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O ESTADO DA GRÉCIA, DESDE OS MAIS REMOTOS TEMPOS 

ATÉ AO INÍCIO DA GUERRA DO PELOPONESO 
 

Tucídides 

 
 
Tucídides, um Ateniense, escreveu a história da guerra, entre os Peloponésios e os Atenienses, 
iniciando o seu trabalho logo que se começaram a guerrear, convicto de que seria uma guerra 
memorável, mais merecedora de relato do que todas as outras anteriormente travadas. Esta 
conjectura não deixava de ser fundamentada. Por um lado, ambos os contendores haviam alcançado 
um plano de grande prontidão em todo o tipo de preparativos. Por outro lado, porque via o resto do 
mundo helénico determinado a alinhar por um ou outro partido, alguns estados desde o início e 
outros considerando vir a fazê-lo a curto prazo. Tratava-se, sem dúvida, da maior crise até então 
vivida, não apenas pelos Helenos mas também por uma larga parte dos povos bárbaros1 – quase 
podendo dizer-se, portanto, por toda a humanidade. No que concerne aos acontecimentos que a 
precederam, e, por maioria de razão, aos das épocas mais antigas, não é possível, dado o 
distanciamento temporal, reconstitui-los com inteira clareza. Mas, do que pude apurar através das 
minhas investigações, sou levado a concluir que nada de especialmente grandioso terá tido lugar, 
tanto no que toca às guerras como noutras matérias de apreciação. 
 

 
 
Por exemplo, é evidente que o território que hoje designamos por Grécia não foi, no passado 
remoto, habitado de um modo estável. Inicialmente, registavam-se frequentes migrações, em que os 
habitantes, sob a ameaça da violência de outros povos mais numerosos, não hesitavam em 
abandonar o seu lar. Sem relações comerciais, sem liberdade de comunicação por terra ou por mar, 
não cultivando no seu território mais do que o estritamente necessário para sobreviver, desprovidos 
de capital, jamais plantando as suas terras (porque nunca sabiam quando um invasor não vinha 

                                                 
1 Nome pelo qual os gregos designavam todas as outras nações. 
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arrebatar-lhes as colheitas, e, quando calhava virem, não dispunham de muralhas para o deter), 
pensando que as necessidades de sustento diário podiam ser asseguradas tanto num lugar como 
noutro, pouco se importavam por serem obrigados a mudar de residência, e, consequentemente, 
nem construíam grandes cidades nem procuravam alcançar qualquer outra forma de grandeza. Os 
solos mais ricos eram sempre os mais sujeitos a esta troca de donos. Era o caso das regiões agora 
designadas por Tessália, Beócia, a maior parte do Peloponeso (excluindo a Arcádia) e as partes mais 
férteis do resto da Grécia. A boa qualidade da terra favoreceu o engrandecimento de alguns 
indivíduos, provocando divisionismos que se revelaram ser uma fértil causa de desgraças. Era, 
também, um convite à invasão. Por essa razão, a Ática, devido à pobreza do seu solo, livrou-se de 
divisionismos durante longo tempo, nunca tendo mudado os seus habitantes. E aqui fica um 
exemplo nada insignificante da minha afirmação de que as migrações eram a causa de não se 
verificar um crescimento comparável noutras partes. As mais poderosas vítimas da guerra ou dos 
divisionismos ocorridos no resto da Grécia procuravam refúgio junto dos Atenienses, onde 
esperavam encontrar um acolhimento seguro. A breve trecho, tendo-se naturalizado, engrossaram a 
já imensa população da cidade, a tal ponto que a Ática acabou por se tornar demasiado pequena 
para os receber, sendo os Atenienses forçados a estabelecer colónias na Jónia. 
 
Há, também, outra circunstância que contribui não pouco para a minha convicção acerca das 
debilidades dos tempos antigos. Antes da Guerra de Tróia2, não há indícios de qualquer acção 
comum na Grécia, nem tão-pouco da aceitação universal desse nome. Pelo contrário, antes dos 
tempos de Hélen, filho de Deucalião, essa designação não existia, sendo as terras apelidadas pelos 
nomes das diferentes tribos, em particular no caso dos Pelasgos3. Só quando Hélen e os seus filhos 
se tornaram fortes na Ftiótide – e passaram a ser convidados para aliados de outras cidades – é que, 
um por um, os povos da Grécia adquiriram, gradualmente, por afinidade, o nome de Helenos. 
Mesmo assim, decorreu muito tempo até que esse nome se sobrepusesse a todos os demais. A 
melhor prova do que acabo de dizer é fornecida por Homero. Nascido muito depois da Guerra de 
Tróia, em momento algum designa os povos, no seu conjunto, por aquele nome. Na verdade, nem o 
faz a qualquer um deles, excepto no que respeita aos seguidores de Aquiles oriundos da Ftiótide, os 
quais eram os Helenos originais. Nos seus poemas, são designados por Dánaos4, Argivos5 e Aqueus6. 
Também não utiliza o termo “bárbaro”, provavelmente porque os Helenos não tinham ainda sido 
seleccionados do resto do mundo por uma denominação distinta. Consequentemente, parece que as 
diversas comunidades helénicas – incluindo não só aquelas que primeiramente adoptaram o nome, 
cidade por cidade, à medida que lograram um mútuo entendimento, mas também as que o 
assumiram mais tarde, como designação do conjunto dos povos –, pela sua carência de força e pela 
ausência de relações, foram impedidas, antes da Guerra de Tróia, de concretizar qualquer acção 
colectiva. 
 
