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TUCÍDIDES EM PORTUGAL 

PÚBLICO –  23/08/2008 
 
Pela primeira vez, a História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, foi traduzida do inglês para 

português. Pedimos a Raul Miguel Rosado Fernandes, que tem entre mãos a mesma tarefa mas feita 

directamente do grego, para escrever sobre esta obra que fala da guerra entre Esparta e Antenas. Já se 

passou há 2400 anos, sublinha o filólogo clássico, mas os seus ensinamentos continuam de uma 

fascinante actualidade. 

 

 

 
Perguntar-me-ão muitos cidadãos deste país, e alguns com cultura que baste, mas quem é esse 
Tucídides? Para não satisfazer toda a sua curiosidade e para que dediquem algum tempo de que 
dispõem a indagar quem seja, responderia, porque neste momento já vou indicar bibliografia 
portuguesa: é um cidadão ateniense que escreveu uma História da Guerra do Peloponeso. Sei que não é 
suficiente e, portanto, mais algumas informações devem ser prestadas: pertencia à aristocracia 
ateniense e como historiador reforça a visão racional da história, fortalecendo os métodos usados já 
pelos seus predecessores logógrafos, entre os quais se distingue Hecateu de Mileto e posteriormente 
Heródoto, o "pai da História" e da etnografia.  
 
Tucídides, ao escolher a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, fá-lo com conhecimento de 
causa. Ele próprio tinha passado como soldado por muitos dos acontecimentos bélicos que descreve, 
mas não o faz sem sagaz entendimento da guerra, que ele considera tão "dependente de armas", como 
de "recursos financeiros". É acusado por alguns comentadores de falhar no que respeita a referir a 
situação social e económica do mundo helénico naquele período, de avaliar insuficientemente os 
comportamentos dos diversos elementos das classes dirigentes ou de deixar em silêncio a acção das 
mulheres e dos escravos nos muitos cercos que vai descrevendo, tal como se esquece de nos aproximar 
do que se passava nas longas caminhadas - ficamos a saber que a infantaria pesada (os hoplitas) tinha 
tantas vezes de ir a pé, mas não nos é dito que as armas e couraças eram transportadas por escravos.  
 
Nada disso impede que tenha um fino conhecimento do pensamento humano e das manobras que os 
estrategos punham em prática, embora não explique uma das razões da supremacia imperialista de 
Atenas, reforçada, por exemplo, pela transferência em 454 do tesouro do templo de Apolo em Delos, 
ilha bem próxima de Atenas, que provocou um desequilíbrio de poderes a favor de Atenas e lhe 
permitiu lançar-se contra Esparta e seus aliados e reforçar pela ameaça ou sedução os laços de 
obediência com os seus súbditos que eram muitos, sobretudo quando estes não ofereciam garantias. 
Para tal reforçou - e não esqueçamos que dos dois lados da Grécia estão o mar Egeu, a leste, e o 
Adriático, a oeste - a armada que já tinha herdado das anteriores guerras com os persas, constituída por 
trirremes.  
 
Voltando às perguntas que hipoteticamente me pudessem fazer (o que já é ser de grande optimismo), 
teria ficado porém mudo e quedo, se insistissem, como aconteceria há umas dezenas de anos: "Mas 
onde está o Peloponeso?" Aconselhava então a que vissem num atlas, e, se fossem meus amigos, diria 
que era uma larga península do Sul da Grécia, ligada à parte situada a norte pelo istmo de Corinto. Julgo, 
porque hoje me sinto optimista, o que é raro, que actualmente com as centenas de excursões que se 
fazem e as viagens low cost, muitos compatriotas meus já saberão melhor ou pior do que se trata e das 
centenas de ilhas que ali emergem dos mares.  
 
