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TRÉPLICA DE NÍCIAS A ALCIBÍADES SOBRE A 
EXPEDIÇÃO À SICÍLIA (415 a.C.) 

 
Tucídides 

 
 
Depois de o ouvirem a ele [Alcibíades], aos Egesteus e a alguns exilados leontinos que pediram 
a palavra para lembrar os juramentos feitos e implorar auxílio, os Atenienses ficaram ainda 
mais determinados do que antes a apoiar a expedição. Nícias, percebendo que seria, agora, 
inútil, tentar detê-los pela velha linha de argumentação, mas pensando que podia, talvez, alterar 
a sua resolução pela extravagância das suas estimativas, pediu de novo a palavra e falou do 
seguinte modo: 
 
“Verifico, Atenienses, que estais completamente inclinados para apoiar a expedição, e, 
consequentemente, espero que tudo decorra conforme desejamos. Dir-vos-ei, agora, qual é a 
minha opinião sobre o momento crítico que atravessamos. De tudo quanto me foi dado ouvir, 
vamos bater-nos contra cidades que são grandes e que não estão sujeitas umas às outras nem 
necessitadas de mudança, como seria o caso se estivessem desejosos de sair de uma servidão 
forçada para uma condição de maior alforria ou, no mínimo, inclinados a aceitar a nossa 
protecção a troco da sua liberdade. Só para falar nas cidades helénicas, importa ter em conta 
que são muito numerosas para uma só ilha. Além de Naxos e Catânia, que espero se juntem a 
nós dada a sua ligação com os Leontinos, existem outras sete, equipadas e organizadas, sob 
todos os aspectos, de forma idêntica às nossas forças armadas, particularmente Selinunte e 
Siracusa, os principais objectivos da nossa expedição. Estas duas possuem largos contingentes 
de hoplitas, archeiros e lançadores de dardos. Possuem trirremes em abundância e recursos 
humanos imensos para as guarnecer. Dispõem, também, de muito dinheiro, parte nas mãos de 
entidades privadas, parte nos templos de Selinunte. Em Siracusa, recebem, ainda, como tributo, 
as primícias de alguns dos bárbaros. Mas as suas maiores vantagens sobre nós residem no 
grande número de cavalos que possuem e no facto de cultivarem o trigo localmente, em vez de 
o importarem. 
 
“Contra um poder desta natureza não será suficiente dispor, apenas, do armamento existente 
numa força naval. Precisamos, igualmente, de levar connosco uma força terrestre de grandes 
dimensões, se é que pretendemos conseguir algo de acordo com as nossas ambições e não 
sermos corridos do país pela cavalaria do inimigo. Isto é especialmente verdade se as cidades, 
alarmadas com a nossa presença, se unirem e agirem de forma combinada, ficando nós sem 
amigos, para além dos Egesteus, que nos forneçam tropas de cavalaria com as quais possamos 
defender-nos. Seria desastroso ter de retirar sob pressão ou de ter de pedir que nos enviassem 
reforços por falta de uma prévia e cuidadosa reflexão. Devemos, por conseguinte, partir de cá 
com uma força de adequada dimensão, tendo em atenção que vamos navegar para longe da 
nossa terra e para uma expedição que não é comparável com qualquer outra em que tenhais 
participado na qualidade de aliados. Entre os estados que dominamos, aqui na Grécia, 
quaisquer abastecimentos suplementares necessários são facilmente enviados a partir de 
território amigo. Mas no presente caso, vamos cortar completamente essa via de 
reabastecimento, indo para uma terra inteiramente estranha, de onde, durante quatro meses de 
Inverno, nem sequer é fácil para um mensageiro chegar a Atenas. 
 
“Penso, portanto, que devemos levar um grande efectivo de hoplitas, tanto de Atenas como dos 
nossos aliados, e não apenas dos territórios que nos estão sujeitos, e, ainda, todos quantos 
possamos obter, por amizade ou por dinheiro, no Peloponeso, e, também, um elevado número 
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de archeiros e fundibulários, para fazer frente à cavalaria siciliana. Entretanto, temos de dispor 
de uma superioridade naval esmagadora, de modo a permitir-nos enviar para lá tudo aquilo que 
pretendermos. E devemos transportar em navios mercantes o nosso próprio grão, isto é, trigo e 
cevada torrada, bem como padeiros dos moinhos, forçados a servir a troco de um pagamento 
adequado, de modo a que, em caso de sermos imobilizados pelo mau tempo, o exército não 
fique sem provisões, dado que não é qualquer cidade que será capaz de abastecer uma força do 
tamanho da nossa. Devemos, também, tanto quanto possível, levar tudo aquilo que nos possa 
ser útil, de modo a não ficarmos dependentes de outros, e, acima de tudo, temos de levar 
connosco o máximo de dinheiro possível, porque os montantes ditos como estando disponíveis 
em Egesta, podeis estar certos, estão mais disponíveis em palavras do que de qualquer outra 
forma. 
 