Na verdade, não podiam unir-se para esta expedição enquanto não tivessem obtido uma acrescida 
familiaridade com o mar. E a primeira pessoa que sabemos, por tradição, ter sido capaz de organizar 
uma marinha foi Minos7. Fez-se senhor do que é hoje designado por Mar Helénico e estendeu o seu 
poder às Cíclades8, para a maioria das quais enviou as primeiras colónias, expulsando os Carianos9 e 
nomeando os seus próprios governadores. Deste modo, fez tudo o que esteve ao seu alcance para 

                                                 
2 Travada cerca de 1190 a 1180 a.C.. 
3 Segundo a tradição helénica, seriam os primeiros habitantes da Grécia, antes da chegada dos indo-europeus. 
4 Habitantes de Argos, cidade da Argólida. 
5 Idem. 
6 Habitantes da Acaia, parte setentrional do Peloponeso. 
7 Rei mitológico de Creta, que terá reinado por volta de 1500 a.C.. 
8 Arquipélago do Mar Egeu.  
9 Habitantes de Caria, antigo país do sudoeste da Ásia Menor, em frente das ilhas de Rodes e Cós. 
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acabar com a pirataria naquelas águas, um passo indispensável para garantir os lucros para seu 
próprio proveito. 
 
Nos primeiros tempos, os Helenos e os bárbaros, da costa e das ilhas, à medida que as comunicações 
marítimas se tornavam mais comuns, eram tentados a dedicar-se à pirataria, sob a direcção dos seus 
homens mais poderosos. Faziam-no para satisfação da sua cupidez e para acudir aos mais 
necessitados. Lançavam-se contra cidades sem a protecção de muralhas, compostas por um mero 
conjunto de aldeias, e nelas faziam a sua pilhagem. Pode dizer-se que este tipo de acções se 
transformaram no seu modo de vida, sendo que não só nenhuma desonra era, ainda, associada a 
tais empresas, como, até, eram motivo de glorificação. Um exemplo disto está bem patente no facto 
de alguns habitantes do Continente10, ainda agora, olharem com orgulho um saque bem-sucedido, e 
por os antigos poetas representarem as pessoas interrogando os viajantes – “São piratas?” – como 
se aqueles a quem a pergunta era dirigida não tivessem o menor motivo para repudiar a imputação 
ou os interrogadores razões para, por isso, os censurar. O mesmo género de rapina era levado a 
cabo por via terrestre. 
 
E mesmo presentemente, muitos habitantes da Grécia ainda seguem a moda antiga: os Lócridos 
Ozolas11, por exemplo, os Etólios12, os Acarnanes13 e em toda aquela região do Continente. E o 
costume de andar armado, ainda mantido no seio destes continentais, provém dos velhos hábitos da 
prática da pirataria. Antigamente, todos os habitantes da Grécia andavam armados, porque se 
sentiam desprotegidos e eram inseguras as vias de comunicação. O porte de armas era parte do 
quotidiano, tal como sucedia com os povos bárbaros. E o facto dos povos daquelas partes da Grécia 
ainda viverem segundo os velhos hábitos traz-nos a recordação de um tempo em que esse estilo de 
vida era generalizado. Os Atenienses foram os primeiros a prescindir do seu armamento e a adoptar 
um modo de vida mais confortável e luxuoso. Realmente, só recentemente é que os seus abastados 
anciãos abandonaram o luxo de vestir roupa interior de linho e de prender um nó dos seus cabelos 
com um alfinete com a forma de um gafanhoto dourado14, uma moda que se espalhou pelos seus 
parentes jónios e que aí perdurou, longamente, entre os homens mais idosos. Em contraposição, 
uma forma modesta de vestir, mais de acordo com as ideias modernas, foi primeiramente adoptada 
pelos Lacedemónios, sendo patente o esforço dos mais ricos no sentido de assimilarem o seu estilo 
de vida ao do cidadão comum. Deram, também, no desporto, o exemplo de competir nus, despindo-
se e massajando-se com óleos antes dos exercícios de ginástica. Antigamente, mesmo nos Jogos 
Olímpicos, os atletas que participavam usavam apenas cinturões em torno da parte média do corpo 
e só há poucos anos tal costume deixou de ser seguido. Presentemente, nalguns países bárbaros, 
especialmente na Ásia, quando se realizam competições de boxe e de luta livre, os lutadores 
também usam cinturões semelhantes. E há muitos outros aspectos nos quais podemos encontrar 
semelhanças entre o velho mundo helénico e os bárbaros de hoje. 
 
