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Gradiva, livros que fazem leitores

Neste seu livro, examina de perto a 
natureza dos tiranos (debruçando ‑se 
sobre diferentes figuras de revelo da 
história da Humanidade). Que tipo 
de pesquisa esteve na génese deste 
livro? Foi surpreendido por alguma 
das conclusões a que chegou? 
O meu trabalho consistiu na leitura de 
biografias das figuras abordadas no livro 
e de bibliografia acerca dos países em que 
viveram. Assisti às suas entrevistas, ana‑
lisei a sua presença nos media e procu‑
rei visionar vários documentários e fil‑
mes sobre as personalidades tirânicas 
sobre as quais me debruço. Fiz ainda en‑
trevistas oficiais e off the record a psicó‑
logos e psiquiatras. Recorri a material de 
acesso livre e classificado, inclusive per‑
fis psicológicos preparados por profissio‑
nais dos serviços de inteligência dos EUA 
e do Departamento de Estado.
Um dos factos mais surpreendentes, e do 
qual eu já estava ciente antes de iniciar 
este projecto — mas que ficou mais cla‑
ro à medida que a minha pesquisa foi pro‑
gredindo —, foi até que ponto personali‑
dades tirânicas como a de Estaline, Hitler 
ou Mao Tsé ‑Tung realmente acreditavam 
nas suas causas. Não se tratava apenas de 
patifes sedentos de poder, que explora‑
vam condições sociais instáveis   para al‑
cançar posições de domínio. Eles acredi‑
tavam veementemente nas suas causas. 
Estaline, por exemplo, tinha a bibliote‑
ca repleta de livros sobre marxismo, le‑

ninismo e comunismo preenchidos com 
notas extensas. O complexo messiânico 
de Hitler já era evidente no Mein  Kampf 
e em alguns dos seus discursos nos quais 
afirmava que tinha sido escolhido pelo 
destino ou pela Divina Providência para 
conduzir a Alemanha à glória. Esta cren‑
ça foi uma componente fundamental na 
sua demanda pelo poder. Não há dúvida 
de que as personalidades destes homens 
eram dominadas por características narcí‑
sicas, maquiavélicas, psicopáticas, sádi‑
cas e (a posteriori) paranóicas, mas todos 
eles eram astutos e, nos casos de Estaline 
e Mao, altamente inteligentes.

O que é que os leitores podem 
aprender acerca dos actuais líderes 
políticos com a leitura deste livro?
Os potenciais líderes políticos que amea‑
çam a democracia não são assim tão ra‑
ros. Por exemplo, aproximadamente um 
por cento da população tem caracterís‑
ticas psicopáticas relevantes e cerca de 
seis por cento regista níveis de narcisis‑
mo acentuados, podendo ‑lhes ser diag‑
nosticado um transtorno de personalida‑
de narcísica. Entre essas subpopulações 
encontram ‑se indivíduos com caracte‑
rísticas de ambição, carisma e inteligên‑
cia — assim como maquiavelismo, psi‑
copatia, sadismo e paranóia — que os 
transformam em ameaças quando as so‑
ciedades e as nações em que vivem en‑
fraquecem, se tornam vulneráveis e regis‑

tam tensões económicas, conflitos sociais 
ou guerras. Por outras palavras, quando 
os tempos são adversos, um número con‑
siderável de pessoas volta ‑se ou apoia ac‑
tivamente algum destes indivíduos anti‑
‑sociais que ambiciona chegar ao poder. 
Em última análise, o factor ‑chave para o 
surgimento de uma ditadura não é o facto 
de ter um tirano no poder, mas sim o am‑
biente que faz com que a ascensão de al‑
guém como ele não o torne apenas possí‑
vel, mas provável.

Trump é por muitos considerado 
um tirano, mas parece discordar 
dessa opinião. As pessoas tendem 
a ter uma ideia errada sobre a 
natureza de um tirano?
Donald Trump não é Estaline, nem Mao, 
nem Hitler. É, contudo, alvo de uma in‑
tensa controvérsia junto da comunida‑
de médica na área da saúde mental. Foi 
por isso que o incluí no livro, tendo em 
conta que se tornou objecto de frequen‑
tes perfis políticos e psicológicos. Alguns 
psiquiatras e psicólogos estão convenci‑
dos de que os seus traços de personalida‑
de e comportamento indicam que cons‑
titui um perigo evidente para os EUA e, 
no limite, para o mundo. Há outros ainda 
que o consideram extremamente narcisis‑
ta, mas não o percepcionam como louco. 
O psiquiatra que definiu os actuais crité‑
rios do transtorno de personalidade asso‑

«Os potenciais líderes políticos que 
ameaçam a democracia não são assim 
tão raros», defende Dean A. Haycock, 
autor de Mentes Tirânicas.

