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Sérgio da Veiga Watson nasceu no Rio de Janeiro, em 4 de outubro de 1934 e possui uma 
extensa carreira no Itamaraty, tendo atuado como embaixador no Suriname entre 1990 e 1995, 
período no qual ocorreu um golpe de Estado (1990). 

Graduou-se no Instituto Rio Branco em 1956, tornando-se terceiro-secretário no ano seguinte. 
Em 1959, assumiu o posto de terceiro-secretário na Embaixada brasileira em Berna, 
posteriormente trabalhando como segundo-secretário e encarregado de negócios em Bogotá, 
Colômbia, entre 1962 e 1966. De 1970 a 1973 foi primeiro-secretário e conselheiro em Paris. 
Também serviu como chefe da Assessoria para Assuntos Internacionais no Ministério da 
Indústria e Comércio (1983-1985) e no Estado-Maior das Forças Armadas (1986-1990). 

Após seu período no Suriname, seu último cargo no exterior, ainda foi presidente da Associação 
de Diplomatas Brasileiros (ADB) entre 1997 e 1998 e se aposentou em 2000, após 45 anos de 
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Esta entrevista foi realizada como parte do projeto "Pax Brasiliana? Um Estudo da Atuação 
Brasileira em Crises Constitucionais e Políticas na América Latina (1990-2015)", 
desenvolvido por Oliver Stuenkel e financiado pela FAPESP e pelo CNPq. Este projeto tem 
como objetivo fornecer, através de análise e entrevistas de história oral com os principais 
atores, uma compreensão mais profunda de várias crises políticas e institucionais ocorridas 
na América Latina desde 1990, bem como a conexão e agência brasileira sobre cada uma 
delas. A escolha do entrevistado aqui é devido ao fato de este ter ocupado a Embaixada 
brasileira no Suriname entre 1990 e 1995, período no qual o país passou por um golpe do 
estado. A crise no Suriname e a participação brasileira nela são estudo de caso do projeto de 
pesquisa. 
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Entrevista: 8 de julho de 2016Entrevista: 8 de julho de 2016Entrevista: 8 de julho de 2016Entrevista: 8 de julho de 2016    

O.S. – Embaixador, é um grande prazer estar aqui com o senhor. Eu queria fazer algumas 
perguntas gerais sobre a sua carreira, e depois, de maneira mais detalhada, conversar sobre o 
golpe no Suriname em 1990. O senhor entrou no Instituto Rio Branco em 1955. 

S.W. – É, exatamente. 

O.S. – Quais foram as razões que levaram o senhor a estudar o tema e a se interessar pela 
diplomacia? 

S.W. – Eu tinha muitos médicos na família, três próximos: um tio e dois primos. Então, 
evidentemente, medicina foi uma coisa que me surgiu como primeira ideia. Então, a primeira 
ideia foi fazer concurso para medicina – e falhei, fui reprovado. Então, por ter sido reprovado, 
eu pensei duas ou três vezes: “Vai ver que tem alguma coisa errada aí, né”. E, por acaso, eu vi, 
na casa de um amigo, os editais do concurso para o Rio Branco, que eu não conhecia sequer a 
existência, morando em Niterói. Não tinha conhecimento da existência do Instituto Rio 
Branco. Aí eu pedi emprestado a ele o edital. Ele era mais velho do que eu, e pretendia fazer o 
concurso, mas acabou não fazendo. Eu levei para casa e disse: “Mas é isso que eu queria”. 
Medicina... Eu detestava química, detestava física. Para que eu ia fazer medicina? Só porque 
tinha parentes, ou um tio querido, médicos. Então peguei o programa e disse: “Meu Deus, é 
isso aqui, História, Geografia, História do Brasil, História Mundial” – coisas que eu adorava. 
Então fiz o exame e passei. 

O.S. – Na primeira tentativa? 

S.W. – Na primeira vez. 

O.S. – O senhor tinha que aprender francês? 

S.W. – É, na época francês era obrigatório, era a terceira prova. Português a primeira, a 
segunda, inglês, a terceira, francês. E, por acaso, eu tinha estudado inglês na Cultura Inglesa. 
Em Niterói tinha, então eu estudei por acaso, meus pais me botaram lá, eu achei ótimo. Estudei 
cinco anos em Niterói na Cultura Inglesa, depois parava, não tinha continuação. O sexto e 
sétimo anos tinham que ser pelo Rio de Janeiro. Então eu fiz o sexto e o sétimo no Rio de 
Janeiro. Evidentemente, o conhecimento de inglês ficou perfeito, eu tirei o primeiro lugar em 
inglês, lidando com candidatos que, às vezes, eram filhos de diplomatas, tinham estudado no 
exterior. Mas estudar no exterior não resolve tudo. 

O.S. – É verdade [risos]. 

S.W. – E francês, eu estudei em Niterói com uma professora francesa, o que me ajudou muito 
com a língua falada, o que me deu uma segurança falsa de que eu conhecia bem o francês – não 
conhecia. Cheguei na Aliança Francesa do Rio de Janeiro falando francês correntemente, e o 
diretor disse: “Você já fala francês fluentemente, então já entra para o quinto ano”. O que foi 
um erro colossal, porque eu não tinha base para cursar o quinto ano. Então eu cursei o quinto 
ano, fiz o exame do Itamaraty e passei raspando, com 52, no francês. O resto foi muito bem, 
eu estudei sozinho muitas coisas, quase tudo, aliás, com exceção de Direito e Economia, que aí 
eu não tinha muita noção, evidentemente, procurei professores particulares. 

O.S. – Sua turma foi relativamente pequena, certo? 
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S.W. – Pequena, sim. O número de vagas era de 17, o número de candidatos, naquela época, 
era 200. 

O.S. – E o senhor lembra de algumas pessoas da sua turma que começaram junto, os futuros 
colegas, principalmente as pessoas mais importantes, os amigos? 

S.W. – É claro, numa turma de 17 eu me dava bem com todo mundo, evidentemente. Era muito 
amigo de um, que hoje em dia tem até nome de lei com o nome dele, que é o Rouanet, xará 
também, Sérgio.1  Ele era meu colega de turma, a gente se deu muito bem.  

O.S. – Dez anos depois de o senhor entrar, acontece o golpe de 64. O senhor esteve, em Bogotá, 
quando isso ocorreu.2 Como o senhor viveu esse momento de fora? Apesar da proximidade 
geográfica, Bogotá era bastante afastado... 

S.W. – Completamente afastado, quer dizer, as pessoas não identificavam sequer a língua 
portuguesa, achavam que era italiano, qualquer coisa. Não tinha contato nenhum, nenhum. 
Bogotá foi meu segundo posto, eu fui removido, com o primeiro posto, pra Berna. Fiquei quatro 
anos em Bogotá, porque eu gostei muito, não havia limite assim rígido. Se a pessoa estava bem, 
trabalhando bem, o Ministério deixava ficar, não tinha problema nenhum. Fiquei quatro anos 
e gostei muito. Eu peguei uma época muito conturbada, de muita violência. As pessoas pensam 
que é mais recente, Pablo Escobar e essas coisas. Não, já vinha de antes, da época de 60, uma 
violência terrível. Houve dias em que havia um total de, digamos, 10 explosões de bombas na 
capital, inclusive na minha rua explodiu um carro de um adido militar americano que ficava 
na esquina da minha casa. Voou pneu pertinho da minha casa, explodiu tudo ali. É terrível. 

O.S. – Certo. O senhor esteve com a sua família inteira lá? 

S.W. – É, família inteira, meus dois filhos que nasceram em Berna e uma que nasceu em Bogotá 
– bogotana. 

O.S. – A Embaixada não era muito grande nessa época, certo? 

S.W. – Não, tinha um outro colega, que era secretário também, e o embaixador, só. Muito 
pequenininha, depois foi aumentando.  

O.S. – Mesmo assim, continua não sendo uma prioridade. 

S.W. – Não é prioridade. 

O.S. – Considerando que o Brasil ocupa 50% do território da América do Sul, 50% do PIB e 
50% da população, e tem uma fronteira, inclusive com a Colômbia, não havia um esforço, não 
havia uma discussão sobre uma articulação mais ampla, de uma estratégia regional? O primeiro 
presidente brasileiro a visitar a Colômbia foi o Figueiredo nos anos 80. 

S.W. – [risos] 

O.S. – Como a gente consegue explicar isso? Quais foram os obstáculos, a seu ver, à época? 
Como explicar a ausência de uma relação mais ampla? 

                                                           

1 Referência à Sérgio Paulo Rouanet. A Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/1993) também é 
conhecida por Lei Rouanet em homenagem ao então secretário de Cultura no período de sua criação. 
2 Sérgio Watson foi, entre 1962 e 1966, segundo-secretário e encarregado de negócios em Bogotá, 
Colômbia. 
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S.W. – É... Eu mudaria apenas o vocábulo. Eu acho que “obstáculo” não é a palavra apropriada 
para isso. Talvez fosse “falta de interesse” da parte da política externa brasileira. Simplesmente 
não havia interesse, vivíamos de costas um para o outro, Brasil e Colômbia, e outros países da 
área andina. De costas uns para os outros, na minha época. É uma coisa de interesse da política 
externa brasileira, não havia nenhum interesse. 

O.S. – Durante essa época o senhor conseguiu viajar pelo país, por exemplo, às regiões de 
fronteira, como a cidade de Letícia?3 

S.W. – Claro. Fui à Letícia, evidentemente, porque Letícia, naquela época, do lado colombiano, 
era uma cidade já razoável. E do lado brasileiro, eram umas aldeias... Muito ordinária, muito 
atrapalhada, Benjamin Constant,4 eu visitei tudo isso. É muito ruinzinho. É um contraste muito 
grande, entre uma coisa e outra. 

O.S. – Mas não havia o argumento, que existe hoje, de que uma cooperação – por exemplo 
entre as Forças Armadas, entre as polícias –, é necessária para lidar com o problema do 
contrabando, do tráfico? Isso não era um assunto discutido? 

S.W. – Não, nada, zero. 

O.S. – Então, na discussão diária, nos telegramas, etc., o que vinha de Bogotá, talvez, não era 
uma prioridade? 

S.W. – Não era prioridade, evidentemente. Simplesmente, por mais que a Embaixada 
procurasse, na minha época, fazer presente essa coisa toda, que você está falando, a reação era 
zero. 

O.S. – Não era visto como uma ameaça, à época? 

S.W. – Não, exatamente, não era ameaça. Era uma coisa muito local. Muito local, 
contrabando, isso e aquilo, aquele outro. Às vezes um problema de lidar com tribos indígenas. 
Tudo isso muito, muito pequeno do ponto de vista de política externa geral. 

O.S. – E o que foi que fez o senhor ficar mais tempo, o senhor disse que articulou o seu desejo 
de permanecer por mais tempo, apesar da violência e, ao mesmo tempo, do fato de que era um 
país que ainda não era reconhecidamente como uma prioridade da política externa. 

S.W. – É relativamente simples de explicar a coisa. Aí vai uma pequena crítica ao lado europeu 
da coisa. É um contraste com a mentalidade brasileira, que é mais bagunçada, eu senti um 
pouco de dificuldade ao me adaptar àquilo. Aquela coisa: hora para terminar barulho de 
música, às 10 horas. Era absolutamente rigoroso, porque eles não brincam. Se tem uma lei... 
Brasil é essa bagunça geral. Pode valer, pode não... 

