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Prefácio 
 

por Meraldo Zisman* 
 
  
O autor, Arthur Luiz Nóbrega, surpreende com seus escritos dirigidos aos jovens do 

Brasil. Neles há toda uma preocupação com a virtude. 

Ademais, poucos seriam capazes de escrever para os jovens com tamanha 

desenvoltura. O autor toma a figura desse macedônio que, além de ter possuído uma 

personalidade emblemática do impulso juvenil, foi poupado pelos deuses de perder o denodo da 

mocidade. Morreu aos 30 anos, de tantas conquistas e vitórias. Perdeu Alexandre a chance de 

viver a época fecunda da maturidade. 

 Voltemos ao livro. 

De estilo conciso, limpo, enxuto, coeso, é uma fonte perene de didática da vida. 

Procura dados no passado visando alertar para a violência em um mundo em que as leituras e os 

leitores escasseiam, para assim resgatar a importância do texto bem escrito, dedicado à educação 

dos jovens.  

Em minha longa jornada de pediatra de província e psicoterapeuta de jovem tenho 

para mim que poucos escritores terão as características didática-literária-histórica deste livro.  

 Em uma civilização em que tudo se torna muito fugaz, em que a imagem predomina e 

alguns vaticinam o fim do livro impresso... eis que surge o autor que vive nos sertões de 

Guimarães Rosa, metamorfoseando a personagem de Alexandre, o Grande, desta vez não para 

destruir e sim para conquistar crianças, adultos e velhos para a importância das regras 

gramaticais e o respeito à nossa língua portuguesa. O autor emprega uma linguagem quase 

coloquial, parece que tentando resgatar a importância de recordarmos que a nossa pátria é a 

língua portuguesa.  

Com sua maravilhosa capacidade de metaforizar consegue, por intermédio de uma 

figura tão distante, o mito histórico de Alexandre, o Grande, mostrar a todos nós, velhos e jovens, 

a importância do conhecimento humanístico — a ciência sem humanismo não é nada.  

Certamente a técnica do livro escrito por esse intelectual naturalizado mineiro é tal 

qual a de verdadeiro mestre, que jamais sabe para onde caminhará seu ensinamento.  

O escritor desconhece o mundo virtual que poderá vir a surgir entre o seu texto e a 

mente do leitor. Ele, o texto, já não mais lhe pertence. 

     Aprendi e creio que o leitor aprenderá muito com as palavras de Lucius Flavius 

Arrianus, historiador grego do Século II que baseou seu livro Anabasis Alexandri nas memórias de 

Ptolomeu e Aristóbulo, ambos generais de Alexandre.  Arrianus diz, por exemplo, que ‘investigar o 

desconhecido fazia parte da natureza de Alexandre. (pg. 36), enquanto que na página 42 o autor 
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deste livro informa, baseado nos escritos de Arrianus: ‘... Alexandre erigiu altares para se deus 

favorito, Dionísio, talvez no local onde hoje se encontra uma grande estátua de Lênin, um 

monumento a outra corrente da história que também veio e se foi’, mais uma vez buscando 

vínculos entre épocas e conquistadores, mostrando como a glória é fugaz.  

 É muito oportuno e interessante o modo como o autor induz o leitor a um momento de 

reflexão sobre nossa civilização do narcisismo, do consumismo e da competição desenfreada, 

fazendo com que nos lembremos do dom da humildade, usando para isso uma metáfora com a 

figura narcísea de Alexandre Magno. 

 Portanto, pertinente é tomar emprestado o dito de Mário Quintana: a gente escreve 

uma coisa, acaba escrevendo outra e o autor entende uma terceira coisa... e, enquanto se passa 

tudo isso, a coisa propriamente dita começa a desconfiar que não foi propriamente dita.      

    E como as razões são individuais, vamos ler o livro do nosso amigo Arthur, pois 

quem encerra um livro dessa maneira: “Deixe que os deuses me julguem, pois nunca me 

mentiram, em todos os sinais que me deram”, merece ser lido e (re)lido. 

Portanto, juro que o leitor precisa ler os escritos desse intelectual que resolveu romper 

o silêncio. 

 Certeza tenho: o autor tem muita coisa mais para escrever, compartilhar os seus 

sentimentos com os brasileiros de todas as regiões. É seu dever de intelectual.  

Vamos à leitura do meu amigo escritor Arthur que me permite chamá-lo de Tutuca. 

Meraldo Zisman 

Praia de Maria Farinha 

Município do Paulista - Pernambuco. 

30 de janeiro de 2007 
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NOTA DO AUTOR 

 

Este livro foi escrito tendo como público-alvo os jovens do Brasil, muitos dos 

quais jamais ouviram falar de Alexandre, chamado o Grande, ou Magno, por 

suas conquistas e sua dedicação à beleza e à cultura. 

O Rei Alexandre da Macedônia, pequena região da Grécia Antiga, iniciou sua 

surpreendente campanha quando tinha 22 anos, em 334 Antes de Cristo, muito 

antes do auge do Império Romano. 

Para nós do Século XXI, parece que aqueles ‘bárbaros’ não conheciam nada de 

engenharia, de logística nem de artes militares, estratégia ou táticas. Mas não 

era bem assim. O exército de Alexandre construiu pontes flutuantes, aterrou 

despenhadeiros e ligou uma ilha ao continente; utilizou a tática de movimento 

de flanco. Não eram tão bárbaros assim... Além disso, como conto abaixo, 

Alexandre e seus soldados recebiam cartas de seus parentes, livros e até frutas 

frescas, a milhares de quilômetros de casa. 

Ao final da campanha, que durou oito anos, o exército era formado por mais de 

setenta mil soldados de várias nacionalidades, muitos dos quais se aliaram a 

Alexandre, após serem derrotados. E foi assim que esse ‘menino’ conquistou 

todas as regiões a Leste e ao Sul da Europa, que hoje conhecemos como 

Turquia, Egito, Oriente Médio e Ásia Central, chegando a dominar parte da 

Índia.   

Este livro foi escrito para os jovens do Brasil do Século XXI, pouco 

acostumados a ler, a não ser na telinha do computador ou do celular. Por isso 

evitei frases rebuscadas e imagens ocultas, tentando facilitar a leitura e o 

entendimento da História de Alexandre, o Grande, pois história é algo que deve 

interessar a todos. 

 

Arthur Luiz Nóbrega 

Bicas, MG, 22 de abril de 2010. 
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BREVE HISTÓRIA DE ALEXANDRE, O GRANDE 

ou DE COMO SE DOMINAVA O MUNDO 300 ANOS ANTES DE CRISTO. 

 

 

CAPÍTULO I  -  O FILHO DE DEUS 

 

O cenário 

 Esta é a história, pontuada por uma série de lendas, 

de um homem que liderou uma campanha militar vitoriosa, percorrendo 

trinta mil quilômetros, varrendo os Bálcãs, a Turquia, o Oriente Médio e 

parte da Ásia. Ele é uma das maiores figuras da História, um homem cuja 

lenda vem sendo contada em todo o mundo, há 2.300 anos. 

 Nas planícies da Ásia Central, os nômades ainda 

contam a história de Alexandre, o Grande.  Dizem que Alexandre tinha 

chifres, que era o demônio em pessoa. 

 Aos 25 anos de idade, Alexandre conquistou o 

Império Persa. Hoje, a Pérsia se chama Irã, um país aonde as pessoas 

ainda se lembram das lendas sobre o homem que destruiu  sua 

civilização. Os iranianos o chamam de Alexandre, o Maldito. As mães 

iranianas assustam seus filhos, dizendo: “Vá pra cama, senão Alexandre 

vem te pegar”.  

 Antes de completar seus 30 anos, impulsionado por 

sua paixão por conquistas e glória, Alexandre criou um império e chegou, 

lutando, até à Índia.  Diz uma das lendas que homens santos da Índia o 

levaram à árvore falante, uma árvore sagrada que falava todas as línguas 

da terra e profetizava o destino dos homens. A árvore falou. Ela o 

admoestou por ele pensar que poderia conquistar toda a Índia e também 

profetizou que ele morreria jovem, mas que seu nome seria lembrado para 
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sempre.  

 Alexandre, o Grande, nasceu na Macedônia, uma 

região ao norte da Grécia moderna, à sombra do monte Olímpio, o lar dos 

deuses dos gregos. A Macedônia, que antes era uma província da Grécia, 

havia sido conquistada por Felipe, pai de Alexandre. Essa região passou 

por vários domínios e voltou a ser um país independente no início do 

Século XXI.   