No que concerne às suas cidades, mais recentemente, numa época de crescentes facilidades de 
navegação e maior fluência de capitais, encontramos o litoral repleto de cidades amuralhadas e os 
istmos ocupados com a dupla finalidade da actividade comercial e da defesa contra os vizinhos. Mas 
as cidades antigas, por causa da grande prevalência da pirataria, eram construídas longe do mar, 
tanto nas ilhas como no Continente, e ainda se mantêm nos mesmos sítios. É que os piratas 

                                                 
10 Tucídides utiliza a expressão “Continente” para se referir à parte da Grécia situada a norte do golfo de Corinto. Exclui, 
deste modo, o conjunto do Peloponeso e as ilhas dos mares Jónio e Egeu. 
11 Habitantes da Lócrida Ocidental. 
12 Habitantes da Etólia. 
13 Habitantes da Acarnânia. 
14 Os Atenienses gostavam de se considerar como tendo saltado do interior da terra onde viviam, tal como qualquer 
gafanhoto. 
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costumavam atacar-se uns aos outros, bem como a todas as populações ribeirinhas, mesmo aquelas 
que não se dedicavam a actividades marítimas. 
 
Os ilhéus eram, também, notáveis piratas. Eram Carianos e Fenícios, por quem a maior parte das 
ilhas haviam sido colonizadas, conforme se prova pelos seguintes factos: durante a purificação de 
Delos por Atenas, na guerra em curso, todas as sepulturas da ilha foram exumadas, tendo-se 
descoberto que mais de metade dos restos mortais pertenciam a Carianos, identificados pelo facto 
de terem o costume de irem a enterrar acompanhados das respectivas armas e pelo próprio modelo 
dos túmulos, idênticos aos que os Carianos ainda agora usam. Mas logo que Minos organizou a sua 
marinha, as comunicações por mar tornaram-se mais fáceis, uma vez que procedeu à colonização da 
maior parte das ilhas e à consequente expulsão dos malfeitores. A população costeira passou, então, 
a dedicar-se mais aturadamente à criação de riqueza, adoptando uma forma de vida mais estável. Os 
habitantes de algumas localidades começaram mesmo a erigir muralhas, para protecção das suas 
recém-adquiridas riquezas. A obsessão pelo lucro constrangeu os mais fracos ao domínio dos mais 
poderosos e a posse do capital permitiu aos centros urbanos mais prósperos a subjugação das 
pequenas cidades. E foi já num estádio algo consolidado deste cenário que decidiram organizar a 
expedição militar contra Tróia. 
 
Na minha opinião, o que permitiu a Agamémnon15 levantar a sua poderosa armada foi mais o 
potencial superior de que dispunha do que as obrigações decorrentes do juramento de Tindareus, 
que compelia os pretendentes de Helena a seguirem-no16. Na verdade, a explicação dada por esses 
Peloponésios que se constituíram receptores da mais credível tradição é esta: antes de tudo, Pélops, 
chegando até uma população empobrecida, vindo da Ásia17, portador de uma vasta fortuna, adquiriu 
um tal poder, que, mesmo sendo um estrangeiro, o país acabou por ficar com um nome derivado do 
dele. E essa fortuna geradora de poder viu-se crescer nas mãos dos seus descendentes. Euristeu18, 
antes de partir para a expedição na Ática, onde acabaria por ser morto pelos Heraclidas19, deixou a 
Atreu20 – que era irmão da sua mãe e que tivera de se afastar de seu pai por ter morto Crisipo21 – a 
tarefa do governo de Micenas. Quando o tempo foi passando e Euristeu não voltou, Atreu cedeu aos 
desejos dos Micénicos, os quais estavam dominados pelo medo dos Heraclidas – além de que o seu 
poder era considerável e não havia deixado de procurar as boas-graças da populaça – e assumiu o 
ceptro de Micenas e dos restantes domínios de Euristeu. Deste modo, o poder dos descendentes de 
Pélops tornou-se superior ao do dos descendentes de Perseu. Foi esta a herança de Agamémnon. 
Possuía, também, uma marinha de longe mais poderosa do que as dos seus contemporâneos. Por 
este motivo, em minha opinião, o medo era um elemento tão forte como a afeição na formação da 
expedição confederada. O poderio da sua armada comprova-se pelo facto de os seus próprios meios 
navais constituírem o maior contingente da expedição e de serem também seus os que 
transportavam os Arcádios. Pelo menos é o que afirma Homero, para o caso do seu testemunho ser 
considerado suficiente. Além disso, no seu relato da transmissão do ceptro, chama-lhe 
 

Rei de muitas ilhas e de toda a Argólida 

 