O.S. – Às vezes não pega. 

S.W. – Não pega, não cola, não sei o que mais. Lá é absolutamente rigoroso, quer dizer, a gente 
tinha que respeitar, senão vinha a polícia. O vizinho chama a polícia, e a polícia bate na porta. 
Havia muita dificuldade de entendimento com a população local, é normal isso, são coisas 
diferentes. Então, o contraste foi muito grande lidando com outro país latino. Daí a satisfação 

                                                           

3 Letícia é capital do departamento da Amazônia na Colômbia. A cidade localiza-se na tríplice fronteira 
entre Colômbia, Brasil e Peru. 
4 Cidade brasileira localizada no extremo sudoeste do estado do Amazonas. Benjamin Constant faz 
fronteira com o Peru.  
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de eu estar vivendo em Bogotá com muita facilidade, quer dizer, só para lhe dar um pequeno 
exemplo: na Suíça eu não tinha praticamente nenhum contato com autoridades – eu também 
era terceiro secretário, estava começando a carreira. Mas ainda assim, era muito difícil ter 
contato no Departamento [Federal] de Política Externa, que era o Ministério das Relações 
Exteriores lá, e era normal isso, porque para eles não é prioridade: “O diplomata brasileiro, 
deixa para lá”. Na Colômbia era o oposto. Eu tinha contato fácil com todo mundo do 
Ministério das Relações Exteriores, inclusive com o ministro de Estado. O que me espantou 
muito, que um ministro de Estado pudesse vir à minha casa, um simples segundo-secretário 
naquela época, um jovenzinho. Mas eles tinham muito prazer, tomavam uísque e gostavam de 
bater papo. Então tudo isso criou um ambiente favorável, muito favorável. Daí a razão de eu 
ter pedido para o Itamaraty: “Olha, se vocês não têm objeção, podem me deixar aqui”. Fiquei 
quatro anos. 

O.S. – Porque tinha um acesso maior do que seria o caso em outro país, interessante. 

S.W. – Do que em outros países. Com muita amizade, muitos amigos colombianos. Era o 
contrário da Suíça, onde o contato era só com diplomatas estrangeiros, porque não tinha quase 
amigos suíços. 

O.S. – Então, o Brasil era sim visto como um ator importante para os colombianos. 

S.W. – Sim. 

O.S. – Apesar da falta de comunicação, porque nós olhamos aqui, os dados de comércio à época 
não eram muito expressivos. 

S.W. – Não, exatamente. 

O.S. – Já havia, à época, um voo direto entre São Paulo e Bogotá? 

S.W. – Já havia voo da Varig, que existia naquela época. Então a Varig era muito importante 
para nós, porque deixava, quando tinha voo para Bogotá, pilhas de jornais brasileiros. Então, 
era uma satisfação muito grande a gente ver os jornais brasileiros. 

O.S. – O senhor passou bastante tempo na região. Esteve na Europa, mas o senhor também 
esteve em El Salvador em 1981 como encarregado de negócios, e esteve na Guiana em 1982 em 
serviço provisório. 

S.W. – É... Lá, provisoriamente. Tive que substituir [um] colega que teve que ser retirado de lá 
por alguma razão, doença ou sei lá o quê. Então eu fui pra El Salvador. E é por acaso que eu 
saí da Colômbia já com início de guerrilha e cheguei em El Salvador também com guerrilha. 

O.S. – Chega em El Salvador, e houve uma situação extremamente volátil. Durante esses 
tempos, o Itamaraty já tinha desenvolvido sistemas mais sofisticados de segurança para os seus 
diplomatas? Em Bogotá o senhor já tinha uma proteção, um esquema de segurança? 

S.W. – Não, zero em Bogotá, mas sim em El Salvador. Em El Salvador já havia três agentes da 
Polícia Federal na Embaixada, dormindo lá. Porque era muito ruim, havia bombas, muitas 
bombas – em Bogotá também havia bombas, mas, em El Salvador... O conflito era muito 
grande na época em que eu estive lá. Então havia esses três agentes – me constrangia muito, 
porque eu tinha que fazer às vezes uma missão e ia ao Ministério das Relações Exteriores, e ia 
um agente da polícia com a metralhadora no colo. Me constrangia muito ir [em missões] com 
um cara com metralhadora do lado. 
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O.S. – Certo, mas o senhor se sentia menos seguro em El Salvador do que em Bogotá? Porque 
era uma situação muito mais intensa de guerra. 

S.W. – Claro, porque era muito grave a situação. Uma vez eu estava com vontade de ter contato 
com o oceano Pacífico. E aí conversei lá com o pessoal local da Embaixada e disseram: ”Bom, 
tenho que ver, tenho que estudar isso, porque passa por zonas, dependendo da estrada que o 
senhor for tomar, passa por zonas em que a atuação guerrilheira está muito intensa”. Então eu 
conversei com o chofer – o chofer da Embaixada tinha contatos com guerrilheiros, primos, não 
sei o quê. Tudo misturado. Eu digo: “Dá para a gente ir lá? O senhor averigue aí com seus 
amigos guerrilheiros, se dá para ir por essa estrada, por exemplo, ou por outra estrada, só para 
eu conhecer o país”. Aí, ele passou uns dias lá e: “Tá ok”. Vamos lá, ele dirigindo, fomos até... 
Tomei um banho no Oceano Pacífico. 

O.S. – À época o senhor teve contato com os diplomatas norte-americanos? Afinal, os EUA 
tiveram um papel importante na região, à época... 

S.W. – Na época a Embaixada americana era um bunker. Tinha fuzileiros navais já com 
metralhadora no telhado, tudo, uma coisa terrível. Americanos não brincam em serviço [risos]. 

O.S. – Como foi sua volta a Brasília em 1983, como Chefe da Assessoria Internacional do 
Ministério da Indústria e Comércio? O senhor atuou na Secretaria de Tecnologia Industrial, 
certo? 

S.W. – Hoje em dia MDIC [Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços], na época 
Ministério de Indústria e Comércio, uma coisa assim. Então eu fiquei lá uns dois anos, e de lá 
me transferiram [em 1986] para a mesma assessoria internacional, só que do Estado Maior das 
Forças Armadas [EMFA], que era ministério, na época. Era um ministério autônomo. Hoje em 
dia não. Ficou tudo englobado, os três antigos ministérios militares no Ministério da Defesa. 

O.S. – Já tinha tido por muito tempo uma assessoria internacional de cada ministério ou era 
uma questão nova? 

S.W. – Não, já existia isso. Os próprios ministérios gostavam de ter um diplomata para cuidar 
da área internacional, porque era gente que já conhece, já esteve no exterior, tem outra visão 
da coisa do que um funcionário local, que não entende nada disso. Então, praticamente,  nós, 
Itamaraty  tínhamos assessores internacionais nos vários ministérios. 

O.S. – No Estado Maior das Forças Armadas, quais eram os principais desafios da Assessoria 
da época? 

S.W. – A gente entra em uma estrutura militar, então a regra geral é toda militar, 
evidentemente. Então, só para lhe dar uma ideia, eu já era ministro de segunda classe no 
Itamaraty. Pela lei de precedência, ministro de segunda classe corresponde a general de brigada. 
Então, eu já fazia parte do grupo de generais, sendo civil, mas era diferente dos demais, porque 
é tudo hierarquia lá, então, [se alguém] vai para lá, tem que entrar dentro do sistema. Era muito 
interessante. Por exemplo, tinha que chegar um pouco antes das 9 horas. Por que isso? Porque 
às 9 em ponto, o ministro5 mandava abrir a porta do gabinete dele e então nós, os oficiais 
generais e eu , entrávamos juntos lá, cumprimentávamos o ministro, e ele mandava servir café. 

                                                           

5 Durante o período de Sérgio Watson como Chefe da Assessoria Internacional do Estado Maior das 
Forças Armadas, o almirante José Maria do Amaral Oliveira (1985-1986), o general Paulo Campos Paiva 
(1986-1987), o tenente-brigadeiro Paulo Roberto Coutinho Camarinha (1987-1988) e o almirante Valbert 
Lisieux Medeiros de Figueiredo foram ministros-chefes de Estado Maior. 
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Batíamos papo, era um contato muito bom, porque era um contato informal e ele, o ministro, 
já naquela época, dava instruções. Contava dez minutos, em vez de chamar uma reunião 
complicada, ele ali mesmo dizia: “Olha, você aí faz isso, me traz tal documento, a tal hora, não 
sei o quê”. Era muito útil isso. Ficávamos dez minutos, tomávamos cafezinho e saíamos de lá. 

O.S. – Certo. Isso era todos os dias? 

S.W. – Todos os dias, quatro anos. Eu não cheguei atrasado nenhuma vez. 

O.S. – Nem o ministro? 

S.W. – Coisa que brasileiro nem entende, porque, dentro do Itamaraty dos outros ministérios 
é aquela coisa, chega 15 minutos atrasado, “não começou a reunião ainda, porque fulano não 
chegou”, você conhece essa história, não é? Uma coisa, parece boba, mas eu sempre respeitei e 
prezei muito pontualidade, porque na Europa, você marca uma reunião às 9 horas, tem que ser 
9 horas, não é 9h15, nem 9h20, aí não dá. Então eu me adaptei muito facilmente a isso, como 
eu lhe disse, não cheguei atrasado nenhuma vez em quatro anos.  

O.S. – Qual foi o papel do EMFA na transição democrática? 

S.W. – Pois é, a impressão geral que eu tive – não me surpreendeu porque eu já imaginava que 
fosse assim. Com a revolução em que houve a limpeza, digamos assim, dos que eram contra a 
revolução, foram todos expurgados, os militares. Todos “out, out” [risos]. Fora! Então ficou 
uma coisa muito, não sei nem qual é o termo, muito uniforme. Quer dizer, a totalidade dos 
oficiais generais que eu conheci eram favoráveis à revolução. Eu não era, cá entre nós. Eu não 
era, então eu tinha que ficar quieto, muito reservado para não emitir minha própria opinião, 
que era uma opinião contrária à deles. Então tem que lidar com esse problema de ficar quieto 
[risos]. Não é fácil, tem que engolir essas coisas, como se diz, engolir os sapos. 

O.S. – O EMFA perdia importância à época, ou o governo dava importância e mantinha sua a 
posição privilegiada? 

S.W. – Do ponto de vista militar, era muito irrelevante, o EMFA. Porque, basta lhe dar uma 
ideia, a chefia do EMFA, que era por um oficial general, era indicada por outros ministérios 
militares que indicavam o presidente. Não havia uma coisa própria do EMFA, de dizer: “Bom, 
depois de mim vai não sei quem”, era o Ministério do Exército, digamos, indicava o próximo 
ministro-chefe do EMFA. E o presidente nomeava, assinava o decreto lá e estava acabado. Mas 
era uma indicação completamente familiar, digamos assim, entre eles. Não era uma coisa 
profissional, quer dizer, a atuação em relação a outros países, que a gente sabe muito bem... Os 
Estados Unidos, meu Deus, o Estado-Maior conjunto é uma potência! E lá não era uma 
potência nenhuma, era uma coisa irrelevante. Não sei por que acharam que devia ter um 
Estado-Maior. Em outros países tem que ter, então nós temos que ter também, mas não se 
exercia, até do ponto de vista militar, o que deveria exercer. 