Mas voltemos a Tucídides e agora ao PÚBLICO, cujo director colocou amavelmente a obra grega entre os 
meus braços, nos meus dedos e nas teclas do meu computador, e a tarefa de sobre ela falar, uma vez 
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que a análise daquela guerra, em 800 anos de história, só agora nos é oferecida na nossa língua pátria, 
embora o acordo ortográfico me obrigasse a incluir outro país lusófono, o Brasil, que já a publicou e que 
em muitos aspectos se nos tem adiantado. Deixo esses pormenores ao trabalho de que me estou a 
ocupar com muito gosto e com o orgulho de quem se ocupou das letras clássicas uma vida inteira, num 
país que ignorou sistematicamente as letras clássicas, os Greats, como lhes chamavam os ingleses, e só 
agora dispõe de dezenas de traduções feitas directamente dos originais gregos e latinos pela primeira 
vez. Foi, desde há 40 anos, um nascimento e não um renascimento realizado por classicistas 
portugueses, certamente com resultados mais palpáveis do que os de grande parte da nossa pretensão 
tecnológica. E porquê? Simplesmente porque informam e se deixam ler, e muita da tecnologia, embora 
exista em centros e seja investigada por gente de grande qualidade, nem sempre, por falta de 
coordenação, experimentação e prática, serve as fábricas e sistemas a que deveria ser destinada.  
 
De facto, José Manuel Fernandes deve ter tido a intuição de que eu neste momento deitava por todos 
poros a prosa de Tucídides, porque deve ter sabido por acaso, ou por qualquer outra eventualidade, que 
o estou a traduzir do grego para português, com uma colaboradora minha antiga aluna, há mais de ano 
e meio, e que não o largarei para as Calendas Gregas, como dizia Augusto, o primeiro imperador 
romano, ou seja, "para o dia de São Nunca à tarde", uma vez que no calendário grego Calendas não 
existiam.  
 
Que livro é este? 
 
Mas que livro é o de Tucídides e como se processou essa tal guerra do Peloponeso de que faz a história? 
Aqui vai a descrição e análise que me permito fazer: esta guerra, que não se vai limitar de forma alguma 
a essa parte da Grécia, mas praticamente à maior parte do mundo helénico, começa no fim do Verão (as 
estações são assinaladas, porque, ainda como neste século, nem todas são indicadas para o movimento 
de tropas, tal como aconteceu com Napoleão e Hitler) de 431 a.C. e durou até 404 a.C., portanto 27 
anos. Tucídides morreu muito antes de a guerra acabar e o seu livro VIII só descreve o que se passou, 
igualmente no fim do Verão, em 411 a.C., ocupando-se pois dos 20 primeiros anos. Será Xenofonte, 
outro historiador bem conhecido, que nos dará bastantes informações sobre os anos que escaparam ao 
autor de que nos ocupamos.  
 
Começa o autor por fazer o que os filólogos-historiadores intitulam "arqueologia", ou seja, a indicação 
dos primórdios da civilização grega, com migrações de povos, variadas tribos, que, chegando a um 
território de solo pobre (salvo algumas zonas excepcionais que ainda hoje o são, Tessália, Beócia, por 
exemplo, ao contrário da Ática), tiveram de ir à descoberta de novas terras para aí fundarem colónias, 
apesar da vida perigosa que aí tinham de enfrentar antes de poderem construir cidades muralhadas ou 
pelo menos com postos de defesa. Diz-nos, porém, ao aparecerem Esparta e Atenas, que a primeira não 
cobrava impostos aos seus aliados, limitando-se a exigir que entrassem em sua defesa, caso fosse 
necessário, ao passo que a segunda, mais imperialista, impunha tributos aos aliados seus súbditos - 
embora vivesse num sistema democrático que permitia aos cidadãos livres que colaborassem na 
governação. Isto deu a Atenas o à-vontade financeiro para preparar um dispositivo bélico que lhe 
permitiu sair quase sempre vencedora nos primeiros anos da guerra, seguindo a tradição do passado, 
quando lutara em terra e mar contra os invasores persas. A sociedade espartana menos maleável, 
também nessa altura se bateu bravamente, como ainda hoje verificamos, quando revemos o mítico 
fenómeno de bravura das Termópilas. 
 