                                                 
15 Rei de Micenas. Foi o chefe supremo dos Gregos, durante a Guerra de Tróia. 
16 O Juramento de Tindareus, pai da bela Helena, resultava de um acordo entre todos os pretendentes à sua mão. Através 
dele, concordaram em defender a honra daquele que finalmente casasse com ela – no caso, Menelau, rei de Esparta. 
Quando Páris raptou Helena, dando azo ao desencadeamento da guerra, os exércitos gregos reuniram-se sob o comando do 
irmão de Menelau, Agamémnon. 
17 As referências à Ásia devem ser entendidas como Ásia Menor.  
18 Rei de Micenas e Tirinte. 
19 Povo ao qual pertencia Hércules. 
20 Filho de Pélops. 
21 Seu meio-irmão, pelo lado paterno. Por causa deste assassinato, Atreu havia-se exilado junto de Euristeu. 
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Agamémnon era, de facto, uma potência continental. Não podia, portanto, assenhorear-se senão 
das ilhas adjacentes (que nem eram assim tantas), a menos que dispusesse de uma marinha 
poderosa.  
 
Desta expedição é possível inferir a natureza das empresas anteriores. É um facto que Micenas era 
um pequeno país e que muitas cidades daquela época parecem comparativamente insignificantes. 
Mas isso não é suficiente motivo para que um observador rigoroso rejeite a estimativa legada pelos 
poetas e pela tradição no que concerne à magnitude do potencial militar em causa. Seria o mesmo 
que, supondo que os Lacedemónios tivessem sido dizimados e deles subsistissem as ruínas dos 
templos e as fundações dos edifícios públicos, com o passar do tempo isso servisse para afirmar, 
para a posteridade, que a sua fama não correspondia à verdadeira dimensão do seu poderio. E, no 
entanto, foram senhores de dois quintos do Peloponeso e estenderam a sua liderança a todo o 
conjunto, já para não falar nos numerosos aliados de que dispunham fora dessa área. Todavia, como 
a cidade de Esparta não está construída de forma compacta nem adornada com templos e edifícios 
públicos magníficos, mas, antes, composta por aldeias no antigo estilo helénico, resultaria daí a tal 
impressão de inadequação. Entretanto, se Atenas viesse a sofrer o mesmo infortúnio, estou 
convencido de que se inferiria, a partir das aparências restantes, ter disposto de um poderio duplo 
daquele que realmente teve. Não temos, por conseguinte, o direito de ser cépticos nem de nos 
satisfazermos com o aspecto de uma cidade, para daí concluirmos qual a dimensão do seu poder. O 
que podemos concluir, com segurança, é que os meios bélicos em questão22 superavam os de todas 
as anteriores expedições militares, do mesmo modo que ficavam aquém dos utilizados em 
campanhas mais recentes. Podemos, também, aceitar o testemunho dos poemas de Homero, nos 
quais, sem esquecermos algum exagero que a sua condição de poeta poderá ter permitido, é bem 
evidente que os meios empregues estavam longe de igualar os do nosso tempo. Segundo ele, tratar-
se-ia de um total de mil e duzentos navios, possuindo os Beócios uma guarnição de cento e vinte 
homens e cinquenta os de Filoctetes23. Por esta amostra, creio eu, Homero pretenderia explicitar as 
dimensões das guarnições maiores e das mais pequenas. Em nenhuma outra ocasião ele especifica o 
efectivo de outras no seu catálogo de navios. Que eram todos, simultaneamente, remadores e 
combatentes é o que se conclui do seu relato sobre os navios de Filoctetes, nos quais todos os 
remadores também eram archeiros. Parece improvável que estivesse embarcado um número 
significativo de passageiros – se exceptuarmos os reis e os oficiais de mais alta patente –, 
especialmente tendo em conta que tinham de atravessar o mar com aparelhamento de guerra, em 
navios sem coberta e equipados à velha maneira dos piratas. Assim, se tivermos em conta a média 
dos navios maiores e dos mais pequenos, o efectivo total embarcado parecerá relativamente 
pequeno, sobretudo se considerarmos que representava, como era o caso, a força de toda a Grécia. 
E isto decorria não tanto da escassez de homens como da de dinheiro. As dificuldades de 
subsistência levaram os invasores a reduzir os efectivos do exército para um nível que permitisse a 
sua sustentação no teatro de operações, durante o prosseguimento da guerra. Mesmo após a vitória 
que obtiveram à chegada – e de uma vitória se deve ter tratado, pois doutro modo as fortificações 
da sua base naval nunca teriam sido erigidas –, não existem indícios de que todo o efectivo da força 
tenha sido empenhado. Pelo contrário, parece que se voltaram para o cultivo do Quersoneso24 e 
para a pirataria, como forma de obterem abastecimentos. Foi esta dispersão que, na realidade, 
permitiu aos Troianos conservar o território, durante dez anos, sempre logrando equilibrar as 
diminuídas forças helénicas destacadas para o assédio. Se tivessem trazido consigo a conveniente 
quantidade de abastecimentos e perseverassem nas operações militares, sem se distraírem com a 
pirataria e a agricultura, facilmente teriam derrotado os Troianos em campo aberto, uma vez que 