 Na vida de Alexandre, os deuses foram 

personagens tão importantes quanto ele mesmo. Para ele, Zeus, Apolo e 

Hércules eram reais. Ele chegou a proclamar que Zeus, o rei dos deuses, 

era seu pai.  

 Esta é a história de um homem que conquistou a 

maior parte do mundo então conhecido, antes dos 30 anos de idade, 

realizando uma das maiores façanhas de toda a História da Humanidade. 

 

Os pais 

 Ao se contar a história de Alexandre, o maior 

problema é separar os fatos das lendas. Desde quando Alexandre ainda 

era vivo os gregos contam  histórias sobre ele. As lendas são corretas 

sobre um item específico: Alexandre teve pais extraordinários. Felipe, seu 

pai, tinha uma personalidade ímpar. Ele havia criado o Estado da 

Macedônia em apenas vinte anos. Era um homem baixo, valente e 

ardiloso. No final da vida, tinha apenas um olho e mancava de uma perna. 

Mas era um mulherengo inveterado, teve sete esposas, algumas por 

conveniência, outras por amor. Estava sempre bêbado, mas mesmo assim 

foi um brilhante administrador e líder guerreiro. Foi ele quem ensinou a 

Alexandre a arte de dominar sem destruir, o respeito às religiões e às 

culturas dos povos dominados. Olímpia, mãe de Alexandre, tinha cerca de 

doze anos quando Filipe se casou com ela para ganhar a boa vontade de 
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seu pai, o Rei de Épiro. Era bela e inteligente, mas também manipuladora, 

cruel e possessiva. Dedicava-se a cultos religiosos misteriosos e 

entregava-se, desenfreada, a danças que a levavam ao êxtase. Diziam até 

que dormia com cobras. Talvez por tudo isso, Alexandre tivesse crescido 

com um inabalável senso de destino.  

 

Bucéfalo  

 Há uma história famosa sobre a infância de 

Alexandre. Um dia, um cavalo foi levado a seu pai. O cavalo era chamado 

de Bucéfalo, o que significa cabeça de boi.  Ninguém conseguia domá-lo, 

mas o menino de dez anos apostou com o pai que conseguiria e, calma e 

tranqüilamente, o fez. Alexandre, inteligente e perspicaz, percebera que o 

cavalo se assustava com a própria sombra e virou a cabeça do animal em 

direção ao sol, acalmando-o. Seu pai riu-se e disse: “Procure outro reino, 

meu filho, a Macedônia é muito pequena para você”. Felipe tinha razão. A 

Macedônia era um lugar pequeno. E Bucefálo serviu de montaria a 

Alexandre por boa parte de sua campanha.    

 Felipe foi assassinado por um guarda-costas e 

Alexandre tornou-se rei, aos 19 anos de idade. 

 

A motivação 

 Mas o que terá inspirado Alexandre a conquistar a 

poderosa Pérsia? A resposta é: vingança. Cento e cinqüenta anos antes, 

os persas haviam devastado a Grécia, à qual pertencia a Macedônia. 

Alexandre cresceu sonhando com uma guerra de desforra. Quando ele 

tinha 19 anos, seu pai foi assassinado no teatro de Vergina.  Repentina e 

inesperadamente, Alexandre tornou-se rei e líder de um exército que já 

havia esmagado o restante da Grécia. 

 Alexandre partiu rumo à Pérsia na primavera do ano 
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334 antes de Cristo, quando tinha 22 anos de idade, dando início a uma 

guerra que o levou até quase à China. Ele nunca mais veria sua terra 

natal.  Em maio daquele mesmo ano, o exército de Alexandre atravessou 

o Helesponto, hoje chamado de Estreito de Dardanelos, que separa a 

Europa da Ásia. Eram 35 mil soldados de cavalaria em navios de 

transporte.  

 Alexandre atravessou o Estreito, iniciando uma 

peregrinação a um local sagrado para todos os gregos, principalmente 

para ele, a cidade de Tróia. Ele foi o primeiro a desembarcar. Caminhou 

até à praia, usando uma armadura de gala, com plumas no capacete e um 

escudo no peito que continha a imagem da cabeça de Górgona, que, de 

acordo com a lenda, supostamente transformaria em pedra quem a visse. 

Seu primeiro ato foi jogar sua lança na praia, um gesto que indicava que a 

Ásia seria sua por direito,  conquistada pela força. Depois se afastou da 

praia com seu querido amigo e amante, Hefaístos, para oferecer 

sacrifícios junto aos túmulos dos grandes heróis gregos mortos na guerra 

de Tróia. Os dois jovens correram nus ao redor da tumba de Aquiles, seu 

antepassado. No sopé da colina de Tróia eles viram o local para onde 

Aquiles arrastara o corpo de Heitor em sua biga e em seguida visitaram a 

velha cidade de Tróia.  

 Desde menino, Alexandre cultuava os guerreiros 

gregos que haviam lutado e morrido naquelas muralhas, mil anos antes. O 

que eles fizeram ali lhes conquistou glória eterna. E Alexandre ansiava 

por essa glória, acima de qualquer coisa, como nos afirma o historiador 

grego Arrianus, que baseou seus livros nas memórias dos principais 

generais de Alexandre. Eles foram ao templo da deusa Atenas, na parte 

mais elevada de Tróia. Dentro do templo, foram apresentadas a Alexandre 

as armas que supostamente haviam sido usadas pelos heróis da guerra 

de Tróia. Ele as levou consigo, deixando ali suas armas. Levou um escudo 

que diziam haver pertencido a Aquiles, escudo que o acompanhou até à 
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Índia.  

 Ao honrar e oferecer sacrifícios aos heróis, 

alimentando seus espíritos com sangue, Alexandre tentava obter a 

cooperação deles e fazer com que lutassem a seu lado na guerra que ele 

iria levar à Ásia. 
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CAPÍTULO II –  O INÍCIO DA CAMPANHA CONTRA DARIO 

 

As primeiras batalhas 

 

 O Império Persa era o maior que já existira na face 

da terra. O domínio dos persas estendia-se da Etiópia ao Mar Negro, do 

Mar Egeu à Índia. Seu rei, Dario III, era o Senhor do Mundo. Era esse o 

império que Alexandre queria conquistar. E, em pouco tempo, Alexandre 

derrotou o governador persa da Ásia Menor, chegando à costa do 

Mediterrâneo, ao Sul.  

 Por toda a costa ocidental do que hoje é a Turquia, 

havia cidades gregas, então dominadas pelos persas, mas ainda sob forte 

influência da civilização grega. Aristóteles, preceptor de Alexandre, 

lecionara em muitas dessas cidades. Durante sua campanha, Alexandre 

foi recebido em todas elas como um libertador. Da mesma forma como 

invocara a ajuda dos heróis de Tróia, ele buscava agora o apoio de um 

dos deuses mais poderosos do Olímpio, Apolo, cujo oráculo, outrora, 

atraia peregrinos de todas as partes do mundo grego. A crença em 

oráculos como o de Dídima e em sua capacidade de prever o futuro era 

parte integrante da veia religiosa de Alexandre.  Nos dias de hoje, é fácil 

considerar isso uma superstição ultrapassada, mas até presidentes 

modernos consultam videntes. E Alexandre acreditava nos oráculos. Ele 

iria empreender uma guerra de vingança, mas haveria também batalhas 

em nível divino, com o auxilio dos deuses cujos altares haviam sido 

profanados pelos persas. 

Por ocasião da grande invasão, os persas  saquearam Dídima. As fontes 

sagradas secaram. As profecias cessaram. Mas, para Alexandre, Apolo 

ainda estava no templo. O historiador Calístenes, que acompanhou 
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Alexandre durante a maior parte da campanha, registrou que quando 

Alexandre entrou no templo a fonte voltou a jorrar, como por mágica. O 

que quer que tenha ocorrido, depois de 150 anos calado, o oráculo voltou 

a falar, e disse: “Alexandre triunfará sobre os persas”.  

 O exército macedônio marchava vitorioso rumo ao 

Sul, mas Alexandre tinha um problema: os persas controlavam o mar. Ele 

tomou então uma decisão ousada e controvertida, contestada por alguns 

de seus comandantes: dispersou a frota, que contava com 160 navios. Os 

persas tinham cerca de 400, portanto ele não poderia arriscar um 

confronto direto. E cada navio custava uma fortuna. Alexandre resolveu 

que não precisava mais deles. Ele apostou que a guerra poderia ser 

vencida em terra, tornando inúteis as bases navais persas. Resolveu 

então iniciar o ataque pela principal base persa da Jônia, a antiga cidade 

de Halicarnasso.  

