
Perigo esteve sempre presente na carreira de Vieira de Mello  

Sergio Leo, De Brasília  

Perfil Brasileiro era alto comissário para Direitos Humanos e representava a ONU no Iraque 

Morto num atentado terrorista ontem, o representante especial da ONU no Iraque, Sérgio Vieira 
de Mello, era um burocrata especial, que conquistou prestígio internacional acompanhado pelo 
perigo freqüente nas missões desempenhadas para a ONU. Trabalhou em meio a uma guerra civil, 
para a comissão de refugiados das Nações Unidas, no recém-independente Moçambique. Ocupou 
seu primeiro posto de destaque na ONU como principal consultor das forças no Líbano após a 
invasão israelense. Representou a ONU no Camboja em 1991 e acompanhou pessoalmente a 
repatriação de cambojanos refugiados dos conflitos na fronteira com a Tailândia.  

Dois anos depois, estava em Kossovo, na então Iugoslávia, logo após os bombardeios da Otan. 
Em seu posto mais importante, responsável pela formação do governo do Timor Leste, em 2000, 
um cartaz pedia às visitas que descarregassem as armas antes de entrar.  

Ironicamente, em sua última entrevista, concedida há poucos dias para "O Estado de S. Paulo", 
ele dizia se sentir mais seguro em Bagdá que em seus últimos postos, em parte por acreditar que 
representava uma organização vista com bons olhos pelos iraquianos. Vieira de Mello, 
habitualmente chamado de embaixador embora nunca tenha pertencido à carreira do Itamaraty, 
era considerado especial também pela sensibilidade que demonstrava para o drama das 
populações afetadas, nos países em que trabalhou, por guerras, massacres e perseguições.  

Nas entrevistas que deu após ser nomeado representante da ONU no Iraque invadido, destacou a 
situação precária da população iraquiana. Na última entrevista, classificou como "humilhante" a 
situação dos iraquianos, sob forças de ocupação, lembrando que não gostaria, como carioca, de 
ver tanques na praia de Copacabana.  

Em março, seis meses após ser nomeado alto comissário para Direitos Humanos da ONU, fez, 
para a rádio portuguesa TSF, pesadas referências ao "unilateralismo" americano, criticou "erros 
gravíssimos" cometidos no Iraque, defendeu a atuação do Conselho de Segurança da ONU e 
exigiu que as forças de ocupação evitassem empregar armas de alto poder destrutivo sobretudo 
em áreas urbanas.  

Apesar do comportamento crítico, sua nomeação como alto comissário para Direitos Humanos, em 
setembro, teve o apoio explícito dos governos dos EUA e do Reino Unido, e foi questionada por 
organizações não governamentais, temerosas de que um funcionário de carreira da ONU fosse 
incapaz de manter a atuação combativa de sua antecessora, a ex-presidente da Irlanda Mary 
Robinson.  

Antes de ser escolhido representante da ONU no Iraque, ele esteve pessoalmente com o 
presidente dos EUA, George W. Bush, e teria conquistado, pela franqueza, a admiração do 
americano.  

De estilo calmo e discreto, às vezes ríspido, Vieira de Mello, nos seus quase três meses em Bagdá, 
fez pressão constante sobre os administradores nomeados pelos EUA e Reino Unido para que 
garantissem o restabelecimento dos serviços de água e eletricidade, nomeassem iraquianos para 
cuidar da segurança e criassem condições para o respeito aos direitos humanos da população 
local.  

Empenhado em manter seu trabalho no Alto Comissariado para Direitos Humanos, Vieira de Mello 
havia acertado com o secretário-geral da ONU que sua missão no Iraque duraria apenas quatro 



meses, até setembro. Ele lembrava sua missão mais bem-sucedida, como responsável pelo 
governo de transição do Timor Leste, em que teve o apoio da então comissária para Direitos 
Humanos, Mary Robinson, e estava disposto a voltar a Genebra, de onde pretendia continuar 
cuidando do caso iraquiano.  

A vocação militante de Sérgio Vieira de Mello pode ser traçada até seus tempos de estudante, na 
França, onde se doutorou em Filosofia e Ciências Humanas pela universidade de Paris I 
(Pantheón-Sorbonne). Documentos do Itamaraty até hoje de acesso restrito mostram que, na 
década de 70, a embaixada na França enviou informes a Brasília sobre as atividades do estudante 
Vieira de Mello.  

Já como subsecretário para assuntos humanitários da ONU, mostrou sua dedicação à causa 
pacifista em iniciativas como a carta que mandou para a edição de janeiro/fevereiro de 2000 da 
prestigiosa revista "Foreign Affairs", editada por um dos mais importantes centros de estudos 
americanos, o Conselho de Relações Externas.  

O motivo da carta era o artigo "Dê uma chance à guerra", no qual o acadêmico Edward Luttwak 
defendia que iniciativas humanitárias e tentativas de intermediação para acordos de paz só 
prolongam guerras que poderiam terminar naturalmente, com a vitória de um dos lados em 
conflito. "Recusar ajuda não é somente contraproducente, é impensável", argumentava o 
diplomata, rebatendo a acusação de Luttwak de que a ajuda humanitária serviria para 
restabelecer a saúde de combatentes.  

No começo dos anos 90, na qualidade de funcionário de carreira mais graduado da ONU (onde 
entrou em 1969), Vieira de Mello apresentou as homenagens de despedida ao então embaixador 
do Brasil na organização, Celso Amorim, que, ontem, como chanceler, lamentou com a voz 
embargada a morte do diplomata.  

Sérgio Vieira de Mello, que era casado e tinha dois filhos adultos, morreu com 55 anos, quando já 
havia obtido reconhecimento internacional e chegou a ser cotado para a Secretaria-geral da ONU. 
Ele é o mais alto funcionário das Nações Unidas a ser morto desde o sueco Dag Hammarsjköld, 
secretário-geral da ONU morto num incidente aéreo quase certamente causado por um atentado 
em 1961.  
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