                                                 
22 Tucídides volta a referir-se à expedição dos Gregos contra Tróia. 
23 Famoso archeiro grego que teve uma participação relevante na campanha de Tróia. 
24 Actual península de Gallipoli, situada em frente a Tróia, do lado oposto do estreito dos Dardanelos. 
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disporiam para o combate de todas as tropas da expedição. Em suma, se tivessem colocado 
imediatamente todos os meios na operação de cerco, a conquista de Tróia ter-lhes-ia custado menos 
tempo e menos problemas. Assim, se é certo que a falta de dinheiro esteve na base da fraqueza das 
expedições mais antigas, o mesmo sucedeu com a que estamos a tratar, a qual, embora mais famosa 
do que as que a antecederam, pode ser classificada como bastante inferior ao renome adquirido e à 
opinião que hoje temos dela, formada a partir das evocações dos poetas. 
 
Mesmo depois da Guerra de Tróia, a Grécia continuou num processo de migrações e de 
estabelecimento de colónias, não podendo, por tal motivo, gozar daquela estabilidade que deve 
preceder a prosperidade. O demorado regresso dos Gregos do Ílio25 foi causa de muitas revoltas e 
deu origem à formação de diversas facções, um pouco por toda a parte. Muitos cidadãos assim 
compelidos a emigrar foram, então, os fundadores de novas cidades. Sessenta anos após a tomada 
do Ílio, os modernos Beócios foram expulsos de Arne pelos Tessálicos e instalaram-se na actual 
Beócia, que era a antiga Cadmeia. Mas já antes disso se registara uma fractura entre eles, alguns dos 
quais acabaram por integrar a expedição ao Ílio. Vinte anos mais tarde, os Dórios e os Heraclidas 
assenhorearam-se do Peloponeso. Por tais circunstâncias, muitos anos tinham que passar antes da 
Grécia conseguir alcançar uma tranquilidade duradoura, não perturbada pelos movimentos 
migratórios, e de ser capaz de começar a expandir-se sob a forma de colónias, como Atenas fez 
relativamente à Jónia e à maioria das ilhas e os Peloponésios a grande parte de Itália, da Sicília e a 
algumas regiões do resto da Grécia. Todos esses lugares foram fundados posteriormente à Guerra de 
Tróia. 
 
Mas à medida que o poder da Grécia foi crescendo e a aquisição de riqueza se tornou mais 
claramente um objectivo a atingir com os lucros dos estados em ascensão, quase em toda a parte 
começaram a surgir regimes fundados na tirania – quando a velha forma de governo era a de uma 
monarquia hereditária, com prerrogativas de poder muito bem definidas – e a Grécia começou a 
preparar armadas e a dedicar-se mais intensamente à actividade marítima. É sabido que os Coríntios 
foram os primeiros a aproximar-se do novo estilo de arquitectura naval e que Corinto foi o primeiro 
lugar da Grécia onde se construíram trirremes26. E temos Amínocles, um desenhador de navios 
coríntio que construiu quatro navios para os Sâmios27. Contando desde o final da presente guerra, 
terão decorrido quase trezentos anos desde que Amínocles foi para Samos. A primeira batalha naval 
da história foi, também, entre os Coríntios e os Corcireus28. Isto passou-se há cerca de duzentos e 
sessenta anos, contados a partir da mesma data. Localizado num istmo, havia muito tempo que 
Corinto se constituíra num empório comercial, porque, como antigamente quase todas as 
comunicações entre os povos helénicos, no interior e fora do Peloponeso, se processavam por via 
terrestre, o território coríntio transformara-se na estrada por onde, obrigatoriamente, tinham de 
passar. A cidade possuía, por conseguinte, grandes recursos financeiros, conforme se comprova 
através do epíteto de “rica” atribuído à cidade pelos poetas de antanho. Foi essa riqueza que, 
quando o tráfico marítimo se tornou mais comum, lhe permitiu levantar uma marinha e combater a 
pirataria. Como Corinto podia oferecer um mercado para ambas as modalidades de comércio, 
adquiriu para si todo o poder que os avultados lucros proporcionam. Posteriormente, os Jónios 
alcançaram grande poderio naval, durante os reinados de Ciro, primeiro rei dos Persas, e do seu filho 
Cambises, e, enquanto estiveram em guerra com eles, obtiveram, por um certo tempo, a supremacia 
naval no mar Jónio. Polícrates, o tirano de Samos, também dispôs de uma poderosa marinha, 
durante o reino de Cambises, com a qual dominou muitas das ilhas, entre as quais Reneia29, que ele 