A recusa de Corcira 
 
Começou a guerra com uma profunda desavença, em que Epidamno, uma cidade-Estado do Noroeste 
da Grécia, depois de ter consultado, devido a uma dissensão civil, o oráculo de Delfos, dirige-se a 
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Corcira, sua "cidade-mãe", pedindo ajuda, a qual é simplesmente recusada. Pede Epidamno então 
auxílio a Corinto, que acede a mandar-lhe colonos, o que vai irritar Corcira, que a cerca.  
 
Nas diferentes refregas, Corcira acaba por derrotar os adversários e o caso é levado à assembleia do 
povo de Atenas, tendo os corcireus prevenido os atenienses do perigo que corriam de virem a ser 
dominados por outra potência grega. Sucedem-se diante da assembleia ateniense os discursos 
proferidos pelos enviados, tal como acontecerá frequentemente nos oito livros da obra de Tucídides, 
cujos conteúdos levantam sempre alguns problemas por ser impossível saber em que medida o que é 
dito corresponde ao discurso autêntico ou contém interpretações políticas do historiador.  
 
De qualquer forma, começam aqui os primeiros recontros entre as esquadras de Corcira, Corinto e 
Atenas, pensando os dirigentes atenienses na possibilidade de num futuro próximo terçarem armas com 
Esparta. Passará em breve a ser este o objectivo da sua política externa, uma vez que a sua armada era 
incomparavelmente mais importante e os seus soldados tão corajosos como os da militarista e 
totalitária Esparta.  
 
A desconfiança vai consolidar-se em Esparta com os discursos dos enviados coríntios e atenienses 
rematados pelo discurso de sólida visão política de Arquidamo, o rei de Esparta. Atenas prepara-se com 
efeito para aumentar o seu império, é a conclusão a que o rei quer que todos cheguem, mas diz mais. 
Tendo em conta que Atenas vai buscar os seus recursos financeiros aos seus súbditos, mesmo que 
Esparta invada a Ática, em nada afectará o seu poder. Esta opinião tão clara tem como consequência o 
reforço da defesa de Atenas, enquanto Temístocles, ateniense, vai a Esparta entreter os futuros 
inimigos, para que a sua terra tenha tempo para se defender e armar melhor. 
 
Assim vai ser até ao fim dos oito livros da História, em que tal como neste caso os inimigos trocam 
cortesias, preparados para abrir as hostilidades: uns mais do que outros. Daqui pode o leitor moderno 
verificar que já há muito mais de 2000 anos a diplomacia da ambiguidade funcionava, como se viu há 
bem poucos menos anos na reunião em Munique entre Chamberlain, Deladier e Hitler.  
 
As hostilidades vão começando em refregas sem grande importância, numa das quais são os espartanos 
a derrotar os atenienses, até que estes se decidem a invadir e saquear o Peloponeso. A inimizade e o 
desejo de guerra vão tomando forma, apesar de acordos, tratados e outros aspectos do que se poderia 
chamar um desejo de paz, todos eles feitos em termos firmes e firmados por gente há muito disposta a 
não os cumprir. A catástrofe, tal como nas tragédias, já ameaça dar-se, quando se quebra o nó trágico, 
no fim do livro I, com Esparta e a Atenas de Péricles dispostas a enfrentarem-se no Verão de 321 a.C., 
quando não directamente, por meio dos seus aliados. E o primeiro teatro da guerra será a própria 
Grécia continental. 
 
O discurso de Péricles 
 
No meio deste ambiente bélico em que Atenas começa a perder os seus homens, distingue-se o discurso 
de Péricles, ainda hoje apresentado como exemplo da arte de bem falar sobre problemas políticos, 
sobre a história do seu povo e sobre o futuro que pensa vir este a conquistar, discurso que é ainda uma 
peça que os gregos de hoje distribuem nos areópagos internacionais, para não deixar esquecer ao 
mundo ocidental que foi com eles que se lançaram as raízes da nossa civilização ocidental. 
 