O.S. – Dava para ver uma evolução, um declínio, ao longo desses quatro anos, da importância 
do EMFA, ou era mais ou menos estável? 

S.W. – Era uniforme, não havia declínio. Era meio irrelevante, isso é uma observação muito 
franca. 

O.S. – Claro. E o senhor viajava muito nessa época ou era mais um trabalho em Brasília? 

S.W. – Não, era em Brasília. Nós fomos, aliás mais de uma vez, à Argentina porque havia uma 
espécie de degelo daquele atrito militar anterior. Historicamente, com a Argentina, havia até 
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medo de a Argentina invadir o Brasil, tanto é que, como é do seu conhecimento, o Terceiro 
Exército, o chamado Terceiro Exército, concentrado no Rio Grande do Sul, era o mais 
poderoso, para enfrentar a possível invasão argentina. Na época em que eu estava no EMFA 
começou o degelo, quer dizer, “vamos nos dar bem, somos amigos”, não sei o quê mais. Então 
houve muito contato militar, e aí é que eu fui à Argentina umas duas vezes, com um grupo 
grande do EMFA, para ter contato com o Estado Maior argentino. Inventou-se uma maneira 
de ter contato até posteriormente, de outra maneira, fazer um ciclo de história militar entre os 
dois países, tudo para criar um ambiente propício, entende? 

O.S. – O que às vezes é chamado de confidence building measures, né, é juntar pessoas e etc. 

S.W. – Exatamente. 

O.S. – É um processo fascinante de superação da rivalidade que existia à época. Ao longo dos 
quatro anos no EMFA, o senhor mantinha contato estrito com o Itamaraty por meio de 
reuniões ou mais de maneira informal? 

S.W. – De maneira informal ou não, dependendo do assunto. Vou lhe dar um exemplo 
concreto. Na época em que eu estive lá, foram iniciados os contatos para a instalação de adido 
militar em Pequim. Então é uma coisa que passa pelo ministério militar, evidentemente. Você 
nomear um oficial general, um oficial... Dependendo do entendimento. Então isso foi tratado 
inicialmente entre os ministérios militares, para ver como é que se podia encaminhar isso, 
depois vis-à-vis ao governo chinês. Aí tem que entrar o Itamaraty, porque o Itamaraty que 
entrava em contato com o governo chinês. Depois vinha com as notícias do governo chinês, aí 
passava para o EMFA, e o EMFA distribuía aquilo lá e discutia-se internamente como é que se 
podia fazer a coisa, então foi muito complicado. Parece que é uma coisa simples, mas não era 
simples, não, então tem o quê? Três adidos militares, um do Exército, outro da Marinha, outro 
da Aeronáutica, ou não, tem um correspondente das três forças singulares, como eles chamam. 
Isso ficou muito tempo sendo discutido com eles próprios, com os militares. E depois, já na fase 
final, quando já estava tudo mais ou menos acertado – também isso é uma coisa reservada – 
entrou a SENI: “Ih, mas adido militar chinês no Brasil não é boa coisa, não é boa coisa”. Aí 
volta tudo para trás. É a política brasileira, claro [risos].  

O.S. – Certo. Qual era a discussão à época no Itamaraty sobre o fim da União Soviética? De 
repente, ocorre uma mudança geopolítica fundamental. Quais eram as discussões logo no final 
de 1989? O senhor então volta para o Itamaraty e acompanha as discussões dentro, certo? A 
gente tem a eleição do Fernando Collor de Mello6, o Francisco Rezek assume o Itamaraty, uma 
pessoa já conhecida que tinha uma ligação íntima com o Itamaraty, tinha dado muita aula no 
Instituto Rio Branco. Qual era o teor das conversas sobre o fim da União Soviética, o fim da 
Guerra Fria? Era uma questão mais otimista ou marcada por uma ambiguidade e uma 
preocupação que a ascensão da unipolaridade poderia dificultar a defesa dos interesses 
estratégicos brasileiros? Qual era sua impressão à época? 

S.W. – Minha impressão era muito precária porque nós temos, como você pode imaginar 
facilmente, assuntos determinados para determinada pessoa, então, se eu estava cuidando, ou 
ia cuidar do Suriname, a questão de União Soviética ficou com outras pessoas. 

O.S. – Claro, mas digo de maneira geral, como foi a conversa nos corredores? 

                                                           

6 Fernando Afonso Collor de Mello foi o primeiro presidente brasileiro diretamente eleito após o regime 
militar. Ele governou de 1990 a 1992, quando renunciou diante do início de um processo de impeachment. 
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S.W. – É, mas não passava pela minha cabeça. Eu lia jornal como qualquer outro brasileiro, 
então via lá o que é que estava acontecendo na União Soviética, mas, do ponto de vista 
profissional, zero para mim, não se conversava sobre isso a não ser informalmente, em 
corredor, não é? Não tinha, não tinha contato com o problema que está sendo falado aqui. 

O.S. – O senhor chegou a conhecer pessoalmente, logo no início, o ministro Rezek? 

S.W. – Não, não tinha contato nenhum, porque o Itamaraty já é muito grande. Para 
funcionários de meu nível, normalmente – a não ser que sirvam no gabinete do ministro, ou na 
Secretaria Geral, que tem contato já direto, permanente, com o ministro de Estado –, não se vê 
nenhum contato. Agora, eu tive – aí é uma coisa reservada, só para lhe dar um exemplo de 
como as coisas funcionam. Quando eu servi em Paramaribo,  por acaso, o ministro de Estado 
surinamês [Robby Dewnarain] Ramlakhan tinha já vindo ao Brasil muito antes, tinha cursado 
o Instituto Rio Branco.7 Então era uma peça de ouro para política... 

O.S. – Isso é pós dezembro de 1990. 

S.W. – É, exatamente, eu cheguei lá em 90, saí em 95, então foi nesse período. Eu era amigo 
íntimo do Ramlakhan, que falava português fluentemente e, como eu, tinha cursado o Rio 
Branco. Então foi uma coisa que me marcou muito, né, porque ele dizia muito, esse Ramlakhan. 
Era uma oportunidade de ouro para o Brasil influenciar o Suriname, de todos os pontos de 
vista: comercial e político. E o Brasil não tinha, naquela época, nenhuma reação positiva. Ele 
dizia: “Vocês estão perdendo uma época de ouro. Eu adoro o Brasil, estou falando português 
com você e tudo”. Então, eu não vejo reação.  Isso é uma questão de inatividade do Itamaraty 
a meu ver. Então houve um dia – aí que entra o Rezek no meio – em que o chanceler Ramlakhan 
foi à Embaixada brasileira.  Houve um coquetel lá e depois a gente ficou tomando um uísque. 
Então ele sentou-se numa cadeira lá e, tomando uísque, falou isso que eu estou te contando: “É 
uma oportunidade de ouro, vocês estão perdendo isso”. E eu transcrevi, evidentemente, no dia 
seguinte, um telegrama oficial, porque é uma opinião importante do chanceler. 

O.S. – Era um sinal de uma vontade de aproximação. 

S.W. – Vontade de aproximação, mas sem a reação do lado brasileiro. Então eu empurrei isso, 
sem nenhuma opinião minha, porque a opinião do chanceler é que é importante, não é? Isso 
caiu nas mãos do Rezek, que estava numa viagem e alguém aí no gabinete mandou para ele a 
transcrição do meu telegrama, e ele ficou uma fúria, o Rezek ficou uma fúria. 

O.S. – Por quê? 

S.W. – Porque achou que, primeiro, a opinião do chanceler surinamês não era verdade, que a 
gente sempre tratou o Suriname muito bem, não sei o quê, que ele não tinha que reclamar coisa 
nenhuma, e aí eu recebi um telefonema de alguém da Secretaria de Estado dizendo: “Olha, 
Sérgio, você está em maus lençóis aí, porque o Rezek está uma fera com você. Então eu sugiro 
a você o seguinte: pede uma audiência com o chanceler e diz a ele que se criou um mal-estar 
entre os dois países e tudo, se ele não pode reformular os comentários dele”. Eu disse: “Eu não 
vou fazer isso”. Eu me recusei a fazer isso, eu achei que era uma coisa imprópria. Fazer uma 
visita ao chanceler e pedir para ele, o chanceler, retirar o que ele disse [risos]. 

                                                           

7 Político e diplomata surinamês que assumiu o Ministério das Relações Exteriores em janeiro de 1991, 
após o golpe de estado em dezembro de 1990. O ministro Ramlakhan foi sucedido por Subhas Mungra 
em setembro de 1991. Ramlakhan realizou seus estudos no Instituto Rio Branco entre 1986 e 1987. 
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O.S. – Muito interessante. Antes de falar sobre os detalhes do seu tempo no Suriname ao longo 
dos anos 80, é importante lembrar da aproximação no contexto da Missão Venturini.8 

S.W. – Sim, é. Foi anterior à minha chegada. 

O.S. – Exatamente. A Missão Venturini é em 83, que ainda ocorre no contexto da Guerra Fria. 
Historiadores hoje veem o episódio no contexto de uma preocupação brasileira por uma 
possível aproximação do Suriname com Cuba, com a União Soviética, etc. 

S.W. – Exatamente. 

O.S. – Havia alguma ligação entre o seu trabalho ao longo dos anos 80 e a aproximação com o 
Suriname, ou o senhor só aprendeu sobre o tema quando chegou lá? 

S.W. – É, aprendi quando cheguei lá, porque, como eu não tinha como trabalho efetivo 
nenhuma ligação com o Suriname – na época em que aconteceu tudo isso, Venturini e tudo o 
mais – eu apenas tomava conhecimento, enfim... 

O.S. – Certo. Além da preocupação geopolítica, também havia já durante a Missão Venturini 
um desejo de reduzir a influência holandesa no continente, certo? É notável, né, quando o 
senhor chega, 60% das Forças Armadas do Suriname tinham participado, de alguma maneira 
ou outra, de cursos oferecidos no Brasil, ou pelo Brasil. É impressionante. Há poucos países 
nos quais as forças armadas têm uma exposição tão grande às ideias e pessoas brasileiras. Como 
podemos explicar essa decisão? Temos um país lá que não consta muito na discussão pública 
brasileira, e os intelectuais brasileiros na época não sabiam muito sobre o Suriname. Mesmo 
assim, há um investimento importante ao longo dos anos 80 que resulta exatamente nessa 
situação de termos um chanceler que conhecia muito bem o Brasil [em 1991]. Como podemos 
explicar essa decisão estratégica de dar uma atenção estratégica a este país? 

S.W. – Pois é, o que eu achava era o seguinte: uma coisa muito geral que é de que a política 
externa brasileira é feita não pelo Departamento de Estado, é feita pelo Itamaraty. O Itamaraty 
é um órgão brasileiro, então as coisas brasileiras são feitas dessa maneira meio desconectadas 
da realidade, ou pouco conectadas com a realidade, aos trancos e barrancos. Então essa coisa 
das Forças Armadas brasileiras oferecerem, já em épocas passadas, cursos nas escolas de 
formação e de aperfeiçoamento no Brasil para militares latino-americanos. É uma coisa ótima, 
mas, na minha opinião, não teve um seguimento político [pelo Itamaraty]. Ficou uma coisa sem 
rotina. Então, tem três vagas para oficiais surinameses, mais não sei quantas para os peruanos, 
ou para quem quer que seja, e não há uma ligação... 