                                                 
25 Região onde se localizava Tróia. 
26 No que respeita à Guerra do Peloponeso, a trirreme constitui o tipo de navio de guerra mais comum. 
27 Naturais de Samos. 
28 Habitantes da Corcira, ilha do mar Jónio, hoje designada por Corfu ou Kérkira, situada no extremo noroeste da Grécia. 
29 Pequena ilha muito próxima da ilha de Delos. 
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consagrou ao Apolo de Delos. Por esta altura, também, os Foceenses30, enquanto estavam 
empenhados na fundação de Marselha, levaram de vencida os Cartagineses numa batalha naval. 
Eram estas as marinhas mais poderosas. E mesmo estas, passadas que foram tantas gerações desde 
a Guerra de Tróia, parecem ter sido constituídas principalmente pelos velhos navios de cinquenta 
remos31 e pelos barcos longos, sendo escasso o número de trirremes presentes nas suas armadas. 
Na verdade, foi só já muito próximo das Guerras Médicas e da morte de Dario, sucessor de 
Cambises, que os tiranos sicilianos e os Corcireus adquiriram um maior número de trirremes. E estas 
foram as únicas marinhas dignas de nota, em toda a Grécia, até à expedição de Xerxes32. Egina, 
Atenas e outras cidades podem ter possuído alguns navios, mas eram, sobretudo, navios de 
cinquenta remos. Foi quase no final deste período que a guerra com Egina e a perspectiva da invasão 
bárbara habilitou Temístocles a persuadir os Atenienses a construírem a frota com a qual se bateram 
em Salamina33. Mas mesmo estes navios não possuíam convés em toda a sua extensão. 
 
As marinhas helénicas, durante o período que referimos, eram, portanto, conforme descrevi. A sua 
insignificância não impediu que se constituíssem num elemento determinante do poderio daqueles 
que as organizaram, tanto na vertente dos lucros como na do domínio político. Representavam os 
meios pelos quais as ilhas podiam ser alcançadas e submetidas, sendo as mais pequenas as presas 
mais vulneráveis. Não se registaram guerras por terra, pelo menos nenhuma de que resultasse a 
aquisição de poder. Verificaram-se os habituais conflitos fronteiriços, mas de expedições a grande 
distância, com o objectivo de conquistar, não tivemos notícia de nenhuma no seio do mundo 
helénico. Não houve alianças de pequenas cidades em torno de um estado poderoso nem 
combinações espontâneas de estados de igual potência para expedições coligadas. Tudo o que 
houve em matéria de guerra foi sob a forma de conflitos locais entre vizinhos rivais. O que mais se 
aproximou de uma coligação foi a velha guerra entre Cálcis e Erétria, uma disputa na qual o resto dos 
povos helénicos, em certa medida, tomaram partido. 
 
Também eram múltiplos os obstáculos com que o crescimento nacional se deparou em várias 
localidades. O poder dos Jónios estava a avançar a passo largo quando entrou em colisão com a 
Pérsia do rei Ciro, o qual, depois de ter destronado Creso e ocupado todo o território entre o Halis e 
o mar34, só se deteve depois de dominar as cidades costeiras, restando as ilhas que viriam a ser 
submetidas por Dario e pela marinha fenícia. 
 
Uma vez mais, onde quer que houvesse tiranos, o hábito de cuidarem, apenas, dos seus interesses, 
de olharem, somente, para o seu conforto e para o engrandecimento da respectiva família, fez da 
segurança o grande objectivo da sua política. Daí que nada de grandioso deles se pudesse esperar, 
mesmo que todos tenham tido os seus conflitos com os estados adjacentes. Tudo isto só é verdade 
no que concerne às cidades-mãe, porque, no que respeita à Sicília, os tiranos lograram alcançar 
grande poder. Assim, durante muito tempo, encontramos, por toda a Grécia, diversas causas que 
tornam os estados igualmente incapazes de um entendimento colectivo, orientado para algum 
objectivo nacional grandioso ou de qualquer acção vigorosa por iniciativa própria. 
 
Por fim, no entanto, chegou um tempo em que os tiranos de Atenas e os das ainda mais antigas 
tiranias da Grécia foram – com a excepção das que se localizavam na Sicília – derrubadas pelos 
Lacedemónios. A cidade de Esparta – embora só após a invasão dos Dórios, seus habitantes actuais – 

