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DA ARMADILHA DE TUCÍDIDES À IMPRESCINDIBILIDADE DA VITÓRIA 
 
 
No início do capítulo V do Livro Primeiro da História da Guerra do Peloponeso, Tucídides recorda 
os diversos pequenos conflitos entre helenos ocorridos no período anterior de 50 anos, 
correspondente ao intervalo que vai desde a retirada dos persas de Xerxes até ao início da Guerra 
do Peloponeso, em 431 a.C., acrescentando: 
 

Durante este espaço de tempo, os atenienses foram bem-sucedidos na organização do seu 
império, numa base sólida, e fizeram progredir o seu próprio poderio até níveis muito 
elevados. Os espartanos, embora estivessem a par desse crescente poderio, só se lhe opuseram 
em períodos muito curtos, permanecendo inactivos durante a maior parte do tempo, não só 
porque seguiam o velho princípio de só ir para a guerra sob a pressão da necessidade, como, 
no caso vertente, por estarem manietados por guerras internas.  

 
É neste ponto da narrativa que o autor descreve o imperativo de “ir para a guerra” que, 
modernamente, tem vindo a ser descrito como a armadilha de Tucídides, levando alguns 
autores contemporâneos a verem na China actual [potência revolucionária] a Atenas de então, 
sendo Esparta o equivalente dos EUA [potência instalada]. Vejamos a argumentação citada na 
obra de Tucídides: 
 

Até que chegou o momento em que o crescimento da força de Atenas deixou de poder ser 
ignorado e a sua própria Liga passou a ser o objectivo das suas intromissões. Pensaram, então, 
que já não podiam suportar essa situação por mais tempo e que chegara o momento de se 
lançarem com todo o ânimo contra a potência hostil, e, se possível, destruí-la através da guerra 
que iam iniciar. E, embora os espartanos tivessem a alegação do rompimento do tratado e da 
culpa dos atenienses, mesmo assim mandaram consultar o oráculo de Delfos e inquirir da 
divindade se seria sensato ir para a guerra. Receberam como resposta que, se aplicassem todo 
o seu potencial na guerra, a vitória não lhes fugiria, prometendo que estaria do seu lado, com 
ou sem a sua invocação. Apesar disso, pretenderam realizar uma nova reunião com os seus 
aliados e recolher os seus votos quanto à questão de ir para a guerra. Depois dos embaixadores 
da Liga terem chegado e de se ter reunido o congresso, todos eles disseram de sua justiça, a 
maior parte para denunciar o comportamento dos atenienses e pedir o início das hostilidades. 
Neste particular, destacaram-se os delegados dos coríntios, os quais, por sua conta, tinham 
previamente feito uma campanha por diversas cidades, com o propósito de as induzir a votar a 
favor da guerra, receando que se fosse fazendo tarde para salvar Potideia. Estando presentes 
nesta ocasião, pediram a palavra e falaram do seguinte modo: 
 
“Amigos aliados! Não podemos continuar a acusar os espartanos de terem faltado ao seu 
dever. Não só votaram entre eles a favor da guerra, como também promoveram esta reunião 
com o mesmo propósito. Dizemos o seu dever, porque a supremacia é geradora de deveres. 
Para além da administração equitativa dos interesses privados, aos que lideram [comparar com 