O The Washington Post considera este 
livro, publicado em Junho pela Gradiva, 
«uma obra oportuna e ambiciosa».
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ciado ao narcisismo afirmou que Trump 
«não é propriamente louco, é antes mau».
No meu livro abordo estes dois lados da 
controvérsia. E defendo que o incontestá‑
vel narcisismo de Trump o impede de ser 
um verdadeiro tirano.
As figuras tirânicas em ascensão que pro‑
curam lugares de poder, e que querem 
conquistar aliados, precisam de enga‑
nar os outros, esconder algumas das suas 
pretensões e ter como aliados pessoas de 
quem não gostam, de modo a usá ‑las a 
seu favor.
As características narcisistas de Trump 
são de tal modo fortes que é mais pro‑
vável que ele responda favoravelmente a 
qualquer um que o elogie do que demons‑
tre as suas fúrias narcísicas a quem o de‑
safie e critique. Por exemplo, Trump ain‑
da critica o seu adversário político John 
McCain, mesmo após a sua morte. Esta‑
line e Mao, embora narcisistas, seguiram 
sempre em frente para conquistar e man‑
ter o poder. Trump não.
O grande perigo é que o narcisismo de 
Trump o transforme num líder autoritá‑
rio. A imagem distorcida que tem de si 
mesmo e das suas capacidades fazem ‑no 
acreditar que pode governar bem com po‑
deres ditatoriais. O seu discurso e acção 
sugerem isso. Por exemplo, Trump espe‑
ra que os colaboradores do Departamento 
de Justiça lhe sejam leais e não à Consti‑

tuição dos EUA. Tal como Hitler, Esta‑
line e Mao, Trump entende a liberdade 
de imprensa como «inimiga do povo» e 
criadora de «notícias falsas». Estes pon‑
tos de vista são extremamente perigosos. 
Se Donald Trump se conseguir rodear de 
colaboradores inteligentes, pode ser que 
consiga, com a sua ajuda, realizar os seus 
sonhos de grandiosidade.
Contudo, as suas desproporcionadas ne‑
cessidades narcísicas impedem que as‑
cenda à categoria de ditador ou tirano. 
A riqueza que herdou permitiu ‑lhe alcan‑
çar a fama de que precisa para alimentar 
(sempre temporariamente) o seu narcisis‑
mo. Para ele, os contratempos não cons‑
tituem obstáculos e acaba por considerá‑
‑los vitórias. Trump não desiste. É um 
homem ‑espectáculo e um vigarista. 
Mente constantemente para contornar os 
contratempos e os embaraços e iludir os 
seus seguidores, que são indiferentes ao 
seu comportamento. Domina o funciona‑
mento dos media e manipula a comuni‑
cação social. 
Mas, mais importante do que isso, é 
como conseguiu atrair apoiantes em nú‑
mero suficiente para se tornar presidente. 
Os seus seguidores são um grupo muito 
heterogéneo. Alguns são os brancos que 
receiam tornar ‑se uma minoria nos EUA. 
Outros temem os «alienígenas».  Outros 
ainda estão apenas saturados da forma 

tradicional de fazer política e apoiam 
Trump porque ele é um iconoclasta, que 
não age e fala como a generalidade dos 
políticos nos quais deixaram de acredi‑
tar. Ele é, em última análise, um sintoma 
de males maiores que afectam sociedade 
americana. 
Para terminar, é da responsabilidade de 
todos os cidadãos e todos os países im‑
pedir o surgimento e a ascensão dos tira‑
nos ao poder. 

«Haycock tem o cuidado de enfatizar que explicar algo 
mau não é o mesmo que aceitá ‑lo. Seria imoral, diz ele, não 
estarmos informados sobre tais horrores, perceber porque é 
que eles acontecem e encontrar formas de os prever e impedir 
que aconteçam novamente... Um livro muito interessante e 
bem documentado.» 

The New York Times

* * *
«Uma contribuição muito útil para compreender o actual 
cenário político.»

Daniel Feinberg, American Board of Psychiatry & Neurology

* * *
«Um livro de importância monumental que deve ser de leitura 
obrigatória para todos os cidadãos.»

Bandy X. Lee, Yale School of Medicine

«Existem alguns livros que nos ajudam a ter uma compreensão 
mais profunda do mundo e das pessoas que o ameaçam. 
Mentes Tirânicas é um deles.»

Charles C. Ouimet, Faculdade de Medicina da 
Universidade Estadual da Flórida

* * *
«Uma contribuição importante para a arte de reconhecer à 
distância o perfil psicológico dos líderes políticos.» 

Publishers Weekly

* * *
«Uma análise credível dos processos mentais dos grandes 
tiranos.»

Kirkus Reviews

Junho 2019 • 400 pp. • € 22,00