Péricles fala para lembrar os que morreram nas recentes batalhas, para defender a liberdade e a 
democracia, consubstanciada em Atenas, cujo papel no mundo contemporâneo realça, pelo saber que 
tem, pela forma como incluiu os cidadãos na vida política, pela gestão ponderada do seu orçamento. 
Não há ponto que escape à habitual série de elogios dos discursos epidícticos (ou seja, demonstrativos e 
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laudatórios) de Péricles e tal como é o caso dos actuais dirigentes políticos a nível mundial ou caseiro. 
Mas de facto Atenas encontrava-se numa situação ideal como ainda hoje é tão fácil verificar pelo 
número e qualidade de obras em verso e em prosa que nos deixou, o que é só possível numa sociedade 
com alguma liberdade e bons recursos financeiros.  
 
Péricles, porém, morreu pouco tempo depois do seu discurso e os conselhos que deu, a estratégia que 
delineou, diz-nos Tucídides, que não esconde a sua admiração pelo seu compatriota, foram depois 
objecto de propositado esquecimento por parte de dirigentes que sentiam que o equilíbrio político era 
de momento a favor de Atenas e esqueceram-se do erro crasso que é tratar aliados com grande 
desprezo pelas suas opiniões e identidade. 
 
No meio de calamidades como foi a peste que tantos atenienses matou, Atenas foi forçada a negociar 
desfavoravelmente com os seus inimigos figadais, depois de destituírem Péricles, mas em vão, porque a 
guerra vai estender-se a todos os territórios da Hélade, forçando a alianças, cujos textos nos são 
transmitidos e revelam um cuidado jurídico enorme, ao repetirem as mesmas fórmulas e idênticas 
obrigações, redigidas com as mesmas palavras, para as partes contratantes. Chega a guerra até à Trácia, 
cujo território corresponde mais ou menos ao da actual Bulgária, derivando o seu caminho 
frequentemente para as ilhas, e finalmente para a Sicília, onde os atenienses não contavam com a 
habilidade diplomática e guerreira dos siracusanos e da sua armada, acabando por ser derrotados, de tal 
forma que já se podia prever um fim trágico para o seu imperialismo, estranhamente desejado 
exactamente pelos democratas de Atenas, que raramente aceitavam alianças com quem fosse 
governado por uma oligarquia.  
 
Até ao fim dos oito livros da autoria de Tucídides, veremos como a potência ateniense enfraquecida já 
começava a ter dificuldades - depois de ter expulso e com razão o inteligente mas desequilibrado 
Alcibíades - em manter uma estratégia que fizesse sentido, aliando-se pouco a pouco por intermédio 
deste ao poder do Rei da Pérsia, disputado igualmente pelos espartanos, que, tal como eles, 
necessitavam de financiamento de uma potência estrangeira, apesar de ter sido sua anterior inimiga. 
 
Durante todos os oito livros sucedem-se embaixadas, discursos para convencer as assembleias 
populares a votarem favoravelmente as propostas de acordo combinadas entre as partes. Diplomacia, 
arte da guerra por terra e por mar, oratória, perfídia entre adversários, tudo se aprende no decorrer da 
leitura, inclusive a violência sem sentido, como é o caso da ilha de Melos e seus habitantes: só porque 
os atenienses queriam que a ilha de Melos se aliasse às suas forças, certamente porque a sua posição 
geoestratégica a sul do Peloponeso lhes era favorável. Daí o famoso diálogo desigual entre atenienses 
que, perante a posição dos mélios de se quererem manter neutrais, por terem sido outrora aliados de 
Esparta e por não quererem entrar na guerra, passam toda a população da ilha a fio de espada, num 
autêntico genocídio do tipo dos que se sucederão com outras formas e noutras regiões até aos nossos 
dias. 
S 
eria interminável a lista de acontecimentos que a descrição do historiador nos põe diante dos olhos, 
mas de facto só lendo a obra se poderá avaliar o que tendo-se passado há tantos séculos é infelizmente 
tão actual e que foi a razão por que Lord Chattenham, pai do então futuro primeiro-ministro William 
Pitt, o mandou para Cambridge com a especial recomendação de que lhe ensinassem Tucídides. Seria 
uma recomendação que ontem e hoje teria a maior utilidade...  
 