 A fortaleza persa ficava abaixo do castelo de 

Bodrum e era comandada pelo mercenário Memnon de Rodes, um dentre 

os muitos gregos que odiavam Alexandre. Memnon preparou-se para um 

longo cerco. Alexandre estava atacando a parte baixa da cidade, que a 

partir dali subia, fazendo uma grande curva, tal como um anfiteatro, toda 

cercada por muralhas muito resistentes. Alexandre dispunha da mais 

moderna tecnologia: torres móveis, catapultas, aríetes, mas não 

conseguia penetrar na fortaleza. Certa noite ocorreu um incidente bizarro 

nas ruas dessa cidade. Como em todos os exércitos, os soldados de 

Alexandre abusavam do álcool, bebiam antes da batalha para ter coragem 

e após a batalha para celebrar. Simplesmente bebiam. A maioria era de 

jovens com muita energia para queimar. Naquela noite, em particular, uma 

das brigadas de infantaria da linha de frente, que estava acampada fora 

dos muros, começou a beber pesado. Eles se gabavam de seus feitos. 

Dois deles, desafiados a mostrarem sua coragem, empunharam suas 

armas e marcharam decididos a atacar a muralha da cidadela de 
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Halicarnasso. No meio da confusão, os dois lados enviaram mais tropas e 

ambos tiveram muitas baixas.  

 No dia seguinte, humilhado, Alexandre teve de pedir 

aos persas que entregassem seus mortos. Mas, do lado persa, os 

mercenários gregos estavam muito alarmados. Pior, no conselho de 

guerra de Memnon, os comandantes mercenários começaram a ficar 

nervosos, pois as coisas não estavam acontecendo como planejado. Um 

mercenário ateniense, o general Efíaltes, estava na lista dos procurados 

por Alexandre, que provavelmente o odiava. Ele não queria deixar que 

Alexandre recebesse seus mortos e argumentou: “Não podemos ceder um 

milímetro sequer a esse pequeno monstro, a esse tirano da Grécia!”.  

Memnon, porém, ainda queria seguir  as regras da guerra: “Deixe que ele 

receba seus mortos”. Novamente, Efíaltes externou sua opinião, e disse: 

“A situação é séria; no lado leste, dois trechos da muralha e duas torres 

foram destruídos por golpes de aríete. Erguemos uma defesa de tijolos 

por trás, mas é apenas uma questão de tempo até que eles penetrem. 

Temos de tomar a iniciativa. Não podemos ficar aqui, esperando que eles 

voltem a atacar”. 

 Os mercenários elaboraram um plano. Efíaltes 

lideraria um audacioso ataque surpresa, com 2.000 soldados, e queimaria 

os aríetes e as torres móveis de  Alexandre. O primeiro grupo de mil 

soldados correu para  fora da muralha, carregando tochas acesas, baldes 

de piche e tudo o que fosse inflamável. Sua tarefa era atear fogo às 

máquinas de cerco, que eram de madeira. Os macedônios contra-

atacaram. 

 Memnon atacou com suas reservas e, por um 

momento, parecia que os macedônios perderiam essa  batalha.  

Foi quando as reservas macedônias, compostas por veteranos, homens 

mais velhos que haviam lutado sob o comando de Felipe, pai de 

Alexandre, entraram em ação, mostrando aos jovens como lutar. Foram 
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eles que fizeram os atacantes recuar de volta à cidade. 

 Memnon havia perdido sua última cartada. Os 

persas sabiam que Alexandre vencera. Naquela noite, Memnon evacuou 

suas forças por mar para a ilha de Kós. 

 

O primeiro embate com os Persas 

 

 Alexandre fez uma pausa e deixou que os soldados 

recém-casados passassem o inverno em casa. Arrianus escreveu que 

nada poderia ter contribuído tanto para a popularidade de Alexandre. 

Enquanto descansava com os veteranos, na antiga cidade de Mila, ele 

deve ter comentado que ainda não conseguira chegar ao coração do 

império persa. Durante aquele inverno, Alexandre conduziu campanhas 

militares ao longo das montanhas do sudoeste da Turquia.  

Um dos episódios daquela época ficou famoso. O exército principal tinha 

ido da costa para o interior. Alexandre e uma pequena força seguiram por 

um atalho ao longo da costa, até chegarem a uma série de cabos 

montanhosos, ao longo de cujas praias eles caminharam. A maré estava 

subindo, mas ele não recuou e quase ocorreu um desastre. Ele ordenou 

que seus homens marchassem através das ondas. Eram alguns milhares, 

carregando mochilas. Tal como a maioria deles, Alexandre era baixo e 

não sabia nadar.  Finalmente, a maré começou a baixar e as tropas, que 

tiritavam de frio, conseguiram sair da água. Calístenes, historiador da 

expedição, alegou que o mar se havia curvado a Alexandre. Esse episódio 

revela três facetas de Alexandre: ele nem sempre pensava nos problemas 

com antecipação, era um homem obstinado e, o mais importante, ele tinha 

sorte.  

 Alexandre foi um príncipe entre os homens - e um 

tirano.  Esta continua a ser a versão da história de Alexandre na Ásia, 
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onde ele ainda é chamado de “dois chifres” porque, segundo a lenda, ele 

era o demônio e tinha chifres. Dizem que quando seus barbeiros 

descobriram os chifres, ele os matou. O último barbeiro guardou o 

segredo até que não agüentou mais. Ele gritou então para o fundo de um 

poço: “Alexandre tem dois chifres, ele é o demônio”.  Mas no fundo do 

poço havia bambus, que depois foram usados para fazer flautas e elas 

espalharam o segredo por todo o mundo. 

 Agora, entra em cena o Rei dos Reis, Dario em 

pessoa. Ele descendia de uma linhagem de soberanos persas que teve 

início com o próprio Ciro o Grande, um famoso herói persa. 

 Enquanto os macedônios marchavam de Ancara, 

hoje capital da Turquia, para o Mediterrâneo, Dario partiu de Babilônia 

com um exército que era quase o dobro do de Alexandre. Ele cercou a 

retaguarda de Alexandre, cortando sua linha de retirada. 

 Os reis se defrontaram na pequena cidade de Issos, 

onde ocorreu uma das batalhas decisivas da campanha. 

 Dario alinhou suas tropas ao longo das margens do 

rio Paias, entre as montanhas e o mar. Posicionados ao centro, ao longo 

de uma fileira de rochedos, ele  tinha 20.000 mercenários gregos, que 

deveriam rechaçar a cavalaria de Alexandre. Junto ao mar, ele aglomerou 

sua própria cavalaria, para esmagar o flanco esquerdo de Alexandre e nas 

montanhas à sua esquerda, Dario colocou uma tropa de infantaria sem 

treinamento, protegida por arqueiros, num sinal claro de que ele temia que 

os infantes não conseguiriam lutar sozinhos. 

 Alexandre percebeu o plano persa o qual, de certa 

forma, era óbvio, por causa da topografia da região e dos arqueiros. Logo 

que ele viu os arqueiros diante da infantaria, soube que era por ali que 

deveria atacar. Era outono e escurecia cedo. Seus conselheiros mais 

experientes o aconselharam a esperar até o dia  seguinte. Mas Alexandre 

não esperou e cavalgou diante de suas linhas, encorajando os soldados. 
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Ele elogiou os oficiais e os soldados por sua bravura e os regimentos 

macedônios o aclamaram. Prosseguiu citando as cidades e os 

contingentes gregos aliados, dizendo: “Vamos derrotar o grande Rei da 

Pérsia; vamos vingar a humilhação que os persas impuseram aos gregos”. 

Ele se colocou diante de seus aliados trácios e balcânicos, que não 

falavam grego, e disse: “inimigo,... matar... pilhar”. É claro que eles 

entenderam isso sem qualquer problema. Aqueles homens estavam ali 

para aproveitar o lado mais divertido da batalha, a pilhagem que se seguia 

à vitória. O Exército inteiro ficou em ponto de ebulição. E os persas 

estavam nervosos, à espera do ataque.   

 Alexandre deu a ordem e quando a tropa avançou, 

os arqueiros persas arremessaram uma saraivada de flechas tão densa 

que elas atingiram umas às outras e acabaram sendo totalmente 

ineficazes. 