EUA] exige-se que demonstrem um especial cuidado pelo bem-estar comum, como retribuição 
pelas honras especiais que lhes são conferidas pelos outros todos, em diferentes aspectos. Pela 
nossa parte, consideramos que quem já tenha tido relações com os atenienses não carece de 
recomendações para se pôr em guarda contra eles [comentário actual sobre a China]. Os 
estados do interior, que estão mais afastados dos grandes eixos de comunicações, devem 
compreender que, se se abstiverem de apoiar as potências ribeirinhas, o resultado será 
prejudicar o trânsito dos seus produtos para exportação e a recepção, em retribuição, das 
mercadorias que importam por via marítima. E, não devem julgar de ânimo leve o que 
acabamos de dizer agora, como se não lhes dissesse respeito, antes devem esperar que o 
sacrifício das potências costeiras será, um dia, seguido pela extensão do perigo ao interior, 
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pelo que têm a obrigação de reconhecer que os seus próprios interesses estão profundamente 
envolvidos nesta discussão. Por estas razões, não devem hesitar em trocar a paz pela guerra. 
Se os homens avisados permanecem pacíficos enquanto não são molestados, os que são bravos 
não hesitam em trocar a paz pela guerra quando são vítimas de agressões, mantendo a 
disposição para um entendimento, assim que a oportunidade surgir. A verdade é que não estão 
nem embriagados pelo sucesso nem dispostos a encaixar uma agressão a troco da deliciosa 
tranquilidade da paz. Na realidade, hesitar por causa das delícias de uma tal tranquilidade é, se 
permanecerdes inactivos, a maneira mais rápida de perder o deleite do repouso a que estais tão 
apegados. Por outro lado, pretender obter lucros extravagantes através do sucesso da guerra é 
esquecer quão frágil é a afoiteza que move o vosso entusiasmo. É que, se muitas operações 
mal planeadas lograram ser bem-sucedidas, devido à ainda maior inabilidade do opositor, 
muitas outras, aparentemente muito bem concebidas, concluíram-se, pelo contrário, da forma 
mais desastrosa. A confiança com que delineamos os nossos planos de guerra nunca encontra 
plena justificação na sua execução. As conjecturas podemos fazê-las em segurança, mas 
quando se inicia a acção, o medo causa o malogro. 
 
“Para aplicar estes princípios ao nosso caso, se agora nos encontramos a atiçar a guerra, é 
porque nos encontramos sob a pressão da agressão e com justificados motivos de queixa. 
Depois de havermos punido os atenienses, no devido momento retornaremos à paz. Temos 
diversas razões para esperarmos a vitória – primeiro, a superioridade em número e em 
experiência de combate; segundo, a nossa geral e invariável obediência na execução das 
ordens recebidas. O poderio naval que eles possuem será por nós criado a partir dos nossos 
respectivos recursos e pelos dinheiros de Olímpia e Delfos. O crédito que estes últimos nos 
darão irá permitir o aliciamento dos marinheiros estrangeiros ao serviço de Atenas através da 
oferta de um pagamento superior. É que o poderio de Atenas é mais mercenário do que 
nacional, enquanto o nosso se não encontra exposto a idêntico risco, uma vez que o nosso 
potencial se baseia mais nos homens do que no dinheiro. Uma só derrota que seja no mar será, 
segundo todas as probabilidades, a ruína deles. Se se aguentarem, então teremos que gastar 
mais tempo na preparação e treino das nossas forças navais, e, assim que tenhamos atingido o 
nível de igualdade nesta matéria, nem precisamos de perguntar se seremos superiores a eles 
em coragem. É que as vantagens de que usufruímos por natureza não podem eles adquirir por 
educação, enquanto a superioridade técnica deles pode ser igualada através do nosso esforço. 
O dinheiro necessário para a realização destes objectivos será fornecido pelas nossas 
contribuições. Na verdade, nada poderia ser mais monstruoso do que a sugestão de que, 
enquanto os aliados de Atenas jamais se cansam de contribuir para a sua própria servidão, nos 
recusássemos a gastar, para a nossa defesa e para a nossa sobrevivência, o tesouro que, 
mediante tal recusa, acabaríamos por perder para a cobiça dos atenienses, vendo-o a ser 
utilizado para causar a nossa própria desgraça. 
 