A colecção  
 
Já não é, porém, impossível lê-lo na nossa língua. De facto, numa colecção da Universidade do Minho, 
instituição que tem primado por pôr em prática os ensinamentos científicos colhidos na pesquisa que os 
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seus professores e colaboradores fazem, criou-se um tema com ligações essenciais à modernidade culta, 
intitulado A Estratégia ao Serviço da Política, da Guerra, das Empresas, Clássicos do Pensamento 
Estratégico. É aqui que se publica a História da Guerra do Peloponeso, com tradução, estudo militar 
introdutório e notas de (coronel) David Martelo. O estudo introdutório geral é de Luís Lobo-Fernandes. 
Antes de ter recebido esta encomenda, já tinha tido notícias da edição, que me surpreenderam pela boa 
novidade, por intermédio do general Loureiro dos Santos, agora felizmente meu colega na Academia das 
Ciências.  
 
Causou-me a melhor impressão a lista de títulos já publicados, com este são já 18, a qual começa e bem 
com o Vom Kriege de Clausewitz e continua com obras de Napoleão, de Júlio César, de Sun Tzu, de 
Maquiavel, sem esquecer uma antologia dos estrategistas portugueses, numa mistura bem escolhida 
com fino sentido estratégico e militar, que nem por isso deixa de ter importância fundamental, para os 
mundos da política e dos negócios. É em luta pacífica ou sanguinária que o ser humano se debate a vida 
inteira, no struggle for life, que nem necessita de Darwin para o exemplificar. Eis uma colecção que 
poderia servir de ajuda e inspiração a muitos dos portugueses que desses assuntos se ocupam. Há pelo 
menos textos disponíveis para que leiam e aprendam. Não faria mal a ninguém, antes pelo contrário. 
 
O conciso Estudo Introdutório (pp.11-30) é de notória clareza, não obstante conter a informação 
necessária sobre a visão global das relações internacionais, especialidade de Luís Lobo-Fernandes, 
conhecedor da mais especializada bibliografia, dentro da qual vimos com prazer o livro de H. Kissinger 
Diplomacy, fundamental para o conhecimento do equilíbrio de poderes, que é o caso da guerra do 
Peloponeso. Atenas julgava-se a potência de mais peso, pela dimensão do seu império e pelos impostos 
que aos seus súbditos cobrava, o que a levou, pela hýbris, neste caso vulgar de insolência, a ser 
derrotada pelos espartanos e pelos soldados da Sicília. Levou-a a acabar numa decadência de forças 
políticas e militares, que virão a ser absorvidas e transformadas pelo poderio de Filipe II da Macedónia, 
que, vitorioso e com novas máquinas de guerra, como as catapultas, se assenhoreou finalmente em 16 
anos de toda a Hélade, depois da batalha de Queroneia em 382 a.C., que se seguiu ao fim da guerra do 
Peloponeso em 404 a.C., e que teve em Alexandre, seu filho, um digno sucessor, o que nem sempre 
acontece no panorama histórico mundial. A derrota de Atenas e as complicações políticas em que 
entrou o seu povo levaram-na a perder a liberdade (a eleuthería de os cidadãos colaborarem 
democraticamente na política) em menos de duas décadas. 
 
Começamos desde já por assinalar a qualidade da análise política feita por Lobo-Fernandes, que não se 
limita inteligentemente aos acontecimentos da história da Antiguidade, mas, sem cometer qualquer 
anacronismo, compara-os à história da Europa mais recente, não admitindo a errada ideia de que há 
uma humanidade antiga, outra mais perto de nós e outra ao nosso lado: o ser humano é igual a si 
próprio e ao que sempre foi, seja quando rema numa trirreme, seja quando navega numa lancha a 
motor das mais rápidas. Refere a respeito da época a noção de paz insegura, que mais não é do que o 
oximoro "guerra fria" dos tempos passados e quiçá presentes. A mesma visão é adoptada por Victor 
David Hanson, na edição Random House de 2005, A War Like no Other, que escalpeliza com a 
voracidade de classicista experiente a modernidade (palavra da moda!) dos factos passados há tantos 
séculos. 
 