 Os macedônios evitaram o confronto direto com os 

arqueiros, deram a volta e atacaram a infantaria, abrindo caminho à força. 

A infantaria persa entrou em pânico. Em poucos minutos, a cavalaria de 

Alexandre entrou no rio, começou a atravessá-lo, e todo o flanco esquerdo 

persa se dispersou, em pânico. 

 Alexandre ganhou a batalha nos primeiros minutos - 

pode-se dizer que no primeiro minuto - e avançou, abrindo caminho até a 

biga de Dario, que teve de fugir para salvar sua vida.  

 Dario, o nobre Rei do Mundo, não acreditava no que 

via, abalado por raiva e medo. O mundo havia mudado.  

 A maioria das cidades da costa do que hoje é o 

Líbano entregou-se sem lutar, mas Tiro resistiu a Alexandre. A cidade 

ficava numa ilha, a cerca de oitocentos metros da costa. 

 Enfurecido pela resistência oferecida pela cidade, 

Alexandre resolveu construir uma passagem até a ilha, através das ondas, 
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um aterro que literalmente uniu a ilha ao continente, para sempre. 

 Alexandre levou vários meses para construir a 

passagem. Isso nos dá uma nova visão do temperamento de Alexandre. 

Ele não admitia obstáculos em seu caminho nem tinha compaixão por 

quem o desafiasse.  

 Num dos maiores feitos da história da engenharia 

militar, o exército de Alexandre construiu, no ano 332 antes de Cristo, 

uma passarela de setecentos e trinta metros de comprimento e sessenta e 

três metros de largura sobre o Mediterrâneo, para tomar dos persas a ilha 

de Tiro, na costa do Líbano. A proeza intrigou os arqueólogos até o início 

do Século XXI, já que os macedônios não tinham tecnologia para esse 

tipo de obra. O mistério, no entanto, foi desvendado por um trio de 

cientistas franceses: Alexandre teve uma ajudinha da geologia. O trio 

estudou a formação da península que hoje se estende na costa de Tiro, 

onde antes ficava a inexpugnável ilha usada pelos fenícios (então sob 

governo persa) como fortaleza.  A equipe de cientistas descobriu que a 

própria história geológica da ilha acabou sendo o calcanhar-de-aquiles 

que permitiu a invasão dos macedônios. A ilha de Tiro funcionou como um 

quebra-mar natural, ajudando a frear as ondas e a formar aquilo que os 

geólogos chamam de proto-tômbolo, ou banco de areia. Na medida em 

que a energia das ondas se dissipava ao bater na ilha, a água não podia 

mais carregar sedimentos e eles eram depositados ali. Esse acúmulo de 

areia fica perto da superfície e teria servido de base para o aterro de 

Alexandre.  

 A costa de Tiro atrai assentamentos humanos desde 

a Idade do Bronze. Seu litoral é formado por altas falésias de arenito que 

protegiam a cidade de ataques por mar. A ilha de Tiro era parte dessa 

formação geológica.  

 A geologia sozinha, no entanto, não explica a 

vulnerabilidade de Tiro. O estudo francês revela uma contribuição decisiva 
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para a formação do banco de areia: o desmatamento e o desenvolvimento 

da agricultura, a partir de 3.000 a.C., quando a ocupação da região era 

intensa, aceleraram o acúmulo de sedimentos trazidos por rios que 

deságuam ali. Os babilônios já sabiam do ponto fraco de Tiro no Século VI 

a.C., quando o rei Nabucodonosor II tentou tomá-la dos fenícios, 

construindo uma passarela. Seu fracasso inspirou a tentativa de 

Alexandre.  O feito do exército macedônio, no entanto, não foi obra só de 

engenhosidade: muita força bruta e obstinação entraram em jogo para 

construir - sem aço nem concreto - uma passagem através do mar, 

usando em parte material das ruínas da Tiro continental, sitiada durante 

sete meses, e resistindo aos ataques regulares dos tirenses da ilha, que 

tentavam parar a obra.  Na realidade, até hoje não se sabe exatamente 

quanto tempo Alexandre levou para completar a passagem.  

 O destino dos tirenses na mão do conquistador, 

porém, é conhecido: durante o cerco, 23.000 pessoas ficaram presas na 

ilha, das quais mais da metade era de mulheres e crianças.  Segundo 

Arrianus, depois que a muralha foi rompida, as pessoas se apinharam no 

templo de Hércules, onde atualmente há uma igreja católica. Ali, rezaram 

por clemência.  

 Foram capturadas e vendidas como escravas 13.000 

mulheres e crianças. Elas haviam resistido. Essas eram as regras da 

guerra, na época. Quanto aos homens, Arrianus diz que os líderes foram 

poupados. Mas, segundo Cúrcio, os 2.000 homens que sobreviveram à 

batalha foram crucificados numa praia. 

 

A invasão do Egito 

 

 Em dezembro do ano de 332 antes de Cristo, 

Alexandre chegou ao Egito. 

 A civilização mais antiga e charmosa do mundo 
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tombou sem lutar. Os persas eram odiados pelos egípcios por não 

respeitar seus deuses e Alexandre foi recebido como libertador.  

Durante 3.000 anos o Egito foi uma civilização voltada para si própria.  Ao 

conquistá-la, Alexandre a abria para um mundo maior. Ele mesmo 

escolheu a localização de um porto novo e grandioso, a oeste do delta do 

Nilo, que foi denominado Alexandria – e que até hoje é o maior porto do 

Egito. Para os gregos de todo o mundo, Alexandria ainda é a cidade que 

mais evoca os feitos de Alexandre. 

 Alexandria era o maior empório, o maior mercado do 

mundo. A riqueza acumulada por Alexandre foi bem utilizada. Primeiro, foi 

construída uma cidade magnífica, com uma estrutura viária espetacular, 

sistema de drenagem e de suprimento de água, templos e palácios 

grandiosos, ‘palácios sobre palácios’, segundo Homero e, acima de tudo, 

um centro de cultura mundial.  Com uma quantidade imensa de bens e de 

dinheiro, Alexandre convidou as melhores mentes do mundo para morar 

em Alexandria. No segundo século antes de Cristo, um século após sua 

fundação, Alexandria atraía grandes nomes como Euclídes, o grande 

matemático, Aristófanes, o grande astrônomo, Herófilos, que instituiu a 

anatomia, Arquimedes e muitos outros. E Alexandria possuía a maior 

biblioteca do mundo. Pela primeira vez na história, uma biblioteca 

universal, no sentido da palavra. Era um protótipo do museu britânico ou 

da biblioteca nacional de Paris. E isso foi criação da mente de Alexandre, 

o Grande. Essa talvez tenha sido sua maior contribuição para a 

humanidade. A cidade continua a ser cosmopolita e é um dos maiores 

legados de Alexandre. Ela foi a primeira de cerca de 30 Alexandrias que 

ele fundou entre a África e a Índia.  Os arqueólogos começam a encontrar 

provas concretas da mente por trás disso tudo. Elas mostram um lado da 

personalidade de Alexandre que, até então, era desconhecido. Ele não foi 

apenas um guerreiro, foi também um grande pensador.  Sob as ruas de 

Alexandria, os arqueólogos começam a descobrir uma rede de canais 

projetada para abastecer a cidade com água do Nilo.  Mais abaixo, ainda 
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sob a cidade, encontra-se outro legado, nas catacumbas, a mistura 

exuberante das culturas egípcia, grega e oriental. 

 Alexandre surpreendeu a todos no inverno do ano 

de 331 antes de Cristo. Em vez de se voltar contra a Pérsia, ele deixou 

seu exército no Nilo e rumou para a Líbia, com seus companheiros mais 

íntimos.  Seu destino era o distante oásis de Síua e o famoso Oráculo de 

Amon. Ele ainda buscava sinais dos deuses. A distância do vale do Nilo a 

Síua é de 700 quilômetros e a última etapa é feita através do deserto. 

