclear. Isso, no momento,
não está ocorrendo, então, as situações mudam.
Nosso objetivo, entre outros, era consolidar a paz
e evitar uma situação de guerra em que os direi-
tos humanos acabam sendo pisoteados de manei-
ra muito mais violenta. Basta ver o que aconteceu
no Iraque, o que está acontecendo na Líbia. Essa
é minha avaliação pessoal, mas respeito muito a
avaliação que tem sido feita pelas pessoas que ti-
veram que pensar nisso no momento.

O senhor já disse que não acredita que tenha
havido uma mudança na política externa. No
entanto, muitos analistas vêem sinais de mu-
danças.

Você conhece a expres-
são em inglês "wishfull
thinking" (Expressão que
significa considerar os
desejos uma realidade e,
como conseqüência, pas-

sar a agir com base em tais desejos). É o que a
grande parte da nossa mídia desejaria que ocor-
resse, e eu não vou contribuir com nenhum co-
mentário para dar a impressão que isso, de fato,
está ocorrendo. Eu acho que tive uma avaliação
específica num determinado momento que diver-
giu da avaliação que foi feita pelas pessoas que es-
tão envolvidas nesse tema específico. Mas eu não
acho, de maneira alguma, que haja uma mudan-
ça na política externa. Há sempre nuances, ma-
tizes...

O Itamaraty tem uma tradição histórica de
priorizar o diálogo. Tal voto não seria um rom-
pimento com isso?

É claro que o Itamaraty sempre foi um fator de
algum equilíbrio contra tendências muito radicais
que possam ter ocorrido, sobretudo na época do
governo militar, mas, mesmo assim, o Brasil que
hoje é contra qualquer tipo de bloqueio rompeu
relações com Cuba naquela época. Essa idéia de
que há uma continuidade absoluta no Itamaraty
também não é verdadeira, há nuances. O Santia-
go Dantas, quando se absteve da resolução sobre
Cuba na Organização dos Estados Americanos, na
reunião de Punta Del Leste, em 1962, foi criticado
por muitos ex-chanceleres, então, nada de novo
sobre o sol.

O professor Marco Aurélio Garcia atribuiu o
voto a uma maior preocupação da presidenta
com os direitos humanos...

Não vou comentar declarações do Marco Au-
rélio Garcia, que é meu amigo, meu companhei-
ro de governo. Cada um tem a sua percepção. Eu
acho que a nossa preocupação com direitos hu-

manos sempre foi muito forte. Não vou nem falar
sobre o ex-presidente Lula, mas sobre mim. Du-
rante o governo militar, eu presidi a Embrafilme,
e saí dela porque autorizei o financiamento de um
filme que tratava do problema da tortura no go-
verno militar. Então, não estou disposto a receber
críticas sobre a minha visão do tema de direitos
humanos. Mas acho que temos que ser práticos e
encontrar soluções para os problemas. E direitos
humanos são uma coisa complexa. Se eu pudes-
se resumi-los com uma palavra, eu diria "dignida-
de", porque ela é indivisível, pois inclui o direito
à comida, saúde, liberdade, organização política
e vários outros. E acho que governo Lula contri-
buiu muito para isso, não procurando ser seletivo.
Se fossemos ter relações só com países que res-
peitam plenamente os direitos humanos, nós terí-
amos muito poucas relações no mundo - inclusi-
ve, algumas das famosas democracias do mundo
fazem restrições aos imigrantes, expulsam ciga-
nos, torturam prisioneiros suspeitos de serem ter-
roristas. Então, as coisas são um pouco mais rela-
tivas, e, por outro lado, achamos que uma postura
de diálogo contribui, como contribuiu para libe-
rar aquela francesa, Clotilde Reiss, como contri-
buiu para que a Sakineh não fosse apedrejada.
Você vê agora na Líbia... não estou defendendo o
Kadafi, mas, se você vai defender os direitos hu-
manos através de bombardeios que acabam atin-
gindo civis ou que, digamos, radicalizam a posi-
ção do próprio governo, a situação vai se agravar.
É com isso que acho que a gente tem que tomar
cuidado: a política de direitos humanos tem que
ser integral, tem que ver a fome, a pobreza, a li-
berdade, o direito de expressão, de organização
política. E um todo, não pode escolher só uma
parte. Ninguém está se incomodando com as pes-
soas que estão morrendo de fome ou de miséria
no Guiné Bissau. Não vejo um artigo no O Esta-
do de S. Paulo dizendo que a gente tem que agir,
ou que as pessoas estão morrendo de fome, mui-
tas vezes por culpa até das ações das antigas po-
tências coloniais. Não vejo isso. Então, acho que
essa que é a questão.

O Brasil está adotando posições dúbias em
sua política externa?