                                                 
30 Naturais de Foceia, cidade da Ásia Menor. 
31 Também designados por penteconteras. 
32 Segunda Guerra Médica (480-479 a.C.). 
33 Batalha naval da Segunda Guerra Médica, na qual os Atenienses, comandados por Temístocles, venceram de forma 
contundente a esquadra persa. 
34 Deduz-se que seja o Mar Egeu. 
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viveu em constantes sedições, provocadas, durante um período sem precedentes, pelas facções 
existentes. Todavia, numa época ainda relativamente recuada, logrou erigir um sistema político 
baseado em leis justas, libertando-se dos tiranos de forma definitiva. Por alturas do final da presente 
guerra, havia já mais de quatrocentos anos que conseguiam manter a mesma forma de governo, 
estando, assim, em posição de influenciar as políticas de outros estados. A batalha de Maratona35, 
entre os Medos36 e os Atenienses, foi travada poucos anos decorridos sobre a deposição dos tiranos. 
Dez anos depois, os bárbaros regressaram com a sua grande armada, com vista à subjugação da 
Grécia. Perante esta terrível ameaça, o comando dos confederados helénicos foi assumido pelos 
Espartanos, dada a sua notória superioridade militar. Os Atenienses, tendo-se conformado com a 
ideia de abandonar a sua cidade, pegaram nos seus haveres, embarcaram nos seus navios e 
transformaram-se num povo marinheiro. Esta coligação, depois de repelir o ataque bárbaro, não 
tardou em se cindir em duas tendências, as quais incluíam os Gregos que se haviam revoltado contra 
o Rei37 e aqueles que o tinham ajudado durante a guerra. Uma ficou sob a liderança de Atenas e a 
outra foi encabeçada por Esparta, respectivamente as maiores potências, naval e terrestre, 
existentes na Grécia. Durante um curto espaço de tempo, a liga manteve-se solidária até ao 
momento em que Espartanos e Atenienses entraram em conflito e deram início aos preparativos de 
guerra, juntamente com os aliados de cada parte, um duelo para o qual, mais tarde ou mais cedo, 
todos os estados Gregos foram sendo arrastados, embora alguns lograssem, inicialmente, manter-se 
neutros. De tal modo que todo o espaço de tempo decorrido desde as Guerras Medas até ao 
presente, com excepção de alguns intervalos de paz, foi vivido em guerra por cada uma das 
potências – com o seu rival directo ou com os seus próprios aliados, em revolta – e, 
consequentemente, tiveram ocasião para se manter em constante actividade guerreira, ganhando a 
experiência que se aprende na escola do perigo. 
 
A política de Esparta não ia no sentido de exigir um tributo dos seus aliados, mas, simplesmente, no 
de assegurar a sujeição aos seus interesses, mediante o estabelecimento de oligarquias no seu seio. 
Atenas, pelo contrário, gradualmente privou os aliados dos seus navios, impondo, em contrapartida, 
contribuições em dinheiro a todos eles, com excepção de Quios e Lesbos. Os recursos reunidos para 
a presente guerra – por cada um deles, separadamente – excediam a soma de todo o potencial que 
possuíam na época em que a aliança de todos os povos helénicos se encontrava no auge da unidade. 
 
Tendo apresentado o resultado das minhas investigações relativas aos tempos antigos, admito que 
poderá haver alguma dificuldade em acreditar em todos os pormenores aqui considerados. O modo 
como a maior parte dos homens lidam com as tradições, mesmo com as tradições do seu próprio 
país, é o de as aceitar conforme lhes chegam ao conhecimento, sem se darem ao trabalho de as 
submeter a qualquer espécie de análise crítica. A generalidade dos Atenienses imaginam que 
Hiparco era um tirano quando sucumbiu às mãos de Harmódio e Aristogíton, ignorando que Hípias, o 
filho mais velho de Pisístrato, era quem estava à cabeça do governo e que Hiparco e Téssalo eram 
seus irmãos. Ignoram, também, que Harmódio e Aristogíton, tendo suspeitado, no próprio dia da 
conjura, de que alguns dos seus cúmplices haviam, naquele preciso instante, dado conhecimento da 
mesma a Hípias, concluíram que ele se encontrava prevenido e desistiram de o atacar. No entanto, 
receando virem a ser presos e a arriscar as suas vidas para nada, encontraram Hiparco próximo do 
templo das filhas de Leos e aí o mataram quando ele estava a organizar a procissão pan-ateneia38. 
 

                                                 
35 490 a.C.. 
36 O mesmo que Persas. 
37 Sempre que, no texto, aparece a palavra Rei, em maiúsculas, pretende-se aludir ao Grande Rei da Pérsia. 
 