“Também temos outros meios de conduzir a guerra, como é o caso de provocar a revolta dos 
seus aliados – o que seria o melhor método para os privar das remessas de dinheiro que são a 
fonte do seu poderio –, o estabelecimento de posições fortificadas nos seus territórios e várias 
outras operações que, de momento, se não podem prever, uma vez que a guerra é a coisa que 
menos se regula por regras bem definidas, sendo ela a impor as circunstâncias e as 
emergências às quais, depois, nos temos de adaptar. Nesses casos, o partido que, perante as 
dificuldades, souber conservar-se sereno reagirá com segurança, enquanto aquele que se deixa 
intranquilizar fica a um passo do desastre. É conveniente ter em conta que, se se tratasse 
simplesmente de um certo número de disputas territoriais, entre vizinhos rivais, a situação 
podia tolerar-se. Mas, no caso presente, temos um inimigo em Atenas que constitui um desafio 
para toda a nossa coligação [o peso do desafio conduz ao imperativo da guerra] e mais do que 
um desafio para cada um dos seus membros. Por conseguinte, a menos que, em bloco e na 
individualidade das nossas nações e cidades, sejamos capazes de uma oposição unânime 
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contra Atenas, ela acabará por, vendo-nos divididos, nos conquistar facilmente um a um. É 
preciso que se diga que esta conquista, por mais terrível que possa soar, não teria outra 
finalidade senão a escravidão pura e simples, uma palavra que os peloponésios não podem 
sequer ouvir pronunciar sem um sentimento de vergonha, como desonra seria ver tantas 
cidades sob o domínio de uma só. Se tal viesse a acontecer, haveria quem dissesse que era o 
castigo que merecíamos ou que nos submetêramos por cobardia, denotando, assim, como 
degeneráramos relativamente aos nossos antepassados, ao não termos conseguido assegurar, 
para nós próprios, a liberdade que eles haviam implantado no espaço helénico. E, também, por 
termos consentido o estabelecimento na Grécia de um estado tirano, quando, nos estados, 
considerados individualmente, temos como princípio o derrube dos governantes déspotas. E, 
não vemos como esta política possa ser isenta de três dos mais graves erros que se podem 
cometer: falta de senso, falta de coragem e falta de cuidado. Nem cremos que sintais 
menosprezo por um inimigo que provou ser tão fatal em tantas circunstâncias – sentimento 
que, considerando o número de estados e cidades que levou à ruína, não merece ser 
considerado desdenhoso, mas antes desprezível. 
 
“Não há, todavia, maior vantagem em reflectir sobre as experiências do passado do que 
quando elas nos podem ser úteis no presente. É com vista à construção do futuro que devemos 
manter o que o presente nos dá, suportando todos os sacrifícios. Conquistar a virtude através 
do trabalho é algo que nos está na massa do sangue. Não deveis perder esse hábito, mesmo que 
tenhais uma ligeira vantagem no capítulo da riqueza e dos recursos. É que não é justo que o 
que foi conquistado por causa de carências venha a ser perdido por motivo de abundância. 
Não! Devemos, sem temor, avançar para a guerra, por muitas razões. A divindade assim o 
recomendou e prometeu estar do nosso lado, além de que todo o resto da Grécia acabará por se 
juntar a nós na luta – parte por medo, parte por interesse. Não sereis os primeiros a quebrar o 
tratado, que a divindade, ao aconselhar-nos a ida para a guerra, considera já ter sido violado, 
mas sim a respeitar um tratado que foi ultrajado. É que os tratados não são violados por acções 
de resistência, mas sim por actos de agressão. 
 
