
Ele destacou a participação brasileira na operação e disse 
ter uma boa relação com a presidente Dilma Rousseff. Mas 
cobrou do Brasil uma abertura maior de seu mercado para 
produtos colombianos. Santos afirma contar com Dilma e 
com o presidente americano, Barack Obama, para iniciar 
uma discussão sobre mudanças na política de combate às 
drogas na América Latina, durante a Cúpula das Américas, 
nos dias 14 e 15 deste mês, na Colômbia. Depois de defen
der a descriminalização da maconha em outras ocasiões, 
Santos moderou seu discurso. Já vê como avanço apenas 
colocar o assunto na mesa. "Que todos pelo menos tirem 
a máscara da não discussão, pois o tema é politicamente 
muito sensível." 

ÉPOCA - O governo colombiano conseguiu fragilizar bastante 
as Farc, mas as negociações de paz não avançam. Quando esse 
conflito vai terminar? 
Juan Manuel Santos- Essa é a pergunta que, com certeza, todos 
nós, colombianos, nos fazemos. Terminará quando a guer
rilha entender que, pela via armada, nunca vai conseguir 
alcançar seus objetivos. 

É P O C A - O senhor acredita numa saída negociada? 
S a n t o s - Se houver vontade real de paz, sim. 

ÉPOCA - Mas o senhor já vê um pouco de vontade do novo líder da 
guerrilha, Timoleón Jiménez? 
Santos- Até agora, não vi , embora já comecem a dar algumas 
manifestações. A libertação dos dez sequestrados políticos e a 
renúncia ao sequestro extorsivo (segundo ONGs colombianas, 
ainda há cerca de 400 civis em poder das Farc) são exemplos, 
mas não considero que haja demonstrações suficientes. 

ÉPOCA - O senhor diz que tem a "chave da paz" no bolso e pode 
usá-la quando quiser. Por que ainda não a usou? 
Santos - Pela Constituição, quem tem a chave da paz é o pre
sidente da República. Por isso, sou eu quem pode iniciar real
mente uma negociação. Não começo esse processo enquanto 
não vir que ele poderá ser exitoso. Porque nós, colombianos, 
nos tornamos como São Tomé. Temos de colocar o dedo na 
ferida e verificar que efetivamente há vontade das Farc. 

ÉPOCA - Há rumores de que Cuba poderia receber os líderes 
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das Farc numa negociação. O senhor considera e s s a opção? 
S a n t o s - Se houver vontade por parte das Farc... Realmente 
queria que (a negociação) fosse diretamente comigo, assim 
como fiz as pazes com Hugo Chávez. Eu faria a paz com a 
guerrilha diretamente. Mas isso requer uma manifestação 
verdadeira de vontade, porque a experiência com os proces
sos de paz tem sido muito negativa. A guerrilha sempre usou 
esses momentos para ganhar tempo e oxigênio. 

ÉPOCA - O governo brasileiro não gostou de um comentário no 
Twitter em que o senhor questionava a "demora" em responder ao 
pedido de ajuda na libertação dos reféns, pois seu governo já dera 
o sinal verde. Por que o senhor escreveu aquele tuíte? 
S a n t o s - É sério? Não. Nunca quis dizer isso, foi um mal-
entendido ou uma má interpretação. Estava dizendo isso para 
a guerrilha, que demorou a se pronunciar, não ao governo 
brasileiro. A única coisa que o Brasil fez foi nos ajudar. Não 
tenho nada do que me queixar, só agradecimentos, porque 
a ajuda do Brasil nisso é algo muito importante. 

ÉPOCA - O senhor defende uma revisão na politica de combate às 

drogas na América Latina. A presidente Dilma Rousseff já disse ser 
contra a descriminalização, uma das propostas do senhor. Vocês 
conversaram sobre o assunto? 
Santos- Já falei com ela sobre a necessidade de discuti-lo. Que 
todos, pelo menos, tirem a máscara da não discussão, pois 
o tema é politicamente muito sensível. Começar a discutir é 
um passo importantíssimo, sem a necessidade de nos amar
rarmos a nenhuma posição em particular. 

ÉPOCA - Esse assunto será prioritário na Cúpula das Américas? 
Santos- Não diria que será o centro das discussões da Cúpula, 
mas é possível que seja colocado, porque os Estados Unidos, 
pela primeira vez, estão dispostos a discuti-lo. E eles são o 
maior consumidor de drogas do mundo. 

ÉPOCA - Os Estados Unidos também são contra a descriminali
zação... 
San tos - Mas que pelo menos discutamos isso. 

ÉPOCA - Independentemente da opinião dos outros países, qual 
seria sua alternativa? • 
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Santos - Não sou o dono da verdade. Quero que o mundo 
entre nessa discussão. Pode ser um extremo, que é endurecer 
mais todas as medidas contra o consumo e toda a cadeia, ou 
o outro extremo, que é a legalização. No meio, pode haver 
várias modalidades: descriminalizar o consumo, descrimi
nalizar a produção, concentrar o esforço contra o tráfico. Há 
várias alternativas. Não podemos tomar uma decisão sem ter 
evidências de especialistas no tema. 