“Na verdade, mesmo se partirmos de Atenas com uma força não apenas igual à do inimigo, 
excepto no número de hoplitas a utilizar numa batalha campal, mas em todos os aspectos 
superior à dele, ainda assim teremos dificuldade em conquistar a Sicília ou em salvarmos as 
nossas tropas. Não devemos iludir-nos quanto ao facto de irmos encontrar uma cidade rodeada 
de estrangeiros e de inimigos. Quem leva a cabo uma tal empresa tem de estar preparado para 
se tornar senhor do território no primeiro dia em que lá desembarca. Falhando neste propósito, 
todos se voltarão contra a sua presença. Temendo uma situação deste tipo e sabendo que 
teremos necessidade de sábias decisões e de ainda melhor fortuna – algo difícil de assegurar 
por simples mortais como nós –, desejo, tanto quanto for possível, tornar-me independente da 
fortuna antes da partida, e, nessa ocasião, sentir aquele nível de segurança que só um exército 
forte me pode proporcionar. É isto que considero ser mais seguro para o país e para aqueles de 
nós que irão participar na expedição. Se alguém pensa de modo diferente de mim, estou pronto 
a resignar ao meu comando a seu favor.” 
 
Com estas palavras, Nícias terminou a sua intervenção, pensando que podia provocar o 
desagrado dos Atenienses, perante a magnitude da empresa, ou, se fosse obrigado a partir com 
a expedição, levá-la por diante da forma mais segura possível. Os Atenienses, no entanto, longe 
de terem visto o entusiasmo pela viagem abalado com a perspectiva dos pesados preparativos, 
ficaram mais desejosos do que nunca de ver partir a expedição. Contrariamente ao que 
pretendia Nícias, foi considerado que ele havia expressado judiciosos conselhos e que, 
portanto, a expedição devia ser a mais segura do mundo. Assim, toda a gente ficou agradada 
com a perspectiva da nova campanha. Os anciãos pensaram que, ou submeteriam os lugares 
contra os quais se dirigia a expedição ou, de qualquer modo, com uma força tão volumosa, não 
corriam o risco de qualquer desastre. Os que estavam no apogeu da vida ansiavam por 
horizontes novos e não duvidavam de que regressariam a casa sãos e salvos, enquanto a ideia 
do povo comum e dos soldados era assegurar um soldo imediato e fazer conquistas que 
forneceriam, para o futuro, um interminável fundo para pagamentos1. Com este entusiasmo da 
maioria, os poucos que discordavam temiam parecer antipatrióticos se levantassem as suas 
mãos para votar contra, pelo que preferiram manter-se quietos. 
 
Por fim, um dos Atenienses pediu a palavra e, dirigindo-se a Nícias, disse-lhe que ele tinha a 
obrigação de não vir com desculpas dilatórias, devendo, em vez disso, dizer desde já, perante a 
assembleia, que forças achava que lhe deviam ser fornecidas. Perante este repto, disse, não sem 
alguma relutância, que se pronunciaria com mais vagar sobre essa matéria em conjunto com os 
seus colegas no comando. Todavia, tanto quanto podia deduzir de momento, era necessário 
                                                 
1 Havia no espírito de muitos atenienses a ambição de poder transformar determinadas funções públicas, 
originariamente não remuneradas, numa espécie de empregos públicos perpétuos, à custa dos tributos que se 
obteriam a partir da ampliação do império. Daí o entusiasmo com que mesmo os cidadãos mais modestos 
encaravam a aventurosa expedição à Sicília.  
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partir com pelo menos uma centena de trirremes. Os Atenienses deveriam fornecer todos os 
navios de transporte que pudessem arranjar e recorrer, se necessário, aos de países aliados, para 
o envio de pelo menos cinco mil hoplitas, atenienses e aliados, ou mesmo mais, se fosse 
possível. O resto das forças e dos equipamentos deveriam ser os proporcionais. Archeiros 
locais e de Creta, fundibulários e tudo o mais que parecesse útil devia ser aprontado sob a 
supervisão dos estrategas e com eles seguir viagem. 
 