Eu defendi a posição que o Brasil tomou na
votação sobre a Líbia, por exemplo. No Conse-
lho de Segurança da ONU, a abstenção tem qua-
se o efeito de um voto negativo, a não ser que
seja um membro permanente, porque aí tem veto.
Não sendo um membro permanente, é o mesmo
efeito, e, se mais dois países tivessem se abstido,
a resolução sobre a Líbia não teria passado. De-
fendi também a adoção de sanções contra o go-
verno Kadafi, porque achei que, naquele momen-
to, era preciso mandar um sinal. Concordei com
a votação do Brasil de se abster no caso da zona
de exclusão aérea e do chamado uso de todos os
meios necessários - ou seja, uso da força - para
a proteção de civis porque a conseqüência é essa
que estamos vendo. Está aumentando a matança
de lado a lado. Não estou dizendo que os aviões
americanos ou britânicos ou franceses visaram as



populações civis, mas é inevitável... acertaram o
Parlamento... O próprio representante do Vatica-
no disse que 40 pessoas foram mortas, mas a mí-
dia ocidental não fala disso.

O senhor comentou no artigo da Carta Capi-
tal que se há um voto contra o Irã, também teria
que se discutir a questão dos direitos humanos
em Guantánamo e dos imigrantes na Europa.

Há oito países hoje que tem um relator
especial. Para se ter uma idéia - e não é que eu
vá falar mal de Cuba, pois você sabe da nossa
amizade -, Cuba, que é tão atacada pelos Esta-
dos Unidos, não tem um relator especial. A Chi-
na, que é a toda hora atacada pelos EUA, não tem
um relator especial. A Arábia Saudita tampouco.
Não estou dizendo que deveria ter. Obviamente,
os Estados Unidos, com Guantánamo, muito me-
nos, nem pensar. Os países que têm relatores es-
peciais são países que possuem um Estado prati-
camente falido, que saíram de situações extremas,
ou os que realmente não querem sequer ter um di-
álogo com o Alto Comissário de Direitos Huma-
nos, como é o caso da Coréia do Norte, que se re-
cusou a dialogar. A nossa mídia não noticia isso,
infelizmente, mas o Brasü votou, sim, a favor da
resolução porque a Coréia do Norte não respon-
deu a nenhuma das perguntas que tinham sido
feitas, o que é diferente do caso do Irã. Não es-
tou dizendo que a situação lá é boa, mas o Irã,
inclusive, convidou há uns seis meses a Alta Co-
missária de Direitos Humanos a visitar o país. E
eu acho que ela errou em não visitar, porque isso
contribuiria para melhorar a situação. Não há pa-
íses que sejam minimamente estruturados que te-
nham um relator especial. Não se pode minimizar
a importância disso: é, sim, um fato que tem uma
conseqüência política. Por outro lado, tampouco
se pode dramatizar demais. É preciso entender o
que aconteceu. Nem é uma mudança na política
externa nem é um fato politicamente irrelevante,
como outros procuraram mostrar.

Uma das críticas que tem sido feitas é que o
Brasil estaria adotando uma posição de conde-
nação seletiva, porque, se o Irã é condenado, de-
veriam ser condenados também os Estados Uni-
dos e as violações que ocorrem na Europa.

Desde o governo Fernando Henrique, mas
muito reforçado no governo Lula, o Brasil defen-
deu, para evitar esse problema da seletividade,
que houvesse um mecanis-
mo universal que se chama
Revisão Periódica Universal,
e trata da situação de direi-
tos humanos. Isso existe, e o
Brasil foi um dos primeiros a
se submeter a essa revisão. Cuba já se submeteu,
o Irã se submeteu, a Coréia do Norte se submeteu,
mas não respondeu, como eu lhe contei. Os Esta-
dos Unidos se submeteram, então, isso é uma coi-
sa que vale para todos. Mas a situação que existe
hoje em relação ao Irã, eu repito, só existe em re-
lação a oito países e isso não me parece produtivo
para melhorar a situação dos direitos humanos no

Irã. Nosso objetivo não é colocar um diploma na
parede, dizendo: "eu condenei". O nosso objetivo
é colocar, talvez, um diploma na parede dizendo
"eu ajudei a melhorar". É isso que a nossa mídia
não vê, porque tem motivações políticas, porque
quer que a gente siga só a política que é traçada
por outros países. Veja o que aconteceu nos países
árabes. Hoje, a própria imprensa chama Mubarak
de ditador, mas, antes, nos Estados Unidos, Mu-
barak era citado como um exemplo de líder árabe
moderado. Então, as coisas são relativas. A políti-
ca é o domínio do relativo, o domínio do absolu-
to é a religião. Na política, a gente visa objetivos,
fundados na moral, mas que têm que ser busca-
dos por meios políticos e não por condenações re-
ligiosas, expurgos, isolamentos.

O senhor como analista, não acha que se o
Brasil condena o Irã, também deveria conde-
nar...