Obra para sempre 
 
Não queríamos, contudo, deixar de fazer uma observação amiga no que respeita ao portinglês, para 
imitar a invenção de Étiamble, professor da Sorbonne, quando escreveu com enorme sucesso o seu 
Parlez-vous le Franglais. Vem esta lembrança a propósito da reprodução de balance of power por 
balança de poder, quando quer dizer equilíbrio de poder, o que acontece, por exemplo, quando refere 
Kissinger. Bem sei que já ministros dizem balancear por equilibrar, e a TV também, e outros também, 
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mas, caro colega, peço-lhe humildemente que não siga a triste sina da nossa língua, em que Samuel 
Usque dizia "ter mamado". De resto, os que justificam a noção de balança sem mais, porque nada é 
estático, esquecem-se que a noção de equilíbrio tão-pouco o é, porque pode perder-se. Têm as línguas 
os seus caprichos, mesmo que os especialistas as queiram submeter à tirania dos seus caprichos 
intelectuais, e balance em inglês significa "equilíbrio", e balança em português significa tão-somente "o 
instrumento para pesar" e os pesos podem estar equilibrados ou não, mas o termo significa mesmo um 
instrumento e não uma noção política.  
 
A tradução, estudo militar e notas do coronel David Martelo encheu-me de satisfação e de esperança, 
quanto à qualidade de um representante como este das nossas Forças Armadas. A erudição e facilidade 
de manejar o saber adquirido que demonstra pela arte da guerra, essa técnica que domina com mestria 
e em que tem a inteligência de a comparar com casos recentíssimos de conflitos, com a identidade das 
motivações, com os resultados negativos ou positivos que se vão verificando ao longo das nossas vidas, 
conseguem aproximar o que já se passou há 2400 anos da actualidade que estamos a viver. Quase 
conseguem fazer-nos esquecer a pavorosa descrição tecida por António Vieira, em 1668, no sermão 
proferido na nossa Casa Real, pelos anos da Rainha Maria Isabel de Sabóia: "É a guerra aquele monstro 
que se sustenta das fazendas, do sangue, das vidas, e quanto mais come e consome, tanto menos se 
farta." E passa a descrever a insegurança e o pavor pela guerra criados e termina dizendo: "E até Deus 
nos templos e nos sacrários não está seguro." 
 
De qualquer forma, o tradutor consegue dar-nos um texto límpido, servindo-se da edição inglesa de 
Richard Crawley, comparando-a com a de Rex Warner dos Penguin Books, e reforçando-a finalmente 
com o texto inglês e respectivas notas de R. B. Strassler de 1996, reeditado pela Simon & Schuster Inc., 
em 1998, reforçado pelas observações do excelente helenista Victor David Hanson, que atrás já citámos.  
Contrariamente ao que seria de pensar, esta tradução, não do grego, mas já filtrada pela excelente 
tradução inglesa, tem um estilo extremamente fluente e fiel, tanto mais que, contrariamente ao que se 
pensa, Tucídides, embora racionalista, apresenta no que escreve dificuldades sintácticas, retóricas e 
vocabulares que, por vezes, é o meu caso, me levam a interpretar o texto, por ser incapaz de fazer uma 
tradução mais à letra. As notas que nos dá são suficientes, os mapas que nos oferece são elucidativos, 
assim como a tabela final das datas da guerra, cujo fim Tucídides não presenciou, deixando-nos tão-
somente o livro VIII que cobre a guerra até 411 a.C..  
 
É um livro muito bom, que deu muito trabalho e que ombreia com a pretensão de Tucídides de ter 
escrito um ktêma es aeí (do verbo ktáomai=adquirir) traduzido neste texto português como "obra para 
sempre", o que justifica a edição e a opinião de quem, como eu, actualmente nesse texto grego 
trabalha. 
 

https://www.publico.pt/temas/jornal/tucidides-e-m-portugal-273386  