O.S. – Claro, que se poderia fazer um follow-up. 

S.W. – ...Uma coisa favorável, mas com a política geral, coisa que o americano não deixaria 
nunca de lado. Não, fazem tudo interligados, né. 

O.S. – Muito interessante. Em relação à sua chegada no país em 1990: depois de ter passado 
vários anos no Brasil, como foi decisão sua de ir para Suriname? Havia a possibilidade de ficar 
em Brasília? 

                                                           

8  Em abril de 1983, o governo de João Figueiredo enviou ao Suriname uma missão para intensificação 
das relações bilaterais por meio de assistência militar, política e econômica ao regime de Desiré Delano 
Bouterse. Entre 15 e 17 de abril, a Missão esteve em Paramaribo sob liderança de Danilo Venturini, 
Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional.   
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S.W. – Tudo no Brasil não tem regras rígidas, é tudo uma questão de entendimento. Em 
conversa com europeus, eles não entendem muito, não haver regra rígida, porque para eles é a 
coisa mais regulamentar, e com o americano muito mais ainda, o anglo-saxônico mais ainda –
, mas, no Brasil, é tudo assim. É o jeito de se adaptar, etc. Depois de quatro anos no EMFA, eu 
pensei: está na época de procurar uma outra coisa. Então eu tive conversas lá dentro do 
Itamaraty, e aí soube que ia vagar a Embaixada em Paramaribo, então eu digo: “Ótimo”. “Você 
quer ir pra lá?”, “Quero, quero, é Embaixada, um lugar melhor, não é?”. 

O.S. – O senhor conhecia o país antes de assumir? 

S.W. – Não conhecia. Fui para lá sem conhecer nada do Suriname. 

O.S. – O senhor fez uns comentários sobre as diferenças culturais. Por um lado, temos a cultura 
suíça, germânica, anglo-saxã e, por outro lado, temos a cultura latina. O Suriname foge de 
qualquer categorização? 

S.W. – Foge. Completamente. 

O.S. – Ao chegar lá, quais eram suas impressões? 

S.W. – É muito diferente de tudo que a gente tem. A influência negra, que é a maior parte da 
população, é o ponto de contato com o Brasil, mas, em cima disso, tem a administração 
holandesa – não tem nada a ver com a portuguesa. É uma coisa aparentada, digamos assim, ao 
saxônico, não é?  Tudo certinho, tudo bacana. E com a presença bastante forte ainda de 
indianos, que não têm nada a ver com a América Latina, trouxeram imigrantes da Índia para 
servir de trabalhadores rurais. O Ramlakhan era de ascendência indiana. 

O.S. – Exato. 

S.W. – Então, muito diferente de tudo da América Latina. E tem a pequena porcentagem, ainda 
por cima, de chineses. Então não tem nada a ver com nós aqui. É muito diferente. 

O.S. – Havia, além desses grupos, também uma influência indígena, ou era muito afastado da 
política? 

S.W. – Muito afastado, quer dizer, eu tive lá problemas muito esporádicos com o setor indígena 
surinamês. Por exemplo, os indígenas estavam reclamando – e eu senti isso em Paramaribo – 
que havia uma atuação nefasta dos garimpeiros brasileiros. Garimpeiro não respeita nada, não 
é? Ele quer é tirar ouro. Então tira no Pará, passa a fronteira, tira no Suriname, aí briga com os 
índios lá e tal. A um tal ponto que eu tomei a decisão de alugar lá – em contato com o governo 
local, evidentemente – um aviãozinho, um teco-teco desses, para ir a uma aldeia, onde havia 
mais reclamações. Tinha campo de pouso, então pousei lá [risos]. É muito interessante, porque, 
ao lado dos índios, que estavam todos de tanga etc., o chefe lá – o pajé, o que seja –  dessa tribo, 
sabendo que eu ia lá, se aprontou como se fosse um burguês. Então, ele chegou de terno e 
gravata, e eu não entendi o que esse homem estava fazendo. “Não, esse é o pajé daqui, é o que 
manda aqui”, de terno e gravata, naquele tropical amazonense. Que coisa inacreditável. Então 
conversei com ele, através de um intérprete – já tinha vindo conosco no avião – e ele disse: 
“Não, pois é, mas então, vocês tomaram providências e tal, agora os garimpeiros aquietaram 
um pouco, não tem havido problema. Alguns dias atrás estava muito forte a atuação deles e 
tal, penetravam na aldeia nossa, roubavam galinhas, sei lá o quê”, esse tipo de coisa. 
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O.S. – Certo, isso é muito interessante, porque foi justamente a situação no interior que levou, 
no primeiro ano já, à instabilidade política no Natal de 19909. Mas antes, eu queria saber, havia 
uma presença brasileira no país? Hoje, viajando para lá, é visível na rua, ouve-se português... 

S.W. – A presença, na minha época, que tinha, quer dizer, essa que eu estou lhe contando é 
pequena, mas é dos garimpeiros que entravam lá, tiravam ouro. 

O.S. – Que é mais no interior, na capital não se ouvia muito português? 

S.W. – Não, se ouvia e aí o lado negativo é o seguinte: eram as prostitutas. As prostitutas 
majoritariamente eram brasileiras. Então, negativo ou não, é a realidade, né, sobretudo do 
Pará, porque paraenses iam para lá, enfim, tinha os aliciadores que iam pra Belém, recrutavam 
lá as moças: “Ah, vocês vão ganhar muito bem lá e tal. Vamos lá fazer uma experiência”. E aí 
isso criou muito problema, porque evidentemente as moças chegavam, a primeira coisa que o 
dono lá do bordel fazia era pegar o passaporte delas e tirar. Então elas depois passaram a 
reclamar na Embaixada, e fizeram muito bem, porque então a gente podia atuar. Atuar, enfim, 
estar em contato lá com o dono do bordel e dizer: “Olha, não pode roubar passaporte das 
moças, não. Tem que dar o passaporte para elas”. 

O.S. – Que bom. Vocês conseguiram ajudar. 

S.W. – Deu para resolver. Deu para resolver, e tinha uma que estava querendo voltar pra Belém, 
sentindo muito prisioneira do esquema, então a gente atuou no sentido de facilitar o voo de 
volta pra Belém. 

O.S. – Certo. Havia uma conexão direta à época? 

S.W. – É, no início havia uma companhia brasileira que fazia isso. Não era a Varig, não, era 
uma outra. Depois ficou só a Suriname Airways. 

O.S. – Sim, que continua até hoje. 

S.W. – Era muito fraca, mas tinha um voo pra Belém, então era o que a gente utilizava, né? 

O.S. – Já havia turismo? 

S.W. – Era mínimo. 

O.S. – Era mínimo, certo. A referência cultural das elites era mais Amsterdã e os EUA, e menos 
para o sul, né? 

S.W. – Exatamente. A Guiana Francesa, por exemplo, tinha muito mais contato com o Brasil.  

O.S. – Por Oiapoque, exato. 

S.W. – Porque ia muito, muito brasileiro do Pará para entrar lá, porque, imagina, o salário 
mínimo europeu [risos]. Eu fui várias vezes à Guiana Francesa, porque, para nós, era o paraíso, 
né. Sair e comprar queijo francês... É uma maravilha. 

                                                           

9 No Natal de 1990, Ramsewak Shankar, então presidente do Suriname, recebeu um telefonema dos 
militares, que o avisaram de sua deposição. Conhecido como o “golpe de Natal” ou o “golpe do 
telefone”, a intervenção militar reinstaurou a liderança de Bouterse no país. 
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 O.S. – Uma outra pergunta em relação à sua chegada: existia, à época, uma rotina de receber 
todo material e todo conhecimento acumulado pelo antecessor, e havia uma conversa entre o 
senhor e o antecessor, o embaixador que esteve lá para se informar?  

S.W. – É, existia essa prática, né, de uma maneira muito informal, não era uma coisa 
regulamentada. Era informal, então, por acaso, como eu tinha já conhecimento e era amigo etc. 
do meu antecessor, que era José Artur Denot Medeiros.10 Então eu tive um almoço – ou jantar 
– com ele aqui em Brasília para ele me passar as impressões de lá. Foi muito útil ouvir essas 
impressões. E também falei com um xará, Sérgio Bastos, que foi o [embaixador do Brasil em 
Paramaribo] mais anterior ainda, de quem eu já era muito amigo. Foi diretor do Instituto Rio 
Branco, etc. 

O.S. – Nessa conversa, o embaixador Medeiros disse que havia um risco de instabilidade 
política, que as instituições ainda eram frágeis, que [Dési] Bouterse11 ainda exercia bastante 
poder? Ou seja, ao chegar lá, o senhor tinha uma noção de que poderia haver instabilidade 
política ou isso lhe pegou de surpresa? 

S.W. – Eu não esperava que acontecesse o que aconteceu. Eu cheguei lá, digamos, [em] outubro, 
não sei que mês exatamente. Aí dois meses depois houve o golpe militar do Bouterse. 

O.S. – Exato. 

S.W. – Para mim foi uma surpresa. Eu não esperava aquilo. 

O.S. – O senhor tinha se encontrado com o Bouterse antes do golpe?  

S.W. – Não tinha, foi tudo muito atabalhoado. Foi muito complicado. E aí entra uma 
particularidade do Itamaraty: há uma defasagem muito grande entre a troca, e tem que haver. 
O Itamaraty é a cabeça, os postos no exterior são 190. Estão sempre mandando coisas para o 
Itamaraty e esperando instruções, não é? A cabeça é o Itamaraty. Eu estou fazendo uma 
observação muito geral. Não sei se por falta de pessoal, ou o que é que estava havendo, que – 
eu senti muito isso lá em Paramaribo, foi para mim uma decepção muito grande – não tinha 
instruções. Não tinha instruções, então eu pensei antes que fosse até uma coisa contra a minha 
pessoa, entende? Eu pensei: “Será que eu sou underprivileged?”. Aí entrei em contato com 
outros colegas, em outros países, e disseram: “É a mesma coisa comigo, não tem instrução 
nenhuma, eu canso de pedir instruções sobre isso e aquilo e não vem nada”. Eu falei com – eu 
me lembro muito bem – um colega em Caracas, e ele disse: “O que eu consegui aqui em Caracas 
foi à revelia do Itamaraty”. Ele foi muito franco, né [risos]. Era igual, meu Deus. É Brasil, né? 
Isso é Brasil. 

O.S. – E no Suriname, o Brasil deve ser um dos países mais importantes na praça, também em 
termos sociais, certo? De todos os países, eu imaginaria, é o embaixador que tem a maior 
visibilidade. A única comparação, talvez, seja o Paraguai, onde nosso embaixador também é 
muito importante. 