38 Fazia parte das festas pan-ateneias, que os Atenienses organizavam em honra da deusa Ateneia, padroeira da cidade.  
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Existem muitas outras ideias infundadas que são voz corrente no seio dos Helenos, mesmo no que 
respeita a assuntos da história contemporânea que ainda não tiveram ensejo de sofrer o desgaste do 
distanciamento temporal. Por exemplo, é corrente a ideia de que os reis lacedemónios têm dois 
votos cada um, quando o que é facto é que só têm direito a um. O mesmo se passa quanto a terem 
às suas ordens uma companhia de Pitaneus, quando, muito simplesmente, ela não existe. Com tão 
pouco cuidado posto na busca da verdade, o povo aceita prontamente a primeira versão de que 
calha tomar conhecimento. No seu todo, porém, as conclusões que retirei das provas que encontrei 
são, creio bem, dignas de confiança. Posso assegurar que não serão postas em causa por aldrabices 
de poetas, dominados pelos exageros da sua criatividade, nem pelas composições de cronistas que 
se tornam atraentes à custa da verdade, tratando assuntos que já se não podem comprovar e a que 
o passar do tempo retirou valor histórico, para os consagrar no puro plano da lenda. Podemos, por 
conseguinte, ficar tranquilos por nos termos baseado em dados precisos e claros, chegando a 
conclusões tão rigorosas quanto é possível em matérias de tão marcante antiguidade. Quanto à 
guerra em curso, apesar da natural tendência dos combatentes para sobrestimarem a importância 
dos conflitos em que tomam parte, e, quando eles terminam, voltarem a exprimir a sua admiração 
por acontecimentos mais antigos, a análise dos factos, mesmo assim, demonstrará que se trata de 
uma guerra de muito maiores dimensões do que as das que a precederam. 
 
No que concerne aos discursos constantes nesta história, alguns foram proferidos antes da eclosão 
das hostilidades, outros já durante o seu decurso. Alguns deles ouvi-os eu pessoalmente, doutros 
tomei conhecimento através de diversas fontes. Em qualquer dos casos, foi difícil conservá-los, 
palavra por palavra, na memória de alguém. Por isso, adoptei o método de fazer os oradores dizer 
aquilo que me pareceu ser o que lhes era exigido por cada uma das circunstâncias, obviamente 
procurando reflectir, o mais possível, o sentido geral daquilo que realmente afirmaram. E, no que 
toca à narrativa dos acontecimentos, longe de permitir-me fundamentá-la na primeira fonte que me 
apareceu, fui ao ponto de duvidar das minhas próprias percepções, baseando o meu trabalho, em 
parte, naquilo que me foi dado presenciar, e, noutra parte, nos elementos que outros recolheram 
para mim, mas tendo a certeza de que o rigor do relato tinha sido garantido através das mais 
aturadas e pormenorizadas confirmações que era possível realizar. As minhas conclusões não foram 
nada fáceis, dado que nem sempre eram coincidentes os relatos de diferentes testemunhas do 
mesmo evento, o que era devido, por vezes, a lapsos de memória, outras vezes por indevida 
parcialidade a favor de um ou outro campo. Receio que a ausência de romance na minha história lhe 
roubará algum interesse. Mas se tal for considerado útil pelos que buscam no exacto conhecimento 
do passado uma ajuda para a interpretação do futuro – que, no curso das coisas humanas, se devem 
assemelhar, se é que as não reflectem –, sentir-me-ei completamente satisfeito. Em suma, escrevi o 
meu trabalho não como um ensaio para obter o aplauso do momento, mas como uma obra para 
todo o sempre. 
 
A Guerra Meda, o grande feito dos tempos antigos, ainda obteve um rápido desfecho através de 
duas acções navais e duas terrestres. A Guerra do Peloponeso prolongou-se por um tempo imenso, 
e, demorada como foi, haveria de ser de uma rapidez sem paralelo na produção de desgraças para 
todos os povos helénicos. Nunca tantas cidades haviam sido conquistadas e deixadas ao abandono, 
aqui pelos bárbaros, ali pelos partidos contendores (com os habitantes tradicionais a serem, por 
vezes, desalojados, para deixarem espaço para outros). Nunca se tinha visto tanta perseguição e 
sanha sanguinária, umas vezes nos campos de batalha, outras vezes na mesquinha luta de facções. 
Velhas histórias de acontecimentos, transmitidas pela tradição, mas raramente confirmadas pela 
experiência da vida, de repente deixaram de parecer indignas de crédito. Registaram-se terramotos 
de incomparável extensão e grau de destruição, eclipses do sol com uma frequência jamais vista, 
grandes secas em diversos lugares e as consequentes épocas de fome, e, acima de todas as 
calamidades, o horrível e fatal surgimento das pestes. Tudo isso desabou sobre os Helenos com a 
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eclosão desta última guerra, a qual foi iniciada pelos Atenienses e Peloponésios, na sequência da 
anulação da trégua de trinta anos acordada após a conquista de Eubeia. À pergunta sobre os motivos 
para o rompimento do tratado, respondo apresentando, primeiramente, um relato sobre as razões 
de queixa de cada partido e respectivos pontos de vista, para que ninguém alguma vez possa ter 
dúvidas sobre as causas imediatas que levaram os Helenos a mergulhar numa guerra de semelhante 
magnitude. A verdadeira causa desta guerra é, na minha opinião, aquela que oficialmente mais tem 
sido ignorada. O crescimento do poderio de Atenas e o alarme que provocou em Esparta tornaram a 
guerra inevitável. De qualquer modo, é conveniente dar a conhecer as razões alegadas por cada 
partido para chegarem à ruptura do acordo de tréguas e ao desencadeamento da guerra. 
 
 
Tradução de David Martelo 
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