
Espartanos lutam contra ocupação

Apesar das várias histórias e mitos 
criados em cima do conflito de 

Esparta, a batalha entre persas e gregos 
realmente aconteceu. Ela fez parte de 
uma série de conflitos conhecidos como 
“Guerras Médicas” nos séculos VI e V 
a.C.
O objetivo das lutas era a expansão 
da civilização persa. Eles já haviam 
conquistado várias regiões da Ásia 
Menor quando se aproximaram da 
Grécia. A relação estável entre os dois 
povos durou pouco, e em 490 a.C, os 
persas tinham dominado várias cidades 
da Grécia Continental.

A batalha de Termópilas aconteceu 
10 anos depois das primeiras invasões, 
quando o rei Xerxes convocou 300 mil 

soldados persas para derrotar as cidades 
gregas de Atenas e Esparta. Sabendo 
da futura invasão, o rei Leônidas de 
Esparta teria reunido seus poucos 
300 soldados espartanos, somados de 
aproximadamente 700 gregos aliados.

 A batalha entre os dois grupos durou 
três dias e ocorreu no desfiladeiro que 
leva o nome da batalha (Termópilas 
em grego significa “portas quentes”). 
A disputa começou numa madrugada, 
quando os persas tentaram um ataque 
surpresa no desfiladeiro. Armados 
somente com um pequeno escudo e uma 
lança (enquanto os gregos portavam 
grandes capacetes, escudos, lanças e 
espadas), os persas foram facilmente 
derrotados nesta primeira investida. 

Mesmo com um exército dez vezes menor que o dos persas, espartanos lutam por três 
dias e conseguem detê-los em uma luta digna de cinema.
Rafael Lamim, Taís Meireles, 
Tiago Moreno e Trícia Oliveira
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XerxesLeônidas
! Um dos reis de Esparta

! Tentando defender a Grécia nas Termópilas, morreu 
durante a batalha

! Nº de soldados: 300

! “Deponham suas armas e se entreguem”

! Rei da Pérsia

! Buscando expansionismo, ganhou em Termópilas, mas 
perdeu a guerra

! N° de soldados: 300 mil

! “Venham pegá-las!”

Embora Xerxes dispusesse de 
mais homens que os gregos, 
a falta de domínio da região 
impedia que o rei pensasse 
em manobras ou estratégias 
mais elaboradas. 

Percebendo que assim 
perderia muitos homens, 
Xerxes teria tentado negociar 
o fim da batalha com 
Leônidas. Supostamente, 
ele ofereceu um cargo de 
governo ao espartano em troca de 
suas armas. “Venha buscá-las”, teria 
respondido Leônidas. Ofendido, o rei 
persa enviou cem mil soldados de elite 
de sua infantaria, conhecidos por 
“imortais”. 
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Primeiro contato 
com o exército. 

Treinam e se 
exercitam.

7 anos
20 anos

Real ingresso ao 
exército.  Tem de lutar 
em todas as  batalhas, 
mesmo as suicidas.

30 anos
Tem o direito de se 

casar e ganham poderes 
políticos. Ainda assim, 

são obrigados a batalhar 
até os 60 anos. 
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Xerxes chega a Termópilas para 
a batalha. Durante quatro dias 
ele espera que os gregos tomem 
a iniciativa ou desistam da luta.

Cansado de esperar, o rei persa envia 
soldados para invadir Termópilas. Mas 
a falta de domínio da região se torna 
uma desvantagem e eles são derrotados.

Xerxes envia um grande contingente 
de arqueiros com a promeça de tapar 
o sol com suas flechas. Ainda assim, 
Leônidas e seus guerreiros vencem.

Com as derrotas, Xerxes 
tenta subornar Leônidas 
para o fim da batalha. Mas 
o espartano se recusa.

Ofendido com a resposta, Xerxes 
envia dez mil de seus melhores 
homens, conhecidos como imortais. 
Porém, mais uma vez a vitória é grega.

Em troca de recompensas, o 
desertor grego, Efialtes, revela 
ao rei persa o caminho secreto 
para a retaguarda das Termópilas.

