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No século XIX, o diplomata britânico sir Henry Wotton definiu 
os embaixadores como enviados honestos para mentir no exte-
rior pelo bem de seu país. A afirmação vai ao encontro do senso 
comum de que política e mentira são indissociáveis. O professor 
de ciência política, John J. Mearsheimer, porém, chegou a uma 
conclusão surpreendente depois de investigar a questão: os  
políticos mentem pouco quando confrontados com questões  
internacionais. 

A razão é simples, mentir para outro estadista em assuntos  
cruciais é muito arriscado, e quase sempre traz resultados desas-
trosos. 

Em Por que os líderes mentem, Mearsheimer explica as diferen-
ças entre mentir para a população do próprio país e para outras 
nações, e em que casos o emprego de mentiras pode ser um 
instrumento estratégico – como, por exemplo, para evitar uma 
guerra. 

Para ilustrar seus argumentos, utiliza casos históricos e dá  
grande destaque à política americana recente, como as menti-
ras catastróficas contadas pelo governo Bush a fim de convencer 
a população norte-americana a apoiar guerras no Iraque e no  
Afeganistão. 

De maneira clara e sem preconceitos ideológicos, o autor forne-
ce instrumentos essenciais para compreender melhor a esfera 
política. 
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“Contribuição valorosa à crescente  
bibliografia sobre a mentira na política.  

A força desse livro está no poder  
e na clareza dos exemplos a que recorre.” 

Spectator