Eu acho que tem que entender os mecanismos.
O problema não é condenar ou não condenar. O
problema é criar mecanismos que permitam tra-
tar dos temas. E achamos que, por exemplo, esse
mecanismo de revisão
universal permitiu que o
Brasil e outros países fi-
zessem muitas sugestões
concretas ao Irã, que po-
deriam ser objeto depois
de uma continuação da conversa através de rela-
tores temáticos ou de uma visita do Alto Comis-
sário. Acho que dois males não criam um bem.
Não acho que condenar simplesmente os Estados
Unidos resolveria algo ou melhoraria a situação
do pessoal de Guantánamo. Faria os Estados Uni-
dos ficarem mais contra a ONU, como muitas ve-
zes já são. Então, não é por aí. Tem que enten-
der os mecanismos e saber como agir. Eu acho
que com o diálogo é que se pode chegar a algu-
ma coisa. Claro que o diálogo não quer dizer que
não haja crítica, e nós fizemos críticas. Achamos
que essas condenações não levam a nada. Há si-
tuações absolutamente extremas em que se tem
que recorrer às condenações, porque o país se re-
cusa a qualquer tipo de diálogo, como ocorreu re-
centemente com a Coréia do Norte, mas não foi o
caso do Irã, que, bem ou mal, estava dialogando,
tinha até convidado a Alta Comissária, e não sei
porque ela não foi.

conosco no esforço de mediação. O Irã não pode
desprezar o que os países podem fazer, então, não
fechou as portas em definitivo. Essas coisas dra-
máticas são muito do gosto da mídia, sobretudo
da mídia que gosta de simplificar para fingir que
é tudo preto no branco, para mostrar que tem um
lado bom e um lado mau. O mundo é muito mais
complexo do que isso. Não posso dizer que as por-
tas estão fechadas nem nada disso. Nós fizemos
esse esforço, é claro que somos a favor da paz,
queremos resolver os problemas de maneira pací-
fica e pela negociação, mas também porque nos
foi pedido. Como não sei se vai voltar a ser pedi-
do, a questão talvez nunca se coloque.

Nos oito anos do governo Lula, o Brasil se
consolidou com uma posição de liderança dos
países do sul, como a atuação na OMC e no G8.
O senhor acha que esse voto pode afetar a rela-
ção com tais nações?

Não, não exageremos. Para falar a verdade,
isso é um grande assunto no Brasil. No resto do
mundo, isso passou quase despercebido. Menos,
obviamente, no Irã.

"Nem é uma mudança na
política externa nem é um fato

politicamente irrelevante".

"A idéia de que há continui-
dade absoluta no Itamaraty

não é verdadeira".

O senhor acha que o voto
pode complicar a interme-
diação do Brasil com o Irã?

A história dirá. Eu estou
longe, sei que o Irã convidou
alguns jornalistas brasileiros

para irem lá, eu li uma matéria, mas acho que o Irã
não está procurando exagerar o valor do episódio.
Ficou decepcionado etc., mas não quer exagerar o
valor do episódio porque sabe que está isolado in-
ternacionalmente e não pode desprezar os amigos
- digo "amigos" no bom sentido, de pessoas que
queiram promover o diálogo, como o caso da Tur-
quia, que é um país da Otan, um país que esteve

O senhor acha que
as revoltas no mundo
árabe vão representar
uma grande transfor-
mação na geopolítica

do Oriente Médio?
Sem a menor dúvida, não só a política do

Oriente Médio, mas do mundo. O problema mais
grave do mundo, o mais provável de levar a um
conflito maior, é a questão do Oriente Médio.
Acho que as mudanças vão ter um efeito deter-
minante na correlação de forças e na orientação
dos atores por lá. E como essa questão da Líbia
está nas manchetes, não se está prestando tan-
ta atenção na evolução que é a mais importante,
mais determinante, que é a do Egito, um país que
tem 80 milhões de habitantes, uma sociedade plu-
ral, apesar das desigualdades. O que vai ser fun-
damental na região será a evolução do Egito. É aí
que o Brasil e outros países da América do Sul po-
dem ajudar. Nós passamos por transições que não
são iguais - não temos elementos de fundamenta-
lismo e outros aspectos que existem ou existiram
lá -, mas tivemos também problemas de transi-
ção de governo militar para civil, de como lidar
com forças de segurança, criação de mecanismos
de democracia. Nessas coisas, o Brasil pode ser
útil. Acho que o Conselho de Direitos Humanos
deve fazer uma abordagem não seletiva do pro-
blema dos direitos humanos na sua integralida-
de. Isso é que eu acho que ele tem que fazer. E o
Irã tinha convidado a Alta Comissária de Direi-
tos Humanos que, inexplicavelmente, não foi ao
país - coisa que provavelmente a nossa presiden-
ta sequer saiba, pois são detalhes -. Isso sim é im-
portante. Não vamos dramatizar demais.

Tatiana Merlino é jornalista.
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