Com a chegada dos persas à 
retaguarda do desfiladeiro, os 
gregos perdem sua vantagem 
e, consequentemente, a batalha.

E a Grande Luta Começa...

No lugar onde hoje ficam (em sentido anti-horário no mapa) Turquia, Bulgária, 
Macedônia, Albânia e Grécia, ocorreram as Guerras Médicas. Entre 490 a.C. 
e 480 a.C., além da batalha de Termópilas, os gregos precisaram enfrentar os 
persas em outros três conflitos principais. Nas batalhas de Maratona, Platéia e 
Salamina o exército grego venceu mesmo quando os persas usaram  esquadras 
(navios de guerra).

Onde a guerra aconteceu...

Adap.: KINDER, H.; HILGEMANN, W. Atlas of World History. Nova York: Anchor Books, 1974. p. 56.

de Salamina (diante de Atenas).
 Os espartanos foram exaltados pela 

coragem de morrer como homens livres 
e não como desertores ou escravos 
do inimigo. Os gregos sabiam que 
morreriam diante de um exército 
bem mais numeroso, mas tinham 
como objetivo exatamente aquilo que 
conseguiram. Detiveram os persas nas 
Termópilas, criando tempo hábil para 

que os militares atenienses pudessem 
organizar a fuga da população e salvar 
a cidade.

Delimitando uma estratégia, os gregos 
conseguiram sucessivas vitórias contra 
os persas nas batalhas seguintes, de 
Salamina, Platéia e Micala. Com isso, 
impediram a invasão e recuperaram 
a autonomia política de cidades já 
conquistadas. 

Mas, o que os gregos não sabiam 
era que um de seus compatriotas os 
trairia. Efialtes, espartano recusado 
na batalha, cedeu informações aos 
persas, conduzindo-os a um caminho 
para a parte de trás do desfiladeiro de 
Termópilas. Para surpreender os gregos 
que se defendiam dos arqueiros na linha 
de frente, Xerxes enviou parte de seus 
soldados durante a noite. Os gregos 
só perceberam o avanço persa em sua 
retaguarda quando já era tarde demais.

 Prevendo a derrota, boa parte dos 
soldados  se dividiu. Alguns eram a favor 
da retirada, enquanto outros preferiam 
morrer lutando. Leônidas declarou que 
todos os aliados eram livres para partir, 
mas ele e seus trezentos espartanos 
permaneceriam. Ainda que fossem 
morrer, os soldados acreditavam que 
seus nomes seriam cumulados de glória 
e jamais cairiam no esquecimento.

No terceiro dia de luta, os gregos 
lutaram com ainda mais afinco e 
causaram novas perdas entre os 
invasores. A luta foi corpo-a-corpo, a 
facadas, morrendo soldado por soldado.  
Dessa forma caiu Leônidas, que teve sua 
cabeça decapitada e entregue a Xerxes, 
como símbolo de vitória. Apesar de 
vitoriosa, a campanha persa acabou se 
enfraquecendo, na medida em que suas 
tropas não eram facilmente guarnecidas 
por suprimentos e reforços. Mais tarde 
elas seriam derrotadas na batalha naval 

Tiago Moreno

d Em 1962, Rudolph Maté dirigiu 
a primeira versão da história das 
Termópilas no filme “300 de Esparta”.
d Em 2007, Zack Snyder atualizou 
a batalha em “300”. Por aqui, o filme 
ganhou destaque pela participação do 
ator brasileiro Rodrigo Santoro como 
o vilão Xerxes (foto).

d Frank Miller, famoso escritor e 
desenhista de quadrinhos, se inspirou 
no filme “300 de Esparta” para criar 
um graphic novel (livro de histórias em 
quadrinhos) de mesmo nome em 1998.
d Quase 10 anos depois, seu 
livro inspiraria o blockbuster norte-
americano “300”.
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No Cinema Nos Quadrinhos Na Internet
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d Páginas oficiais do filme “300”:
www.300themovie.warnerbros.com
www.300deesparta.com.br
d Página oficial de Frank Miller:
www.moebiusgraphics.com
d Informações históricas:
www.templodeapolo.net/
Civilizacoes/grecia/grecia.html