Para Alexandre, foi uma viagem de oito ou nove dias. Finalmente 

chegaram a Síua que, ainda hoje, continua sendo uma região muito 

diferente do Egito do vale do Nilo. É um local estranho e mágico. Síua fica 

no meio do deserto, mas é maravilhosamente, milagrosamente fértil. Não 

é de surpreender que, durante tanto tempo, as pessoas tenham ido até 

Síua em busca de milagres. Acredita-se que foi na montanha sagrada de 

Síua que o deus Amon, Zeus para os gregos, falou diretamente com a 

humanidade. Alexandre e seus amigos aproximaram-se pelo caminho 

sagrado. Eles se revigoraram num lago conhecido como a Fonte do Sol, 

que ainda existe. Alexandre seguiu o caminho sagrado com Hefaístos e 

seus companheiros mais íntimos. As roupas deles ainda estavam cheias 

de areia do deserto. Arrianus diz que o maior desejo de Alexandre não era 

perguntar ao Oráculo sobre o seu destino e sim descobrir quem era seu 

pai. O Oráculo fica no cimo da montanha. Talvez seja o único local da 

terra onde as pegadas de Alexandre possam ser seguidas com precisão 

até a porta. Ele parou na porta e olhou para dentro, para a barcaça 

dourada e para a estranha estátua de ouro do deus Amon. Os olhos dos 

dois se encontraram. Alexandre deu um passo à frente e formulou suas 

perguntas. A resposta foi entregue pelos sacerdotes, escrita em papiro. 

 Era, literalmente, uma carta do céu. Quando eles a 

entregaram a Alexandre, o saudaram em grego, como filho de Deus. 

 Era tudo o que ele precisava ouvir. 
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 Será que tudo foi apenas uma manipulação cínica, 

para legitimá-lo perante os egípcios? Ninguém sabe, até hoje. Pode ser 

que ele não acreditasse que era, literalmente, o filho de Deus, mas era um 

homem obcecado por seu próprio mito, que foi sendo criado ao longo de 

sua vida. O que quer que tenha acontecido ali, certamente agradou seu 

senso de destino. Alexandre voltou correndo para reunir-se ao seu 

exército. O episódio de Síua parece indicar que Alexandre tinha sempre 

um olho no presente e o outro na eternidade. Ele era um oportunista e um 

visionário, o que o tornava imprevisível e perigoso. Ele escolheu uma rota 

direta para o leste do Nilo, numa jornada épica. É num oásis solitário 

dessa rota que se encontra a primeira evidência de Alexandre como 

divindade real. Há uma inscrição, muito danificada, porque sofreu muita 

erosão, mas ainda é possível ver uma espécie de “cartouche”. O 

“cartouche” é uma pedra em forma oval que contém o  nome de um rei 

egípcio. Fica claro que Alexandre era considerado Rei do Egito.  No 

“cartouche”, o símbolo do sol está claro, o que significa que ele era filho 

do deus Ra. Há, ainda, outro “cartouche” com o nome dele, gravado como 

“alexandros”. 

 E qual seria a dimensão disso tudo na mente dele? 

Essa pergunta não pode ser respondida em termos do Século XXI, mas é 

possível entender porque sua ambição não tinha limites. Alexandre, o 

Grande, foi uma dessas personagens que, às vezes, fazem coisas que, 

para pessoas normais, não parecem normais. 

 Mas Alexandre não foi uma pessoa normal. Ele foi 

uma dessas pessoas que têm uma vida muito curta, mas que deixam sua 

marca, não apenas na história da Antigüidade, mas na história da 

humanidade. 

 Ele seria representado nas paredes dos maiores 

templos egípcios, tal como os faraós do passado. Seria o sucessor de 

Kufu, Seti e Ramsés, o Grande. Em Luxor, no Santuário dos Santuários, o 
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macedônio de 24 anos é representado, homenageando seu pai Amon e 

vertendo libações sobre o falo do deus Min. 

 Filho de Amon, amado de Rá, Rei de duas nações: 

Alexandre. 

 Ele percorrera uma enorme distância, desde sua 

rude terra do Norte. Mas estava apenas começando. À sua frente ainda 

havia a Pérsia. 
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CAPÍTULO III  –  REI DA PÉRSIA 

 

 Para chegar ao local de sua batalha decisiva contra 

Dario, o rei persa até então Senhor da Ásia, Alexandre seguiu a estrada 

real persa rumo ao Kurdistão, atravessando o norte do que hoje é o 

Iraque. Essa estrada tornou-se, posteriormente, parte da rota da seda, 

ligando o Mediterrâneo à China. Uma estrada que esteve em disputa 

durante 5.000 anos. Além das montanhas, a estrada desce para uma 

ampla planície, na qual ocorreu a batalha. 

 Dario já havia sido derrotado em Issos, sua esposa 

e sua família eram prisioneiros de Alexandre e agora ele colocava tudo 

em jogo numa batalha decisiva, perto da cidade de Gaugamelos. Quando 

Alexandre chegou, o calor do verão, de 50 graus, começava a diminuir. O 

local da batalha fica no que hoje é a planície do Kurdistão.  Alexandre e 

Dario se encontraram em um ponto que os analistas militares da 

atualidade ainda vêem como estratégico e importante. O exército de 

Alexandre veio pelo desfiladeiro e o exército persa veio de Irbil, mais ao 

alto. No desfiladeiro por onde marchava Alexandre há uma montanha 

chamada Jabon Maclube, que tem cerca de mil metros de altitude e se 

eleva diretamente da planície. Foi aos pés dela que eles se encontraram. 

 Na época de Alexandre, as informações eram 

obtidas pelo serviço de inteligência do exército. Será que, em setembro de 

331 antes de Cristo, os mapas mostravam rios e outros acidentes 

geográficos? Os rios, certamente, pois os rios vêm junto com as 

montanhas. 

 É provável que Alexandre tenha cruzado o rio Tigre 

entre os dias 15 e 20 de setembro. A travessia deve ter demorado vários 

dias. Na noite do dia 20, houve um eclipse, que os fez parar por algum 
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tempo, até que os videntes do exército proclamassem o eclipse como um 

bom presságio. 

 Eles devem ter avistado os persas no  dia 25 ou, 

pelo menos, suas sentinelas avançadas os avistaram. O exército de 

Alexandre parou para descansar, durante quatro dias. É provável que 

Dario tenha subido por Irbil, em 18 de setembro, e cruzado o grande rio 

Tzab no dia 23. 

 Esse era o momento decisivo da carreira de 

Alexandre. 

 O exército persa era muito mais numeroso e 

Alexandre estava quase completamente cercado, mas ele já previra isso. 

Na verdade, ele queria que isso ocorresse. Seu plano era que o seu 

flanco esquerdo segurasse o inimigo pelo tempo suficiente para que fosse 

aberta uma brecha na linha persa, através da qual a cavalaria de 

Alexandre atingiria o próprio Dario. Tudo dependeria da disciplina da tropa 

macedônica, cada unidade cumprindo suas ordens, mesmo que não 

pudessem ver o que estava acontecendo ao seu redor.   

 E também dependia da intrepidez do próprio 

Alexandre, que tinha apenas 25 anos. 

 O grande exército de Dario foi esmagado e ele 

fugiu. 

 O historiador Plutarco disse que com essa derrota, o 

poder do império persa ficou completamente abalado. Alexandre avançou 

velozmente pelo que hoje é o Iraque. Babilônia rendeu-se. No final de 

novembro, ele marchou para Susa, residência de inverno de Dario.   

 Começava a invasão da Pérsia. Em meados de 

dezembro, o exército chegou ao rio Carqué, próximo a Susa, que hoje fica 

em território iraniano. Alexandre não estava percorrendo um território 

desconhecido.  Os gregos haviam visitado e trabalhado na Pérsia durante 
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séculos e a informação disponível era considerável. Não há dúvida de que 

os generais macedônios haviam enviado agentes à Pérsia para preparar 

relatórios de inteligência sobre as estradas e as distâncias até ao interior. 

 Eles levantaram todos os detalhes de que um 

exército precisa: quais vaus podiam ser cruzados por um exército com 

equipamento pesado, onde não era possível atravessar os rios, onde 

havia cursos d’água navegáveis, onde havia bons locais para acampar. E 

ainda, onde encontrar água potável e onde ela não era potável, na antiga 

estrada real de Babilônia a Susa, o destino de Alexandre. 

 O que faz lembrar aquele conto do jovem Alexandre, 

um menino de dez anos, conversando com embaixadores persas, na corte 

da Macedônia, perguntando a eles detalhes sobre as distâncias de uma 

viagem até o coração da Pérsia. 

 Aquele menino sabia aonde queria ir.   

 

O trono de Dario 

 

 Naquele momento, a Pérsia, que hoje é o Irã, 

preparava sua defesa contra a violenta investida de Alexandre. Com Dario 

bem mais ao norte, Susa estava desprotegida e caiu sem lutar. Os gregos 

irromperam num grande salão de conferências com colunas de vinte e um 

metros de altura, sustentando um telhado de madeira de cedro, 

refulgente, pintado com tinta dourada e incrustado de pedras preciosas. 