S.W. – Exatamente.  Muito grande a atenção. Então é o que me causava muito desgosto, essa 
coisa da falta de instruções. Por exemplo, quando eu cheguei, logo depois o Bouterse deu o 

                                                           

10 José Artur Denot Medeiros foi embaixador do Brasil em Paramaribo entre outubro de 1988 e junho de 
1990. 
11 Líder militar e político surinamês que governou o país entre 1980 e 1987 após golpe militar em 25 de 
fevereiro de 1980. Em dezembro de 1990, foi Bouterse que liderou o golpe contra Ramsewak Shankar. 
Desde das eleições de 2010, Bouterse é o atual presidente do Suriname. 
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golpe dele, não sei se você conhece, mas a tradição velha, de mais de séculos, do Itamaraty, é 
de não fazer reconhecimento formal de um novo governo. Vários países o fazem; mandam uma 
nota verbal reconhecendo o governo. O Brasil nunca fez isso. Então é uma maneira de mostrar 
que está aceitando o novo governo, é simplesmente continuar o diálogo com o novo governo. 
Mas para isso, eu preciso saber se querem ou não, e como eu não tinha resposta, fiquei muito 
tempo na dúvida e senti também muita pressão das outras Embaixadas que estavam esperando 
a reação do governo brasileiro. 

O.S. – Uma liderança brasileira, nesse momento.  

S.W. – É... Porque, para o Brasil, é tudo isso que você está falando, é uma coisa muito 
importante para eles, então: “Como é que é, você já recebeu instruções do governo brasileiro?”, 
“Não, não recebi ainda”. É muito desagradável lidar com bagunça brasileira, em todos os 
sentidos, é muito difícil. Quem tem uma mentalidade, não sei, chamaria de europeia, ou que 
seja, não pode ser assim. 

O.S. – Na época antes ainda do golpe... Pegou de total surpresa. O senhor estava na cidade no 
dia 24 de dezembro, quando houve o golpe, ou estava aqui de volta em Brasília, para passar 
férias? 

S.W. – Não, estava lá [em Paramaribo]. E foi muito complicado, muito complicado, porque 
não só havia pressão dos outros governos que estavam interessados em saber a reação brasileira 
como também havia a própria reação do comandante, do Bouterse, que gostava muito de Brasil 
e tudo, ele queria fazer uma relação mais íntima com o Brasil naquela época. Ele veio aqui ao 
Brasil mais de uma vez e tudo, então eu ficava sem saber, não é, qual seria a instrução. 

O.S. – Interessante. Um país que, por uma série de razões pessoais, mostrou uma reação forte, 
foi a Venezuela, porque Carlos Andrés Pérez, o presidente venezuelano à época, era amigo 
pessoal do presidente do Suriname, Ramsewak Shankar, que sofreu o golpe no dia 24 de 
dezembro de 1990.12 E isso parcialmente explica porque a Venezuela, junto com os Estados 
Unidos e a Holanda, assumiram a liderança na reação internacional contrária ao golpe. Minha 
pergunta é: havia, à época, no Brasil alguma discussão pública sobre o tema? 

S.W. – Zero, zero. O Suriname para eles não contava. Depois que o Itamaraty acordou para o 
problema, mandaram uma missão, chefiada pelo embaixador Fernando Reis, que era chefe do 
Departamento das Américas, na ocasião. 

O.S. – Sim, a Missão Reis.13 

S.W. – Ele [Fernando] era amigo meu. Eu sou, aliás, padrinho de casamento dele, servimos 
juntos em Paris. 

O.S. – A viagem de Reis aconteceu em resposta ao golpe? 

S.W. – É, exatamente, tem que haver eleição, tem que ser uma coisa democrática, não pode ser 
assim e tal. Os militares simplesmente assumirem a coisa, não dá. Mas foi uma reação muito 
profissional, digamos assim, do governo brasileiro. Agora, respondendo sua pergunta, no Brasil 

                                                           

12 Em novembro de 1987, Shankar foi eleito presidente pela Assembleia Nacional após eleição 
parlamentar. Seu governo perdurou de janeiro de 1988 até o golpe militar de dezembro de 1990.   
13 A Missão Reis foi realizada entre 30 e 31 de janeiro de 1991. Com autorização do presidente Fernando 
Collor, a delegação era liderada por Fernando Guimarães Reis e integrada por Sérgio Watson e dois 
representantes da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.   
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não havia reação nenhuma. Suriname para eles não contava. Continua não contando, aliás, 
não vê, não tem uma notícia do Suriname nos jornais. 

O.S. – O Bouterse procurou o senhor para perguntar qual seria a reação brasileira? Havia uma 
articulação? 

S.W. – Ele procurou ter um contato informal, para tomar uns uísques e tal e aí então conversar 
um pouco sobre isso, mas, sem caráter oficial, uma coisa... 

O.S. – Entre o senhor e ele? 

S.W. – É, exatamente. 

O.S. – É uma pessoa que marcou mais a política do país do que qualquer outra pessoa nas duas 
últimas décadas, tanto que está no poder ainda. Como [Bouterse] era como pessoa? Existem 
relatos muito negativos sobre ele. 

S.W. – Muito negativos, quer dizer, quando eu estava lá, eu senti, na sociedade surinamesa, os 
que eram contra diziam horrores, que ele tinha trucidado um total de nove opositores.14 

O.S. – Isso, inclusive, continua sendo o principal tema hoje. Depois da anistia, a corte suprema 
pediu pra reabrir a investigação, e ele, na semana passada, pediu pra encerrar a investigação 
por questões de segurança nacional.15 Ou seja, é uma tensão muito grande ainda em relação à 
morte de 15 opositores no início dos anos 80, os chamados “assassinatos de novembro”. Tinha 
os críticos, mas também tinha gente a favor dele, ou seja, era uma pessoa que sempre foi 
polarizante. 

S.W. – Certamente, tanto é que ele foi eleito em certa época.  

O.S. – Em 2010 ele ganhou a eleição, sim. Ele voltou ao poder. 

S.W. – Eleição aparentemente legítima, popular e tudo. Tem gente que o aprova.  

O.S. – Então, como o senhor o caracterizaria? Tinha todo um mise-en-scène que o Bouterse era 
mais formal ou era uma pessoa mais simples? 

S.W. – Ele era uma pessoa mais simples. Eu poderia talvez caracterizar como sendo um 
“sargentão” – é um termo que se usa no Brasil, talvez até oficial, mas que é o tipo meio 
truculento, sem muita cultura. 

O.S. – Seus encontros ocorreram depois do golpe do dia 24 de dezembro. 

S.W. – Depois do golpe. 

O.S. – Ou seja, antes não havia uma tentativa de, por parte dele, de se assegurar que o Brasil 
não tivesse uma reação muito negativa em função da ruptura institucional? 

S.W. – É... Não havia. E foi um golpe muito, digamos, diplomático, porque não houve violência 
nenhuma, ele mandou o presidente embora para casa [risos]. E pronto. Shankar foi o 

                                                           

14 Referência à execução de 15 opositores políticos em 1982. Os opositores foram acusados de planejar 
um golpe contra Bouterse.   
15 Em junho de 2016, Bouterse invocou um artigo constitucional que o permite bloquear julgamentos em 
nome da segurança nacional para impedir o julgamento da execução de 15 opositores em 1982. A ordem 
da Corte – que invalidava a lei de anistia de 2012 – buscava retomar o julgamento de Bouterse e mais 24 
aliados. 
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presidente. Eu apresentei as credenciais para o presidente Shankar, e aí quando o Bouterse deu 
o golpe, mandou o presidente embora. 

O.S. – Isso, era o Shankar e o vice era Hench Arron. Então havia uma surpresa total e não se 
sentia que aquele governo já estava muito fragilizado. À época, eles estavam negociando um 
acordo muito complexo com as guerrilhas anti-Bouterse, ou seja, eram pessoas que tinham 
combatido o Bouterse ao longo de muitos anos, e Shankar e Arron queriam um grande acordo, 
parecido com hoje na Colômbia. Bouterse era contra, e foi uma das razões que levou ao golpe. 
Havia também um programa de austeridade fiscal, que era pouco popular. O Bouterse estava 
na mídia mobilizando a população. Havia instabilidade social, protestos, ou [Paramaribo] era 
uma cidade mais tranquila nesse sentido? 

S.W. – Não, eu acho que tranquila. Também tem que ver a situação geral do Suriname. O 
Suriname, na minha época, tinha um total de 400 mil habitantes. O país, quer dizer, é um bairro 
de Brasília, né. E a capital, Paramaribo, tinha 200 mil, né, metade estava na capital, então muito 
pequenininho. Não havia nenhuma fermentação, ao contrário de Bogotá. Bogotá era aquela 
coisa, como eu contava, muita bomba... 

O.S. – Não havia violência, então. 

S.W. – Não, nada de violência. 

O.S. – Mesmo nos dias depois do golpe, não havia uma sensação de insegurança, de...? 

S.W. – Não, nada. 

O.S. – Certo. 

S.W. – Foi um golpe muito incruento, né, simplesmente não houve nem tiro, nem briga. Ele 
mandou o presidente embora e pronto.  

O.S. – E o idioma, o senhor chegou a aprender holandês à época, ou era... 

S.W. – Não, não, o holandês, ninguém falava lá [risos]. 

O.S. – Ninguém mais falava, certo. 

S.W. – Toda a população tinha a obrigação de falar holandês, porque era a língua oficial, mas, 
todos os outros falavam inglês, evidentemente. Os demais, quer dizer, o corpo diplomático, o 
comércio... Falavam inglês. Inclusive, os próprios surinameses, todos eles falavam inglês. Como 
disse o José Artur, nesse jantar que eu fui com ele: “Even beggars speak English”. 

O.S. – Ou seja, o Bouterse falava com o senhor inglês. 

S.W. – Inglês. 

O.S. – E a presença europeia? O Suriname ainda era, até pouco tempo atrás, uma colônia.16 

S.W. – [A colonização holandesa] foi uma marca muito forte. 

O.S. – Havia ainda uma elite europeia ou eles todos saíram? 

                                                           

16 Em 1954, o Suriname tornou-se parte autônoma do Reino dos Países Baixos. A independência do país 
ocorreu em 1975.  
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S.W. – Ainda havia, mas era muito pequena, porque muitos foram embora, mas havia ainda 
europeus lá, holandeses e tal, mas sem participar muito da vida nacional. Tirando, 
evidentemente, a Embaixada holandesa que era enorme 

O.S. – A Holanda dava ajuda econômica até dia 24 de dezembro [de 1990] depois congelou-se 
qualquer ajuda. 

S.W. – Exatamente, essa dependência permaneceu muito tempo, depois da independência, 
porque aí vieram trocas governamentais e tal, prometiam dar uma ajuda de, sei lá, 20 milhões 
de dólares, ou o que seja, para eles era uma maravilha. 

O.S. – Olhando para o impacto da Missão Venturini, que teve como objetivo reduzir a 
influência cubana. Chegando lá, qual era de fato a influência cubana? Ou seja, em 
retrospectiva, podemos dizer que havia de fato uma influência grande e que a missão foi bem-
sucedida em reduzi-la ou que, no fundo, ela baseou-se mais numa paranoia de que poderia 
haver uma maior influência do que, de fato, tinha? Porque, na Guerra Fria, muitas vezes se 
tinha muita preocupação e, de fato, nem sempre havia uma evidência concreta lá.  

S.W. – É. A impressão minha era exatamente essa. Não havia uma coisa real. Para mim, na 
minha época, a influência cubana lá era zero. Simplesmente era uma coisa muito construída, 
talvez, para propiciar, talvez, outros interesses, né, mas não propriamente cubanos. Cubano lá 
não dizia nada, não tinha relação nenhuma. 