Depois de ouvirem isto, os Atenienses votaram, prontamente, no sentido de que os estrategos 
fossem investidos de plenos poderes no tocante aos efectivos do exército e da expedição em 
geral, de modo a que pudessem decidir consoante julgassem melhor para os interesses de 
Atenas. Logo depois desta assembleia, os preparativos começaram, sendo enviadas mensagens 
aos aliados e elaboradas listas de pessoal a ser convocado. E, como a cidade já se encontrava 
recomposta da peste e da longa guerra, muitos jovens tinham, entretanto, atingido a idade 
adulta e valiosos recursos financeiros se tinham acumulado graças à trégua, tudo quanto era 
preciso foi facilmente mobilizado. 
 
No meio destes preparativos, todas as pedras hermes2 da cidade de Atenas, isto é, as figuras 
quadradas tão comuns junto das portas das casas privadas e dos templos, numa só noite, 
apareceram, na sua maioria, com os rostos mutilados. Ninguém sabia quem o tinha feito, mas 
foram oferecidos prémios valiosos para quem ajudasse a descobrir os autores. E, além disso, 
foi aprovada uma lei impondo que qualquer pessoa que tivesse conhecimento de algum outro 
acto de depredação comunicasse essa informação, sem receio das consequências, quer fosse 
cidadão, estrangeiro ou escravo. O assunto foi encarado com toda a seriedade, dado que se 
pensou tratar-se de um acto agoirento para a expedição e parte de uma conspiração para levar a 
cabo uma revolução, com o fim de derrubar a democracia. 
 
Nestes termos, foram fornecidas informações por alguns residentes estrangeiros e servos, não 
acerca dos hermes, mas acerca de algumas prévias mutilações de outras imagens, perpetradas 
por jovens embriagados, e de celebrações ridicularizadoras dos Mistérios3, que afirmavam ter 
tido lugar em habitações privadas. Tendo sido envolvido nestas acusações, Alcibíades foi 
responsabilizado por aqueles que mais o detestavam, devido ao facto de lhes barrar o caminho 
para a obtenção de um indisputável domínio do povo e por pensarem que, se fosse afastado, 
lhes tocaria o primeiro lugar. Consequentemente, trataram de ampliar o incidente, fazendo um 
grande alarido sobre uma pretensa relação entre a mutilação dos hermes e uma conspiração 
para derrubar a democracia, acrescentando que nada disto tinha sido feito sem a colaboração de 
Alcibíades. Como prova do que afirmavam, apontavam a licenciosidade e o estilo aristocrático 
da sua vida e dos seus hábitos. 
 
Alcibíades negou, prontamente, as acusações em questão, e, ainda antes de partir para a 
expedição – cujos preparativos estavam, agora, concluídos –, ofereceu-se para ser submetido a 
julgamento, de modo a ser esclarecido se era ou não culpado dos actos que lhe eram imputados, 
aceitando ser punido, no caso de ser considerado culpado, mas reclamando, em caso de 
inocência, a assunção plena do seu comando. Entretanto, lavrou um protesto contra a 
possibilidade de virem a ser aceites os libelos contra si durante a sua ausência, afirmando que 
preferia ser imediatamente morto, se fosse considerado culpado, e que considerava altamente 
imprudente enviarem-no à cabeça de uma força tão grande com uma acusação tão séria ainda 
pendente. Mas os seus inimigos recearam que pudesse ter o exército por ele, se fosse julgado 
imediatamente, e que o povo poderia compadecer-se do homem que tanto acarinhavam por 

                                                 
2 Pilar coroado por um busto de Hermes e decorado com um falo. 
3 Cerimónias religiosas celebradas, duas vezes por ano, em Elêusis, na Ática.  
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considerar que era ele a causa dos Argivos e de alguns Mantineus se terem juntado à 
expedição. Por isso, fizeram tudo quanto puderam para que a proposta de Alcibíades fosse 
rejeitada, nomeadamente através das intervenções de alguns oradores que insistiam em que a 
expedição devia partir sem mais demora. Segundo esses mesmos oradores, o julgamento só 
deveria ter lugar após o seu regresso, passados que fossem um número de dias 
predeterminados. O plano dos adversários de Alcibíades passava pela sua partida para, depois, 
ser mandado regressar a pretexto de alguma acusação mais grave, objectivo que poderiam 
alcançar mais facilmente enquanto estivesse ausente. Como resultado destas intrigas, foi 
decretado que partisse. 
 
História da Guerra do Peloponeso – Livro Sexto – Capítulo XVIII 
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