Alexandre entrou e sentou-se no trono de Dario. Como ele era baixo, seus 

pés não tocavam o chão. Um dos pajens empurrou uma mesa, para 

ajudar. Naquele instante ouviu-se o som de soluços no local. Era um dos 

eunucos reais de Dario. Alexandre perguntou a ele, através de um 

intérprete, por que ele estava tão desconcertado. Ele respondeu que era 

porque aquela mesa era usada por seu senhor, Dario, para fazer suas 
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refeições, e que lhe cortava o coração vê-la ser usada com tanto 

desrespeito. Dizem que o deus da hospitalidade fez Alexandre sentir-se 

envergonhado. Ele ordenou que a mesa fosse retirada. Um de seus 

generais impediu que a mesa fosse retirada e disse: “Não faça isso 

majestade, a mesa de seu inimigo virou um banquinho para os seus 

pés...! Aceite isso como um presságio de sua vitória futura”. 

 Logo abaixo das ruínas de Susa, há um antigo 

santuário que ainda é reverenciado por judeus, cristãos e muçulmanos.  É 

a tumba do profeta Daniel, que foi enviado por um rei persa à cova dos 

leões. A história de Daniel, contada na Bíblia, contém uma curiosa visão 

da chegada de Alexandre. Em sonho, o profeta viu quatro monstros 

terríveis saindo do mar. O último dos monstros seriam os macedônios de 

Alexandre, uma besta assustadora, com dentes de ferro, que devorava 

tudo em seu caminho.  Essa imagem contém algo da força ciclônica da 

chegada de Alexandre ao cenário iraniano. Os iranianos de hoje ainda 

dizem: “Ele era um demônio de cabelos desgrenhados, nascido da raça da 

ira”. 

 

Rumo a Persépolis 

 Alexandre deixou Susa no final de dezembro de 331 

antes de Cristo. Seu exército se duplicara, reforçado por 70.000 homens, 

graças à adição dos mercenários gregos que antes lutavam por Dario.  

Agora ele atacaria o coração do Império, além das montanhas Zagros. 

 A meta de Alexandre era tomar a capital persa, 

Persépolis.  Ele enviara a maior parte de seu exército pelo caminho mais 

longo, via Shiraz, enquanto seguia por um  atalho através das montanhas, 

para pegar os persas de surpresa. É difícil acreditar que Alexandre tenha 

arriscado a elite de seu exército, 20.000 homens, naquele terreno tão 

agressivo. Mas esse é um caso clássico de superioridade militar. Eles 

certamente tinham informação prévia sobre a rota. Alexandre enviou 
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Parmênio, com o comboio de bagagens e equipamentos pesados, pela 

rota mais longa até o Sul, enquanto ele procurava um atalho através das 

montanhas Zagros, para chegar a Persépolis o mais rápido possível. O 

atalho era uma rota muito antiga que provavelmente havia sido usada 

durante milhares de anos. Era conhecida pelos mais velhos como a Chave 

para Anshun, o nome antigo para o coração da Pérsia. O caminho era 

difícil, os desfiladeiros eram estreitos, mas  conduziam diretamente a 

Persépolis, através do passo que os gregos chamavam de Portão Persa. 

Mas Ariobarzanes, general de Dario, preparara uma armadilha para 

Alexandre.  

Os macedônios percorreram boa parte do Portão Persa antes de perceber 

que havia um problema. E quando chegaram aos desfiladeiros, perto do 

divisor de águas do passo, descobriram que os persas haviam murado a 

passagem, defendendo-a totalmente. Foi nesse momento que os persas 

atacaram. De cima dos penhascos, eles lançaram uma chuva de pedras, 

lanças e dardos em direção ao leito do rio, lá em baixo.  Alexandre estava 

indefeso. Suas tropas sofriam pesadas baixas e ele foi forçado a ordenar 

que o corneteiro soasse o toque de retirada. 

 O exército evacuou o desfiladeiro, deixando os 

mortos onde haviam tombado. Pela primeira vez em sua carreira, 

Alexandre fora sobrepujado.  

 É de se imaginar a repercussão que isso teve na 

tenda real, naquela noite. Alexandre acampou na entrada do passo, 

furioso com ele mesmo por conduzir seus homens a uma armadilha. Essa 

história continua a ser contada pela população local: de como o herói 

persa, Ariobarzanes, enganou o grande Alexandre. É um conto que tem 

sido passado de geração em geração. 

 Alexandre estava desesperado, num beco sem 

saída. Ele interrogou os prisioneiros feitos no local, para saber se havia 

outro caminho que levasse à parte posterior da passagem. Um pastor de 
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ovelhas disse que havia um caminho, mas que era impraticável para um 

exército. Alexandre não tinha escolha. Às nove horas da noite ele deu a 

ordem de partida. Sua rota nunca foi encontrada e até hoje ninguém 

chega a um acordo sobre o caminho que ele trilhou.  De qualquer forma, 

foram uns vinte quilômetros de subida até o passo. Os soldados 

guardavam silêncio absoluto. Os sinais de corneta estavam proibidos. 

Todos estavam extremamente nervosos, pois sabiam que suas vidas 

estavam nas mãos de um guia local, diz o historiador Cúrcio. Se fossem 

traídos, estariam encurralados como animais selvagens. A região era 

muito difícil, cortada por ravinas e gargantas, e totalmente desconhecida 

para eles, que, ainda por cima, viajavam de noite. O passo é chamado de 

Vashitavu. No topo, a cerca de mil e oitocentos metros de altitude, há um 

platô. Alexandre fez uma parada ali, para comer e re-posicionar suas 

tropas. No meio da noite, uma noite gelada de janeiro, as tropas 

macedônicas subiram pela garganta estreita de Dashti’tavil. Alexandre e 

seus generais reuniram-se para definir as etapas finais do plano. Três 

brigadas de infantaria, formadas por amintas, filotas e coinas, deveriam ir 

direto em frente, planície abaixo, para construir uma ponte sobre o rio que 

os macedônios teriam de atravessar para chegar mais rapidamente a 

Persépolis. O próprio Alexandre, com sua tropa de elite: três esquadrões 

de cavalaria, uma brigada de infantaria e um pequeno grupo de 

escaramuçadores e arqueiros, talvez uns 4.000 soldados, deveriam 

marchar, contornando a parte posterior do passo e atacar, por trás, a 

posição persa. E três mil infantes, comandados pelo general Ptolomeu, 

portando os longos escudos protetores da famosa divisão da guarda 

pessoal do Rei da Macedônia, assumiria uma posição de flanco. Na 

calada da noite, começaram a ser desvendadas as últimas etapas dessa 

operação incrivelmente perigosa e arriscada. O atalho, em total escuridão, 

ocultava um vale profundo. Eles usaram um velho truque dos pastores, 

cortando tiras de cascas de árvores gomíferas, que queimam como 

pequenas tochas. Cúrcio disse que essa foi a pior parte da travessia. 
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Havia neve e a escuridão era atemorizante. Alguns macedônios se 

desesperaram e houve quem chegasse a chorar. O historiador Arrianus 

diz que, em momentos como esse, o destemido Alexandre tinha a grande 

habilidade de alegrar seus homens e tranqüilizar seus temores.   

 A jogada desesperada de Alexandre havia dado 

certo. A marcha noturna fez com que, no início da madrugada, ele 

estivesse na outra ponta do passo, cercando a posição persa. Pouco 

antes do amanhecer Alexandre atacou a retaguarda das tropas de 

Ariobarzanes. Simultaneamente, os macedônios soaram sinais de corneta 

por toda a passagem e seu som chegou até Crútilus, que marchava com 

suas tropas para atacar a muralha onde os macedônios haviam sido 

derrotados na véspera.   

 Os persas foram pegos em uma jogada de mestre. 

Eles recuaram para sua linha de defesa interna, em Charguk, uma 

encruzilhada de quatro caminhos.  E Alexandre desferiu o ataque 

decisivo.  A infantaria de três mil homens de Ptolomeu, que fora ·deixada 

para trás para atravessar o vale durante a noite, lança agora seu ataque 

lateral à posição persa.  Os persas estavam cercados por todos os lados.  

Lutaram bravamente, mas foram massacrados.  

 E o pastor que guiou os macedônios, durante aquela 

noite, recebeu uma recompensa de 30 talentos de prata, que hoje 

valeriam mais de quinhentos mil reais.  Ele mereceu cada centavo desse 

prêmio. 