O.S. – Isso é um tema relevante porque isso foi uma das preocupações grandes dos Estados 
Unidos. Encontramos alguns documentos que mostram um interesse ativo do Reagan que 
incentivou o Brasil a fortalecer a presença no Suriname ao longo dos anos 80. 

S.W. – Exatamente. 

O.S. – Mas não tinha inteligência que mostrava que havia de fato uma tentativa cubana ou 
soviética de influenciar o país. 

S.W. – Não. 

O.S. – Certo. O Suriname, por muitas pessoas, é, acima de tudo, identificado como um país 
onde o tráfico de drogas tem uma importância grande, tanto que nós conversamos com alguns 
diplomatas que também estiveram lá, de outros países, que disseram que era um ponto assim 
de trânsito muito importante entre Medellín e Amsterdã. 

S.W. – É, exatamente. 

O.S. – Isso era uma coisa que se via, isso causava instabilidade? O governo sabia dessa 
realidade, era uma coisa aceita, tolerada? 

S.W. – Eu acho que ocorria muito debaixo dos panos, quer dizer, não dava para sentir isso 
diretamente. É uma coisa mínima, as pessoas eram todas meio que conhecidas, né? Mas havia 
isso, nitidamente, tráfico, e gente que ganhava com isso, evidentemente. 

O.S. – Tanto que o Bouterse não pode viajar para vários países do mundo por ter ordem de 
prisão na Holanda por ter importado cocaína.17 

                                                           

17 Em julho de 1999, um tribunal em Haia condenou Desi Bouterse a 11 anos de prisão por tráfico de 
cocaína. 
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S.W. – A Interpol age [risos]. Na minha época, ele foi uma vez à Holanda em um voo que 
quiseram ou chegaram a prendê-lo.  No aeroporto, ficou preso lá no aeroporto, não sei. 

O.S. – Isso. Inclusive, Bouterse disse que foi uma das razões que levou ele a derrubar o 
presidente. Ele escreveu um pouco sobre esse assunto e que ele interpretou o episódio como 
uma falta de respeito, porque o presidente Shankar esteve no mesmo voo e poderia ter agido 
para ajudar, para liberá-lo. Porém, o Shankar não o fez. Por isso, algumas pessoas dizem que o 
golpe de Natal foi, acima de tudo, uma vingança pessoal. Não sei se foi assim interpretado à 
época, mas algumas pessoas diziam que ele se sentiu muito ofendido por essa humilhação 
sofrida em Amsterdã. 

S.W. – Uma vingança [risos]. 

O.S. – O que é notável é que ele não assumiu a Presidência, né? Ele derrubou o governo, por 
defender seus interesses, que ele não queria ser presidente. Ele queria apenas controlar as 
pessoas chave. 

S.W. – Exatamente. O homem que ele colocou na Presidência, coitado, era um pobre senhor, 
completamente ignorante. 

O.S. – O Johan Kraag.18 

S.W. – Eu esqueci até o nome dele. Ele foi colocado lá. Tinha que botar alguém na Presidência 
e ele, o Bouterse, ficou do lado. 

O.S. – Ele acompanhava. 

S.W. – Acompanhava. 

O.S. – Chegou a atuar de maneira visível na articulação política desse novo governo? 

S.W. – É, sabidamente atuou. Não era muito visível, porque tudo [era] muito escondido. 

O.S. – Atualmente, nós estamos bem no início de um desenvolvimento de acordos de normas e 
regras normativas sobre a democracia na região. A gente tem o Compromisso de Santiago,19 
tem o Protocolo de Washington,20 depois tem o Protocolo de Ushuaia,21 a Carta Democrática 
Interamericana,22 etc. Em 1990, ainda não tem nada disso, mesmo assim, há uma condenação 
bastante unânime do golpe pelos países da região. A gente comentou aqui, Venezuela, Holanda, 
Estados Unidos. O Brasil dava ajuda econômica? O senhor já comentou que não havia 
instruções claras, mas houve alguma interrupção da relação bilateral, por exemplo, do número 
de alunos e diplomatas e militares surinameses que faziam cursos no Brasil? 

                                                           

18 No dia 29 de dezembro de 1990, Jahon Kraag foi nomeado pelo Conselho Militar como o novo 
presidente do Suriname.  Kraag, que governou o país até setembro de 1991, substituiu Ivan Graanoogst, 
militar que havia assumido a Presidência imediatamente após o golpe de 24 de dezembro de 1990. 
19 O Compromisso de Santiago, adotado pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos 
(OEA) em 1991, estabeleceu um processo de consulta sobre segurança hemisférica. 
20 Assinado em 1992 pela OEA, o Protocolo de Washington, em suma, reforma a Carta da Organização. 
21 O Protocolo de Ushuaia, assinado em 1998 no âmbito do MERCOSUL, reafirma o compromisso 
democrático entre os Estados signatários. 
22 A Carta Democrática Interamericana, aprovada em 11 de setembro de 2001 pela Assembleia Geral da 
OEA estabelece que a ruptura da ordem democrática de um Estado membro constitui em obstáculo à 
sua participação na Organização. 
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S.W. – Não, eu acho que não houve. 

O.S. – Porque os holandeses cortaram de fato ajuda econômica e a Venezuela chamou o 
embaixador de volta. 

S.W. – É, exatamente. 

O.S. – Ou seja, o país passou por um processo de isolamento, podemos dizer, diplomático. 

S.W. – É, exatamente. 

O.S. – Podemos dizer que isso foi uma oportunidade para o Brasil fortalecer a relação? Porque, 
já que a Holanda, um aliado estratégico, os Estados Unidos e a Venezuela ficaram fora, a 
importância do Brasil aumentou, no contexto, por não abrir mão de suas relações. 

S.W. – É o que me dizia o chanceler Ramlakhan: o Brasil deveria aproveitar esse ambiente 
favorável para aumentar a influência lá, enfim, resolver problemas bilaterais, porque havia um 
clima de boa vontade extrema para com o Brasil – sobretudo depois do afastamento da 
Holanda e dos Estados Unidos. E não houve isso, estou sentindo com toda a franqueza, eu acho 
que não houve resposta do governo brasileiro a esse desejo surinamês. Depois de algum tempo 
mandaram a Missão Reis, que a gente já tinha falado. Aí conversou, teve lá um contato com o 
presidente, e aí, em seguida, muito tempo depois, mandaram uma missão do Secretário-Geral 
do Itamaraty, do Azambuja. Aí com vários acordos mais ou menos prontos de contatos postais, 
e mais isso, e mais aquilo – mas eu acho que não resolveu nada, porque era uma coisa para 
mostrar que o Brasil estava querendo ter contato e facilitar [as relações bilaterais], mas eles não 
estavam preparados para essa quantidade de acordos. Não, tem que ser tudo pari passu, quer 
dizer, tudo muito dosado de acordo com os interesses e a disponibilidade de tempo, de dinheiro, 
dos dois lados. Tem que ser... Na diplomacia, tem que ser muito pausado, eu sou daquela coisa 
tradicional, não pode ser de repente, empurrada pela goela abaixo do sujeito uma série de 
acordos. Não é assim que a coisa anda. 

O.S. – Certo. Quais foram os interesses econômicos? Já tinha aquela represa, o Kabalebo.23 
Quem estava atrás disso aqui no Brasil?  

S.W. – Eu não sei nem se tem ligação assim profunda. Não deu para perceber. 

O.S. – Certo. Não havia empresários brasileiros que passaram pelo país? 

S.W. – Não, muito pouco. 

O.S. – Ou seja, na hora de querer entender melhor o posicionamento brasileiro, as questões 
econômicas não eram decisivas? 

S.W. – Não, não eram decisivas, certamente. 

O.S. – E havia um contato entre os militares que tinham feito cursos juntos? Deu para sentir 
alguma proximidade na sua interação com as elites militares, que falavam português? Se a gente 
fosse agora repensar essa política e dizer: “Faz sentido, a gente ganha influência estratégica 
treinando essas pessoas”. Na sua experiência, isso é verdade? É uma boa estratégia para ganhar 
acesso às elites etc.? 

                                                           

23 Resort tropical no Suriname. Desde a década de 1970, há interesses para a construção de uma represa 
em Kabalebo para geração de energia à atividade mineradora na região.  
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S.W. – É, certamente, é uma boa estratégia. Agora, é o que eu estava dizendo antes. Teria que 
ser explorada – politicamente etc. – com mais vigor. Porque senão forma, então tem uma 
porção de tenentes, ou capitães, ou o que seja, que cursaram no Brasil a escola ou de formação 
ou de aperfeiçoamento, mas aí ficam soltos para lá... 

O.S. – Certo, então o primeiro passo foi correto... 

S.W. – Tem que ter o follow-up. Eu gosto da expressão inglesa que é “em seguida”, você tem, 
né, que aproveitar o ambiente favorável e avançar. 

O.S. – Certo. Nesse sentido, o Brasil, na Missão Reis, chega e articula o desejo de que o 
Suriname volte a ser governado por um governo democrático, que haja eleições etc. Não 
podemos dizer que essa eleição, de fato, encerrou essa janela de oportunidade que se 
apresentava brevemente quando chegaram no poder por três, quatro meses, pessoas mais 
próximas ao Brasil? Porque, com a eleição de Ronald Venetiaan24 em setembro de 1991, o 
Suriname já não é tão próximo ao Brasil, certo? Isso era sua impressão, ou seja, o Ramlakhan, 
por exemplo, deixou o poder depois da eleição? Ele não voltou a atuar de maneira visível na 
política? 

S.W. – É, aparentemente, não. Não deu para perceber muito essa mudança a que você se refere. 

O.S. – Sim, mas dá para perceber que no governo Kraag teve várias pessoas chave ligadas ao 
Brasil, e pessoas importantes, só que, depois da eleição, isso deixa de ser o caso, não é? 

S.W. – Sim, certo. 

O.S. – Certo. Havia alguma interpretação à época, de que a influência brasileira era negativa 
no país? Afinal, o Brasil era muito ligado aos militares, ao Bouterse. O Brasil era visto como 
aliado do Bouterse por algumas pessoas dentro do país? 

S.W. – É... Às vezes eu escutava um pouco isso, porque o assassinato das tais pessoas marcou, 
evidentemente, uma sociedade pequena. Muitos deles tiveram um primo que foi assassinado na 
época, então isso marca. E eles achavam que o Brasil teria que ter tomado uma atitude mais 
forte em relação a esses militares. E para o Brasil, o fato de [se] ter matado 10 ou 15 lá, o 
problema é deles, né? Não era coisa que incomodasse a gente, então... 

O.S. – Não havia uma noção de que um golpe poderia produzir ameaça estratégica. 

S.W. – É, exatamente, não havia relação entre uma coisa e outra. 

O.S. – Não havia, por exemplo, uma dinâmica que a gente vê em 1996, quando o Fernando 
Henrique ativamente procura evitar um golpe de Estado no Paraguai, porque ele acha que uma 
instabilidade poderia ameaçar a segurança energética do Brasil. 

S.W. – Nada disso, exatamente. Paraguai, sim. Agora, o Suriname, nada. 

O.S. – Certo. Por que disso? Porque a ideia de promover ou preservar a democracia não 
importava à época ou porque o Suriname não era importante? 