“Por conseguinte, seja qual for o ângulo pelo qual considereis a questão, encontrareis amplas 
justificações para desejardes a guerra. E, recomendamos esse passo no interesse de todos, 
tendo em consideração que a identidade de interesses constitui a mais segura das ligações, 
tanto entre Estados como entre pessoas. Não demoreis, portanto, a socorrer Potideia – uma 
cidade Dória cercada pelos jónios, representando uma clara inversão da ordem das coisas – 
nem a reivindicar o direito à liberdade para todos os outros. Para nós, é impossível esperar 
mais tempo, quando esperar só pode significar o imediato desastre para alguns de nós, e, se se 
vier a saber que nos reunimos numa conferência, mas não nos atrevemos a prover à nossa 
defesa, um desastre idêntico para todos os demais, num futuro muito próximo. Não proteleis 
mais, caros aliados! Convictos da necessidade da crise e da sensatez do nosso conselho, votai 
pela guerra, sem prestar atenção aos seus terrores imediatos, mas tendo a sabedoria de olhar 
mais além, para uma paz duradoura que a ela se seguirá. Através da guerra, a paz ganha uma 
renovada estabilidade, mas a recusa em abandonar o remanso da paz, para ir para a guerra, não 
constitui uma forma segura de evitar perigos. Temos de acreditar que a cidade tirana que se 
criou na Grécia se estabeleceu contra todos nós por igual, com um projecto de império 
universal, parte já conseguido e parte em fase de estudo. Passemos, então, à ofensiva e 
tratemos de a destruir, ganhando um futuro de segurança para nós próprios e de liberdade para 
todos os helenos que estão, presentemente, escravizados.” (tradução do autor) 

 
Do ponto de vista académico, é extremamente estimulante divagar sobre esta percepção de 
perigo, que pode compelir uma das partes a já não suportar o prosseguimento da paz. 
Pessoalmente, tenho as maiores dúvidas sobre a viabilidade actual de uma guerra entre duas 
potências de topo, como os EUA e a China. 
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A letalidade e precisão das armas modernas criaram, desde a chamada Guerra Fria, uma visão de 
um conflito generalizado do qual desapareceriam elementos historicamente marcantes das 
guerras anteriores: no campo moral, os conceitos de vitória e de glória; no campo material, a 
mais que provável destruição mútua dos contendores. 
 
No caso dos EUA e da China, sendo potências separadas por milhares de quilómetros e vastas 
regiões marítimas, torna-se difícil imaginar que uma guerra entre eles permitisse a preparação, 
necessariamente lenta, de um Teatro de Operações terrestre. Se assim fosse, o atrito decorreria 
num cenário claramente aeronaval, espaço onde a definição dos alvos é perfeita, favorecendo a 
aquisição de objectivos. Assim, ao iniciarem-se as operações de guerra, ficaríamos à espera dos 
efeitos balísticos das duas partes – sendo importante recordar a elevadíssima precisão dos 
sistemas actuais – e das medidas de guerra cibernética, num contexto operacional onde teríamos 
dificuldade em discernir algo semelhante a uma ‘batalha’. As medidas de guerra cibernética, cuja 
acção e danos causados configuram um enorme ponto de interrogação, colocariam aos 
combatentes as mais paralisantes surpresas, incapacitando equipamentos essenciais para a 
acção balística e para o comando e controlo das operações. 
 
O ataque iraniano, com mísseis balísticos, à base aérea de Ayn al-Asad, em 8 de Janeiro de 2020, 
visando forças dos EUA ali estacionadas, como retaliação ao atentado que vitimou o general 
Qasem Soleimani, demonstrou a precisão dos meios à disposição do Irão e a aparente 
incapacidade para proteger a base com sistemas antimísseis, apesar de uma acção desse tipo ser 
absolutamente esperada. E, provavelmente, a China seria capaz de fazer melhor. 
 
Estas considerações, assentes mais em dúvidas do que em certezas, não retiram, contudo, o 
brilho da argumentação guerreira anotada por Tucídides, toda ela muito de acordo com aquele 
tempo e, ate, de tempos muito mais próximos do nosso. Todavia, terá sido a própria evolução da 
Arte da Guerra a tornar inviável a sua repetição, porque, como disse o general Douglas 
MacArthur, “na guerra, não há substituto para a vitória”. 
 
David Martelo – Dezembro de 2020 