 A estrada para Persépolis estava livre. No início de 

sua longa campanha, Alexandre a denominara de “cidade mais odiada do 

mundo”. Quando ele entrou no grande palácio de Persépolis, não havia 

mais oposição. Nos amplos salões de recepção, dez mil membros da corte 

costumavam reunir-se para saudar o ano novo persa. Embaixadores de 

trinta e cinco países faziam fila, aqui, para receber as bênçãos do Grande 

Rei e de Arrura Mazda, o deus da sabedoria.  Gregos jônicos chegavam 
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trazendo roupas coloridas e colméias, como presentes. Os indianos 

traziam vacas zebus. Os citianos, da Ásia central, traziam ouro e roupas 

finas. Esse era o significado de ser Rei. 

 Alexandre teve ter visto imagens dos grandes reis 

persas do passado nas paredes dos aposentos reais, retratados com toda 

a pompa do reinado persa, com a tiara, crivada com adornos de ouro, e 

braceletes, também de ouro - que devem ter sido arrancados e levados 

pelos gregos. Os reis usavam cosméticos faciais, a barba era toda 

enrolada a mão e tinham, à sua volta, todos os aduladores da corte. Era a 

personificação da tirania oriental. Mas é bom lembrar, sempre, que a 

história só é contada pelos vencedores. Para os persas, seu Estado era a 

encarnação da justiça, além de ser abençoado por Arrura Mazda, o deus 

da sabedoria. 

 Alexandre chegou com tal rapidez a Persépolis que 

encontrou o tesouro intacto, com três mil toneladas de barras de ouro e 

prata, cujo valor superava a atual reserva americana de Fort Knox. O 

maior tesouro da história caíra em suas mãos. Ele poderia agora financiar 

qualquer guerra que quisesse, mesmo que fosse até os Confins da Terra. 

     

  

A perseguição a Dario 

 

 No início do verão, Alexandre rumou para o norte 

pela estrada de Isfarran, para tentar capturar o rei Dario. Ali ele ficou 

sabendo que Dario resolvera fugir para o leste, rumo ao Afeganistão. Nas 

casas de chá de Isfarran, os contadores de histórias ainda relembram os 

últimos dias de Dario. A perseguição final de Alexandre a Dario o levou a 

antigas rotas de caravanas, pouco usadas hoje em dia, exceto por 

motoristas de caminhão que percorrem longas distâncias. 
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 Alexandre imprimiu à sua tropa um ritmo 

devastador, seiscentos e quarenta quilômetros em onze dias. Mais da 

metade dos cavalos morreu devido ao calor do verão. Aquela antiga rota 

passa por Teerã, hoje capital do Irã, e pelo passo conhecido como Portão 

Cáspio. Ao final de cada dia de marcha havia um poço. Eles ainda podem 

ser encontrados, marcados pelas ruínas dos caravançarás medievais. 

 Dario reuniu um conselho de guerra de nobres 

persas, que estavam desesperados. Eles lhe disseram que queriam um 

novo líder, que adotasse outra estratégia. 

 Propuseram que, a partir daquele momento, Bessos, 

um parente do rei, assumisse as rédeas do poder. Eles argumentaram que 

“talvez Deus olhe para nós com mais clemência”. Dario recusou-se a 

entregar a coroa e eles o prenderam, o ataram com correntes de ouro e, 

da tenda real, veio o som de aclamação, enquanto os servos choravam 

por seu rei e por todo o seu mundo. 

 Quando Alexandre soube que Dario havia sido 

deposto e que estava logo à frente, avançou com suas tropas, que já 

estavam exaustas, noite adentro. O caminho que Alexandre seguiu nessa 

última perseguição temerária para alcançar Dario nunca foi descoberto. 

Mas, considerando a topografia local, ele é óbvio. Os empreiteiros que 

construíram a estrada de ferro nessa região, que também eram homens 

práticos, enfrentaram, muito depois, o mesmo problema: como evitar a 

montanha? Eles precisavam da inclinação mais suave possível. E a 

solução foi assentar os trilhos numa grande curva ao sul das montanhas, 

passando pelo deserto. Essa rota mais longa tem cerca de oitenta 

quilômetros, que é a distância exata que os gregos disseram que 

Alexandre percorreu naquela noite. Quando o dia clareou, Alexandre 

alcançou os persas. 

 Bessos e os outros disseram a Dario para fugir.  Ele 

se recusou, eles o apunhalaram e fugiram, deixando-o para morrer ao 
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lado de um poço, na beira da estrada. Enquanto Alexandre procurava por 

Dario, um soldado grego chamado Polistratos foi até o poço matar a sede.  

Na beira do poço, Polistratos viu uma carroça coberta, os animais feridos 

por lanças. Ele foi até lá, levantou a coberta e, dentro, estava o grande 

Rei Dario, todo ensangüentado, agonizante. 

 Polistratos encheu seu capacete de água e deu ao 

rei para que bebesse. Dario estendeu a mão e entregou a ele uma 

mensagem para Alexandre, pela qual agradecia a Alexandre por tratar sua 

mãe, sua esposa e seus filhos de forma honrada, um agradecimento 

tipicamente persa. Havia também uma oração que pedia aos deuses que 

fossem propícios a Alexandre, e que este, em retribuição, governasse a 

terra de forma tão justa como Dario o fizera.   

 Dario morreu. 

 O local exato nunca foi encontrado, mas foi perto de 

Ab Rore, que significa ‘o lugar onde se encontra água potável’. 
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CAPÍTULO IV  -  O SENHOR DA ÁSIA  

 

 Alexandre era agora o Senhor da Ásia. 

 Ele acampou na antiga cidade de Hecatômpilos.  

Suas tropas estavam alvoroçadas, a guerra terminara, eles podiam voltar 

para casa.  Mas Alexandre tinha outros planos.  

 Ele dirigiu-se ao exército. Alexandre começou seu 

discurso revendo os quatro anos de conquista que os haviam levado dos 

Bálcãs à divisa com o Afeganistão. O esforço havia sido enorme.  

 “Vocês querem voltar para casa”, ele disse, “eu 

entendo seus sentimentos”, pressionando o sentimentalismo deles. “Eu 

também quero voltar para minha casa; gostaria de rever minha mãe e 

aqueles a quem amo. Mas se voltarmos agora, tudo estará perdido. 

Ganhamos a batalha militar, mas a batalha pelos corações e mentes está 

apenas começando. Vocês acham que um povo como o persa vai se 

submeter e aceitar o domínio grego, tranqüilamente? Este é apenas o 

começo de um longo processo. Além disso, os assassinos de Dario ainda 

estão foragidos. Bessos se diz Rei dos Persas. Se voltarmos, ele 

consolidará seu poder, organizará um exército e, em breve, estará 

batendo à nossa porta”. 

 “Não”. 

 “São apenas quatro dias de marcha para apanhá-

los, isso não é nada para vocês, nada para homens que atravessaram 

tantos rios e montanhas. Vamos lá, estamos no limiar da vitória e da fama 

eterna”. 

 Alexandre os conquistara novamente. Eles 

acamparam ao norte das montanhas Elburz, que hoje ficam em território 

turcomano. Aqui sempre foram criados cavalos de boa linhagem e 
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Alexandre podia repor suas perdas. Para manter a moral elevada, ele 

organizou jogos, corridas de cavalos e lutas greco-romanas. Mas 

enquanto o exército se divertia, os soldados resmungavam sobre seus 

temores quanto aos verdadeiros planos de Alexandre. Havia rumores de 

que ele queria ir em frente e conquistar o mundo todo. 

 Alexandre anunciou que planejava treinar milhares 

de jovens persas como soldados da cavalaria macedônica. Ele mesmo 

começou a usar túnicas persas. 

 “Ele está virando um persa”, murmuravam os 

veteranos. Não fora para isso que eles haviam lutado. 

 Para acalmar seus homens, Alexandre disse que 

eles poderiam casar com as prisioneiras e levá-las na campanha rumo ao 

leste. Mas isso apenas sugeriu a possibilidade deles não tornarem a ver 

suas famílias.  Os laços com a Macedônia estavam sendo cortados lenta e 

definitivamente. 

 

As Amazonas 

  

 Os turcomanos contam, ainda hoje, histórias de 

Alexandre, que é um dos maiores heróis de seu folclore. Tal como os 

muçulmanos da Ásia, eles o chamam de dois chifres. Para eles, Alexandre 

é quase uma figura sobrenatural, um mago, um super-homem. Nas suas 

canções, Alexandre sobe aos céus, vai ao fundo dos oceanos, descobre a 

fonte da vida eterna e encontra uma tribo de mulheres guerreiras, do 

mesmo modo que faz no famoso conto grego. 