S.W. – Eu acho que as duas coisas, no fundo. O Suriname não era importante, realmente, com 
400 mil habitantes.  

                                                           

24  Presidente do Suriname de setembro de 1991 a setembro de 1996. Em 2000, Venetiaan foi novamente 
eleito pela Assembleia Nacional, governando o país até 2010. 
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O.S. – Claro, claro, mas aí surge uma coisa que, na leitura de alguns historiadores, é 
importante, sim, pro Brasil, que é o plano Lubbers.25 É um plano que prevê, no fundo, uma 
espécie de recolonização do Suriname pela Holanda, que é uma ideia, pelo primeiro-ministro 
holandês, articulada no dia 13 de fevereiro de 1991 – que não se chama oficialmente 
recolonização, mas que, no fundo, reintegra e reduz um pouco os poderes em Paramaribo. 
Quando isso ocorre, a sua reação é ligar pra Brasília e dizer: “Isso aqui é um problema, isso é 
uma ameaça aos interesses estratégicos brasileiros”? Porque, uma coisa que eu diria que tem 
sido um objetivo estratégico constante da política externa brasileira é reduzir a influência e a 
presença de atores extra regionais na América do Sul. 

S.W. – Certo. 

O.S. – Até hoje a resistência brasileira à presença militar americana na Colômbia faz parte desse 
desejo. 

S.W. – Faz parte, exatamente. 

O.S. – Então temos lá o primeiro-ministro holandês [Ruud Lubbers] que, no fundo, articula 
um desejo de voltar a dominar, a controlar uma parte, um território na América do Sul. Temos 
discussões do parlamento holandês sobre a possibilidade de Suriname virar uma outre-mer, 
uma espécie de arranjo francês com a Guiana Francesa. O plano Lubbers é articulado, pela 
primeira vez, já em fevereiro de 1991. O senhor não teve alguma, vamos dizer, preocupação de 
que isso pudesse de fato ocorrer? Isso foi uma coisa frequentemente comentada nas ruas, entre 
os diplomatas? Houve uma tentativa, uma articulação coerente brasileira para evitar isso, ou 
seja, um posicionamento claramente contra? Porque no Brasil, há alguns indícios que são 
fortemente contra esse plano. Como foi feita essa articulação?  

 S.W. – Não chegou a ser considerado seriamente. Tudo tem que ser visto também sob a ótica 
de um país. Se isso ocorresse no Paraguai, por exemplo, que tem relação próxima com o Brasil. 
Mas, no Suriname, é uma coisa que sempre teve uma importância muita pequena para o Brasil. 
Muito pequena, não dava para preocupar, imagino eu, com... 

O.S. – Em nenhum momento o senhor achou que a Holanda pudesse, de fato, voltar a controlar 
os assuntos do país? Isso nunca pareceu uma possibilidade real? 

S.W. – Eu tenho a impressão que não seria nem favorável à Holanda, porque há várias maneiras 
de controlar. Não preciso, enfim, mudar o sistema de governo para controlar. Pode controlar 
de outras maneiras, economicamente, comercialmente, financeiramente, entende?  Existem 
várias maneiras. Eu acho que a Holanda teria menos interesse em fazer uma grande mudança 
que pudesse ser interpretada até desfavoravelmente por eles do que fazer essas mudanças muito 
setoriais que implicam, às vezes, no que eles desejariam, e ter mais influência financeira, mais 
influência comercial. 

O.S. – Certo, e, mesmo assim, o Brasil apoia uma nota na OEA, no dia 28 de dezembro de 1990, 
condenando os acontecimentos no Suriname. À época, como funciona essa decisão do 
Itamaraty? Porque aí envolve também o embaixador brasileiro junto à OEA e o Itamaraty. 
Houve uma comunicação entre o senhor, o embaixador da OEA e o Itamaraty para dizer: “O 
que vamos agora?”. Porque, quatro dias depois do golpe, o Brasil apoia a resolução na OEA, 

                                                           

25 O projeto representava, segundo a Holanda, uma união de nações, incluindo a criação de um mercado 
comum entre o país europeu, Suriname, Aruba e Antilhas Neerlandesas. Na visão brasileira, o Plano 
Lubbers agredia a soberania do Suriname.  
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que tem uma instrução crítica. O senhor lembra de conversas com o embaixador da OEA à 
época? 

S.W. – Não, não tinha contato. Digamos, o relacionamento, as decisões e as discussões todas 
entre a OEA e o Brasil se passavam em Washington ou em Brasília, mas não no Suriname. O 
Suriname estava à parte, como uma coisa pequena, digamos, para participar dessas grandes 
decisões. 

O.S. – Na sua visão, a situação no Suriname melhorou depois do dia 24 de dezembro? O novo 
governo conseguiu fazer uma política melhor, serviços públicos melhoraram, ou foi realmente 
mais uma questão de uma briga pelo poder que pouco impactou a estratégica do governo? 

S.W. – Eu acho que não deu para notar grandes mudanças, porque os países todos, ainda mais 
em um caso como do Suriname, um país muito pequeno, com um PIB pequeno, interesses 
comerciais muito limitados, as exportações dependendo muito só dessa coisa do alumínio, das 
companhias americanas. É tudo muito limitado, muito limitado, então não dá para ver uma 
grande atuação. 

O.S. – E no dia 28 de junho de 1991, temos a nota de um encontro do senhor com o comandante 
Bouterse em Paramaribo para “informar o comandante, segundo as instruções definidas pelo 
Itamaraty, da posição do governo brasileiro a favor da democratização do Suriname e para 
retomar o contato, sentir o pulso sobre a perspectiva do comandante”. Segundo a 
documentação, em junho, o Itamaraty articula, sim, um argumento normativo a favor da 
democracia. 

S.W. – É, exatamente. 

O.S. – Como o Bouterse vê isso? Ele vê isso como um slap on the wrist, assim dizer: “Olha, 
cuidado aqui, que nós não vamos tolerar uma ditadura explícita...”. 

S.W. – Exatamente, eu acho que é essa a ideia. Porque qualquer medida dessas, mesmo que seja 
lidando com um chefe militar que já era mais durão, você tem noção das coisas. Não dá para 
abusar. Então ele vai sentindo [o clima]. É atuação política, vai sentindo o ambiente e vê que 
não dá jeito de continuar daquela maneira: fechar Congresso, mandar o presidente para casa, 
não pode, né? Ele também tem que ver os seus próprios interesses. 

O.S. – Isso. Acontece uma eleição no ano seguinte [em 1991]. O Bouterse, na sua avaliação, 
perdeu poder ou ele se manteve como uma pessoa crucial, influente, que controlava certos 
processos? O senhor mantinha contato regular com o Bouterse, apesar de ele ter um papel não 
oficial? Porque ele nunca assumiu a Presidência [após o golpe de 24 de dezembro], só anos 
depois, quando ele disputou e ganhou a eleição. Mas ele se dedicou, durante grande parte dos 
anos 90, mais os negócios, ele acumulou muito dinheiro, contrabando, coisas do tipo. Mesmo 
assim, um embaixador conhecedor da situação – em vez de seguir apenas os títulos das pessoas 
– vai identificar quem tem o poder de fato e vai encontrar. Então, nesse sentido, o senhor 
manteve contato com o Bouterse para saber o que está ocorrendo no país, ou esqueceu dele, 
deixou-lhe de lado porque, na sua avaliação, ele não tinha mais poder? 

S.W. – É um contato muito, muito eventual. Muito eventual porque eu tive mesmo contato 
com ele numa reunião diplomática, agora eu falava com ele normalmente, trocava ideias e tudo, 
mas coisas muito esporádicas e muito afastadas umas das outras. Essa é uma pergunta que o 
próprio embaixador holandês lá me fez. 

O.S. – “Quem tem o poder aqui?”. 



22 
 

Sérgio de Veiga Watson 
 

S.W. – É, quem tem o poder, e se eu tinha influência, entende? Achando que o Brasil podia ter 
conversas diárias, ou que sejam, semanais com o Bouterse, para forçar, no sentido [de seus 
interesses]. Não tinha. 

O.S. – Certo, não tinha ou optou por não ter?  O senhor – isso é uma pergunta bastante prática 
– o senhor poderia ligar para o Bouterse para deixar um recado sobre o que o Brasil gostaria 
de ver? 

S.W. – Jamais, jamais. 

O.S. – Isso era impossível ou, do seu ponto de vista, não seria uma boa estratégia? Ou seja, era 
uma opção de não o fazer ou simplesmente não tinha acesso suficiente para fazer isso? 

S.W. – Não é uma questão nem de ter acesso ou não, quer dizer, aí eu precisaria ter instruções 
do Itamaraty para fazer um determinado caminho. Não tendo instruções, também eu ficava de 
livre arbítrio, fazer ou não fazer, então não me pareceu conveniente, entende? Ficar lá 
mantendo relações – não era amigo dele. 

O.S. – Certo. Era uma pessoa simpática ou não muito? 

S.W. – Não, nada simpático. Sargentão, então não tinha porque ficar nessa linha assim de 
telefonar, marcar isso, marcar aquilo. 

O.S. – Nós vemos uma atuação mais incisiva brasileira depois no Paraguai, onde Márcio Dias 
e  Bernardo Pericás26 são pessoas que, por ordem do Itamaraty, acabam tendo, em alguns 
momentos de crise, contato diário com o presidente, dão asilo, tentam convencer, etc. Os 
americanos tinham uma coisa mais invasiva. É o que a gente vê da atuação americana na 
América Central, onde você tem o palácio em frente à Embaixada americana, né [risos]. É 
assim, em todos os países. 

S.W. – [risos] Exatamente. 

O.S. – Em Assunção, a Presidência e a Embaixada brasileira ficam perto. Mas lá [no Suriname], 
qual era o país mais influente depois do golpe de 1990, era os Estados Unidos, o Brasil ou a 
Holanda? 

S.W. – Não sei, eu acho que o Brasil seria muito importante, mas é o que eu estava dizendo 
antes, o Brasil não estava muito interessado em aprofundar essa coisa do interesse etc. porque 
o Suriname não apresentava nada para o Brasil. O Paraguai, sim.  

O.S. – Sim, claro. 

S.W. – Então, o Márcio Dias me contou várias vezes que ele ia lá ao Palacio [de los Lopes em 
Assunção] falar com o presidente: “Não pode fazer isso!”. 

O.S. – Isso, exatamente. 

                                                           

26 Em novembro de 1995, Márcio Dias assumiu o posto de embaixador do Brasil no Paraguai, sendo 
substituído em janeiro de 1998 por Bernardo Pericás. Faz-se referência, aqui, à instabilidade política 
paraguaia de 1996-1999 que abalou os governos de Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) e Raúl Cubas 
Grau (1998-1999). O professor Oliver Stuenkel realizou entrevistas de história oral com Pericás e Dias, 
disponíveis nos seguintes endereços: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/historia-oral/entrevista-tematica/bernardo-pericas-neto-1  
http://hdl.handle.net/10438/20655  
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S.W. – Então era uma atuação muito importante, entende? Mas no Suriname, não. 