ÉPOCA - O senhor admitiu ter fumado maconha na juventude. 
Já consumiu outras drogas? 
Santos- Não, não. Disso não falo mais (risos). O que contei da 
minha vida contei na campanha. É o que tenho a dizer. 

ÉPOCA - Seu antecessor, Álvaro Uribe, era visto com desconfiança 
pelo então presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva por causa da relação próxima com os 
EUA. Em seu governo, qual das duas rela
ções é a mais importante? 
Santos-Você está me perguntando qual 
das duas namoradas eu prefiro? Pode-
se ter várias namoradas, e não acredito 
que seja algo excludente. Somos muito 
amigos dos Estados Unidos, tenho uma 
relação privilegiada com eles. Mas tam
bém sou muito amigo do Brasil. Admiro 
os brasileiros desde que comecei minha 
vida profissional. Comecei no mundo do 
café (Santos foi chefe da delegação da Co
lômbia na Organização Internacional do 
Café) e desde aquela época me relaciono 
com diplomatas brasileiros. Conheço o 
Itamaraty melhor que qualquer co
lombiano. Creio que haja um potencial 
enorme de aproximação com o Brasil. 

ÉPOCA - Mas por que essa cooperação não 
avança? 
Santos - Temos avançado. Inclusive, on
tem, condecorei o ex-ministro da Defesa 
Nelson Jobim (por ter proposto a adesão 
da Colômbia à União das Nações Sul-
Americanas, a Unasul). Tive uma grande 
relação com ele quando fui ministro da Defesa e o conheço há 
muito tempo. Com Dilma, temos desenvolvido uma relação 
muito boa também. O problema é que nossa fronteira é tão 
remota, é pura selva. Mas, mesmo assim, sempre há lugar para 
cooperar mais, sobretudo porque existe o narcotráfico e outra 
coisa que nos pode afetar ainda mais, que é a mineração ilegal. 

ÉPOCA- Por que a Colômbia decidiu investir em Tratados 
de Livre-Comércio (TLC), como o assinado com os EUA? 
Isso não desestimula o comércio na América do Sul? 
Santos- Acreditamos nos benefícios do livre-comér-
cio. Isso ajuda nossa competitividade. O comércio 
dentro do continente é muito pequeno. Não pode
mos depender só dele. 

ÉPOCA - o Brasil tem um mercado interno forte... 
S a n t o s - Já ensaiamos várias aproximações com o Brasil há 
muitos anos, e espero alcançar isso. Mas não podemos es
perar que o Brasil abra seus mercados para promover nosso 
desenvolvimento. 

ÉPOCA - o senhor gostaria que o Brasil se abrisse mais? 
Santos - Seria muito importante. Se fosse possível, um TLC 
com o Brasil seria muito bom. Temos uma grande oportu
nidade. Enquanto EUA, Europa e Japão estão em crise, po
deríamos duplicar nossas exportações e importações dentro 
da América Latina. Isso nos bastaria para poder seguir. 

ÉPOCA - Na Presidência, Uribe tinha uma péssima relação com a 
Venezuela. Como conseguiu se aproximar de Hugo Chávez? 

Santos - De uma forma muito simples. 
Propus a Chávez que, para o bem de nos
sos povos, deveríamos ter uma relação 
cordial, respeitando nossas diferenças. 
Não vou me tornar um revolucionário 
bolivariano e não pretendo que ele adote 
minha maneira de pensar. Mas podemos 
nos respeitar, como acontece em qual
quer relação pessoal, no trabalho e até 
mesmo no casamento. Com respeito, é 
possível ter boas relações. E isso tem fun
cionado. Temos uma relação magnífica. 

ÉPOCA - Uribe foi seu padrinho politico e 
hoje é um de seus maiores críticos (Uribe 
criticou a politica de aproximação c o m 
a Venezuela e a posição de Santos sobre 
drogas). Como o senhor reage a isso? 
Santos- Não dou muita atenção. Se des
se, me desviaria dos objetivos funda
mentais. Em algumas posições, temos 
de desenvolver um "couro duro", como 
uma pele de jacaré, receber essas críticas 
como água e deixá-las passar. 

ÉPOCA - Qual é sua relação c o m Álvaro 
Uribe hoje? 
Santos- Continuo o admirando e tenho 

gratidão a ele. Mas faz muito tempo que não nos falamos. 
Quase um ano. 

ÉPOCA - Seu caminho natural é tentar a reeleição? 
Santos - Só vou falar sobre esse tema no fim do ano que vem. 
Pergunte no ano que vem que te respondo. 

ÉPOCA - Como o senhor quer ser lembrado? 
S a n t o s - Sonho com que as pessoas se lembrem de 
mim como um presidente que conseguiu fazer mui
tas das coisas que Lula conseguiu fazer no Brasil, 
entre elas diminuir a pobreza e a desigualdade. No 
caso colombiano, se puder entregar o país em paz, 
morreria em paz. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 725,  p. 48-50, 9 abr. 2012.