O.S. – Certo. É, hoje talvez, talvez mudou um pouco também porque até o Celso Amorim, por 
exemplo, instruiu em vários momentos o embaixador brasileiro no Equador, na Bolívia, de 
também tomar uma atitude, ir lá falar com as pessoas para tentar influenciar a situação. É 
possível que, por causa da falta de importância do Suriname, talvez não seja tanto assim. Vê-
se um pouco, talvez, o dilema de que o Brasil teria toda a estrutura pronta para influenciar – 
porque tinha contato com os militares, etc. – e que teria sido relativamente simples influenciar 
a situação. 

S.W. – Exatamente, não se aproveitava isso. Se quisesse, poderia aproveitar, mas não 
aproveitou, então... 

O.S. – Porque apesar de ser um país pequeno, é um voto na Assembleia-Geral, é um voto na 
OEA, e é bem mais importante do que algumas ilhas no Caribe, por exemplo. 

S.W. – É. 

O.S. – Na sua memória, os anos seguintes foram mais tranquilos ou havia uma incerteza diária? 
O senhor às vezes acordava e dizia: “Nem sei o que vai acontecer hoje”, um pouco como a gente 
aqui atualmente: o presidente vai cair, não vai cair? 

S.W. – Não, não, muito tranquilo, não havia nenhuma tensão. Você podia também viajar pelo 
país todo sem nenhum problema, não havia tensão em nenhum sentido. 

O.S. – Certo. Então diria que o evento que mais marcou o seu tempo lá foi, de fato, o golpe de 
Natal? 

S.W. – Não, desse nível, o pior mesmo foi o golpe, dois meses depois de eu chegar [risos]. 

O.S. – Certo. E aí havia uma sensação sua de que o país passou por um processo de 
consolidação democrática, que as instituições se consolidaram, que os militares atuaram de 
maneira mais responsável? 

S.W. – É... Aparentemente, sim. 

O.S. – Certo, porque, de fato, depois de 1990, o país acabou se estabilizando bastante, apesar 
de o Bouterse voltar para ganhar a eleição e, desde então, está no poder e não mostra sinais de 
deixar o poder – o que é um problema muito comum. A gente pode dizer que hoje [o Suriname] 
é uma democracia relativamente estabilizada. 

S.W. – É... Estabilizada e consolidada, né? 

O.S. – Certo. Embaixador, se nós tivéssemos uma situação parecida no Suriname — não 
necessariamente hoje, com esse governo que também está um pouco fragilizado, mas vamos 
supor em 2008, com o Lula bastante visível, atuante etc. —, um golpe de Estado no país causaria 
provavelmente uma reação forte do Brasil, uma articulação normativa... 

S.W. – Eu imagino que sim. 

O.S. – ... De que seria inaceitável e que, talvez, o governo brasileiro decidiria não reconhecer 
este novo governo, não é? Isso aponta para algum tipo de mudança entre 1990 e 2010, por 
exemplo. O que pode ter causado isso? Porque a gente vê várias crises. Dois anos depois, o 
Fujimori fecha o Congresso em Lima, que é também uma ruptura democrática. Lá ainda havia 
isso e, até em 1992, no Brasil, o Rezek não quis condenar, não quis cortar relações, etc. Só aos 
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poucos a gente vê que há um engajamento maior. Quando Honduras ocorre, por exemplo, o 
golpe em 2009, o Brasil corta relações comerciais, o Brasil corta o projeto de desenvolvimento 
que tem com a ABC, toma uma série de medidas. O que explica essa mudança da atuação 
brasileira no Suriname em 1991 do caso de Honduras em 2009, no qual o Brasil, de repente, 
tem – não necessariamente uma doutrina – mas tem uma espécie de o que o Lula chamou de 
“não indiferença”? O que o senhor acha que pode explicar essa evolução? 

S.W. – A impressão que dá é que se consolidou nos últimos anos, uma cultura, digamos assim, 
contra intervenção militar no governo, contra golpes de Estado, contra manter pelo menos a 
relevância, a importância da estrutura democrática. Então, isso vai se mantendo, vai se 
consolidando, etc. Há uma tendência de forçar um pouco os outros países que estão se 
aproximando disso para não fazer golpes. 

O.S. – Mas isso é uma coisa que tem a ver com os acontecimentos internos brasileiros também, 
uma mudança estratégica da política externa, porque... 

S.W. – Não, a impressão que dá é que é uma espécie de consenso latino-americano, não é? 

O.S. – Não foi impulsionado pelo Brasil? 

S.W. – Não há influência interna brasileira. Então, havendo uma cultura latino-americana 
nesse sentido, o Brasil vai junto, não é? As coisas caminham mais ou menos nesse sentido. 

O.S. – Havia pessoas que diziam: “Ah, mas o Bouterse era um aliado do Brasil” e, pelo que [o 
senhor] me diz, não havia de fato, assim, um plano secreto de apoio ao Bouterse? 

S.W. – Não, não. 

O.S. – E ele nem ele fazia muita questão desse apoio? Ele pedia coisas específicas ao senhor, por 
exemplo, apoio? 

S.W. – Não, nada disso. Era mais um ambiente. [O] que as pessoas achavam, como havia uma 
ligação tradicional entre os militares surinameses e os militares brasileiros, [é] que havia ligação 
[política], né? Essa ligação era muito tênue, então não havia uma coisa pensada e estruturada 
nesse sentido. 

O.S. – Além de Bouterse quais seriam, da sua perspectiva, as pessoas que tiveram influência à 
época? 

S.W. – Na minha época, o que me marcou muito, porque eu tive uma conversa longa com ele, 
era o presidente da Assembleia [Nacional], o [Jagernath] Laschmon,27 de ascendência indiana. 
Ele me disse uma vez, com toda a franqueza, que, se dependesse dele, ele teria votado contra a 
independência do Suriname. Isso dito por um político, presidente da Assembleia, me causou o 
maior espanto. Veja que a ligação com a Holanda era tão forte, que o presidente da Assembleia 
me disse isso que acabei de relatar para você. É incrível, a ligação era muito forte. 

O.S. – Em algum momento, houve pessoas que pediram ao senhor que o Brasil assumisse um 
posicionamento mais claro contra o golpe? 

S.W. – É, isso ficava às vezes não dito de maneira explícita, mas ficava implícito, que o Brasil 
devia atuar de uma maneira mais incisiva para que a democracia fosse restaurada, etc.  

                                                           

27 Presidente da Assembleia Nacional do Suriname entre 1987 e 1996. 
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O.S. – O que o senhor achou disso? Ou seja, achou que era uma coisa que não cabia ao Brasil, 
ou que o Brasil poderia ter feito, mas foi uma coisa que simplesmente não era posta em prática? 

S.W. – Essa coisa não passava nem pela minha cabeça, porque a gente quando está atuando de 
uma determinada forma, como representante do governo estrangeiro lá, tem que atuar de 
acordo com as normas conhecidas e tal, então isso nem passava pela minha cabeça. Se é certo, 
se não é certo; se é desejável, não desejável. Tem que lidar com a realidade como ela é. 

O.S. – Certo. O presidente deposto, Shankar, e o vice, o Arron, vieram até a Embaixada para 
pedir ajuda em algum momento? 

S.W. – Não, não, ninguém pediu ajuda, explicitamente ninguém. 

O.S. – Nem asilo nem nada? 

S.W. – Ninguém, ninguém. 

O.S. – Porque eles também não foram perseguidos, foi bastante... 

S.W. – Não, [Shankar] foi para casa, e ficou lá na casa dele [risos]. 

O.S. – Certo, certo. É pouco comum, porque no caso, o que chama atenção é que, 
diferentemente da atuação, da mediação brasileira em conflitos em outros países, uma 
ferramenta importante brasileira é, muitas vezes, o asilo. 

S.W. – É, claro. 

O.S. – Para abaixar a temperatura. Então o Brasil ofereceu asilo ao Stroessner, ao Oviedo, 
também no Paraguai. Isso não foi debatido, de que em algum momento pudesse chegar 
alguém...? 

S.W. – Não, não. Foi tudo muito tranquilo. 

O.S. – Certo. E, por último, a elite surinamesa via o Brasil como um país muito avançado, etc.? 
A gente vê isso um pouco quando a gente hoje fala com elites haitianas. Eles têm uma noção de 
que o Brasil realmente é um país extremamente desenvolvido. Torna-se quase uma referência 
cultural, ouve-se música brasileira, etc. As elites surinamesas gostavam de fazer compras no 
Rio de Janeiro, ou eles iam pra Miami ou Amsterdã? 

S.W. – Não, não tinha muita relação com o Brasil, não. Eu não sentia isso, quer dizer, a ligação 
maior, como eu lhe falei antes – era incrível – era o negócio das prostitutas de Belém. Aí então 
estavam sempre indo para lá, para cá, mas a parte da elite mesmo, não tinha. Nenhum deles 
vinha ao Rio de Janeiro. 

O.S. – Certo, eles não conheciam. Havia algum trabalho da Embaixada de promover isto, um 
trabalho cultural? 

S.W. – Não, também não. 

O.S. – O senhor acha que haveria um espaço para isso? Hoje, eu acho que tem, na verdade. 

S.W. – Possivelmente. 

O.S. – À época era um assunto que, passando por Bogotá, por Paramaribo, havia sempre um 
desejo de promoção da cultura brasileira, ou isso era algo que só surgiu nos anos 90? 
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S.W. – É, não havia. Porque tudo depende muito, é uma troca, é um intercâmbio com a 
Secretaria de Estado, com o Itamaraty. Quando a gente sente, na função de embaixador, que 
não há muito interesse da parte da Secretaria de Estado em tomar uma determinada linha de 
ação, [a gente] não vai insistir nisso daí. A não ser que era comprar essa ideia, e ficar batendo, 
batendo... 

O.S. – Não, hoje tem muito, inclusive institutos que financiam o ensino de português, etc. É, 
realmente, agora com a austeridade, um pouco menos, mas o fato é que a promoção da cultura 
se tornou um elemento importante. Cada Embaixada tem, enfim, material, os embaixadores 
vão às escolas, isso é interessante. Depois que o senhor voltou ao Brasil, chegou a visitar o 
Suriname em algum momento? 

S.W. – Não, não cheguei. 

O.S. – Ou seja, também não é um país que, comparado com Colômbia, gerou uma atração 
local? 

S.W. – Não. Para lhe dar uma ideia – sempre pequenos exemplos assim que marcam muito. Lá 
em Paramaribo existiam dois oftalmologistas, quer dizer, a gente imagina, bom, se um fica 
doente e o outro está viajando, a quem você vai recorrer? Não tem. É simples assim. É tudo 
muito pequeno. Você tem problema no olho, vai fazer o quê? Tem que ir pra Miami. 

O.S. – Certo, claro. Isso acontecia de vez em quando, você ia pra Miami às vezes para resolver 
coisas? 

S.W. – Não, mas, teoricamente podia acontecer. Eu, felizmente, não tive que depender de 
oftalmologista. Imagina, se tivesse que depender. 

O.S. – Não, realmente, é uma região afastada. 

S.W. – É tudo muito pequeno. 

O.S. – Certo, então, quando precisava viajar para suas compras, era mais pra Belém...? 

S.W. – Caiena. 

O.S. – Caiena, sim. 

S.W. – Pronto, queijo francês. 

O.S. – Claro. Embaixador, muito obrigado pela entrevista. 

S.W. – De nada, foi um prazer. 

 

 

 

 