 Segundo o conto, uma visitante singular chegou um 

dia ao acampamento grego, uma rainha amazona que governava uma 

tribo na qual havia apenas mulheres. Ela chegou com trezentas guerreiras 

armadas. Para o espanto dos gregos, ela foi até Alexandre e desmontou. 
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 Alexandre perguntou: “O que veio fazer aqui?” Ela 

respondeu: “Vim para ter um filho seu; você é o maior guerreiro do mundo 

e eu supero qualquer mulher em coragem e força. Imagine o filho que nós 

dois podemos gerar”. Através da História, há muitos casos de casais mal 

ajustados, que cometeram esse erro. Alexandre é claro, ficou extasiado.  

 O historiador Cúrcio disse que o apetite dele não 

era tão grande quanto o dela e que ele passou treze dias tentando 

satisfazê-la. Quando terminaram, ele deu ricos presentes a ela, que voltou 

ao seu país, enquanto ele se dirigia às montanhas Elbirts, rumo ao 

Afeganistão.  

 Antes de marchar para o leste, Alexandre foi até ao 

extremo Sul da Pérsia, chegando às margens do  Mar Cáspio, à antiga 

Hircânia, a terra dos lobos, onde Alexandre construiu sua última muralha, 

diz uma lenda que para demarcar a fronteira meridional de seu império.  

Ainda hoje, a muralha de Alexandre divide a Ásia Central do Oriente 

Médio. De um lado, fica a água doce, que desce das fontes das 

montanhas Almoros.  Do outro lado, não há nada além de umas poucas 

fontes de água salobra.  De um lado, a civilização, do outro, os nômades. 

 Foi assim que, três anos após haver deixado a 

Grécia, o exército macedônico chegou à costa do Mar Cáspio. Após um 

ano de luta na região que hoje é composta pelo Iraque e pelo Irã, deve ter 

sido agradável chegar ao mar. Todos devem ter nadado na praia. 

Sabemos que eles provaram a água, porque os historiadores gregos 

mencionam que eles a acharam menos salgada do que a do Mediterrâneo. 

Isso deve ter significado algo para eles. Foi ali que, pela primeira vez 

durante a expedição, eles se depararam com o limite de seus 

conhecimentos.  Eles não sabiam que o Cáspio é um mar interior. De 

acordo com os conhecimentos deles e com o que os pescadores locais 

disseram a eles, o mar era apenas um golfo do grande oceano que 

circundava completamente a Europa, a África, a Ásia e a região 
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desabitada da terra. Era possível navegar por ali, virar a esquerda e 

contornar todo o norte da Europa e da Grã-Bretanha, dar a volta ao 

mundo, até chegar à Índia.  Talvez essa tenha sido a primeira indicação 

de que o mundo era muito maior do que eles imaginavam. Segundo 

Arrianus, investigar o desconhecido fazia parte da natureza de Alexandre. 

Em breve, a meta de sua expedição seria estabelecida ao acaso, na 

expectativa do encontrar um mundo maior. 

 Mas isso ainda fazia parte do futuro. Por enquanto, 

o que estava diante dele era o Afeganistão. 
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CAPÍTULO V – O KUSH HINDU 

 

 Alexandre se preparava para invadir o grande 

império oriental e tomou o rumo do Afeganistão. Uma seqüência de 

guerras havia devastado a antiga cidade de Cabul, como ocorreu, 

novamente, na virada do Século XXI. Cabul fica na encruzilhada das 

antigas rotas para a Índia e vem servindo como campo de batalha há 

2.000 anos. Alexandre passou o inverno em Cabul, no quinto ano de sua 

campanha, e fundou uma nova cidade ali perto, outra Alexandria.  Mais 

um passo para unir o mundo, colocando-o sob domínio grego. Aristóteles, 

seu professor, ensinara-lhe que os gregos deveriam governar os bárbaros. 

A população inicial da cidade de Alexandre era formada por colonos 

gregos e nativos, o que resultou numa notável miscigenação das culturas 

grega e asiática. Os tesouros de Alexandre foram guardados no Museu de 

Cabul. Aquele rico legado, no entanto, que continha vidro do Egito, 

marfins da Índia e laca chinesa, não existe mais. O que sobrou está 

trancado nos porões e até isso foi pilhado e quebrado. Ainda há alguns 

vestígios, como um Buda, que usa uma toga grega. Esse foi o tipo de 

fusão entre leste e oeste que também ocorreu na arte, no Afeganistão.  

Foi uma civilização ímpar e o museu continha o maior acervo dela, em 

todo o mundo. Esta é uma triste introdução à história do Afeganistão, mas 

sua história é de guerras e a guerra destrói o passado, da mesma forma 

que destrói o presente. 

 Naquele momento, Alexandre não tinha a menor 

idéia do que o esperava. Ele descobriu, durante o inverno, que a parte 

oriental do império persa ainda não fora conquistada. Um nobre persa, 

Bessos, se proclamara rei da Ásia e estava arregimentando uma 

resistência. Bessos, como vimos, foi quem assassinou o antigo rei Dario. 

 Ele recuara para o norte, além das montanhas Kush 
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Hindu, pensando que Alexandre só tentaria cruzá-las depois que não 

houvesse mais neve. Alexandre aceitou o desafio. Ao entrar no 

Afeganistão, Alexandre queimou suas carroças. Elas estavam sempre 

quebrando e atrasavam o exército, por isso suas tropas cruzaram todo o 

país a pé ou a cavalo. 

 Alexandre partiu no início da primavera. Diante dele 

estava a grande cadeia de montanhas chamada Kush Hindu, com seis mil 

metros de altitude. Seu inimigo Bessos o aguardava, do outro lado das 

montanhas. Havia três passos principais. Bessos esperava que Alexandre 

viesse pela rota direta e devastou aquele território, para que Alexandre 

não obtivesse provisões. Mas Alexandre nunca fazia o que se esperava 

dele e escolheu a rota mais longa, pelo leste, foi até o vale Panjshir, em 

busca do passo Kauak. No decorrer da história, muitos exércitos tiveram 

de descobrir como cruzar o Kush Hindu e essa parece ter sido a rota 

preferida. Tamerlane, o Grande, por exemplo, passou por ali, quando foi 

de Oxus à Índia, em 1398. 

 O maior problema, mesmo na primavera, não era o 

terreno irregular e sim o frio e, principalmente, a falta de provisões - e foi 

exatamente esse o problema que Alexandre enfrentou. A população nativa 

enterrou suas provisões de inverno para despistar os saqueadores 

macedônicos e, por isso, os homens de Alexandre tiveram de levar sua 

própria comida.   

 Alexandre estava agora concentrado apenas em 

derrotar Bessos. No passo, durante aquela noite, os homens de Alexandre 

devem ter sentido uma grande emoção ao marchar com ele. Logo à frente, 

a trilha se tornava mais íngreme, o ar ficava mais rarefeito e a terra mais 

estéril. Para os gregos, caminhar tornava-se um esforço. Eles estavam a 

mais de quatro mil e trezentos metros de altitude e as tropas famintas 

sofriam de fadiga crônica provocada pela falta de oxigênio. Alexandre 

sabia inspirar a tropa, em momentos como esse. Ele andava por toda a 
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coluna, encorajando os homens, ajudando-os, erguendo os que caiam. 

Era incansável.  

 O cume do passo de Kauak fica a cerca de três mil 

e seiscentos metros de altitude e dali parte a estrada que se estende até 

a região da Báctria. Ao redor, as montanhas Kush Hindu. 

  Os gregos sabiam que essas montanhas 

integravam uma cadeia contínua que divide a Ásia e que ali estão as 

nascentes de todos os grandes rios da região. 

 Conduzir um exército por essas montanhas foi uma 

façanha extraordinária. O historiador Arrianus disse que nada impedia que 

Alexandre seguisse sempre em frente. A despeito da fome e do frio, ele 

prosseguia e, ao final, seus inimigos tremiam de medo diante da 

velocidade com que ele avançava. 

 Bessos não estava à vista. O risco valera a pena.  

Dizem que um monte de pedras logo abaixo do cume marca o local onde 

foram enterrados os gregos que não sobreviveram. No outro lado do Kush 

Hindu, na parte setentrional do Afeganistão, a pesca de rio foi boa. Havia 

também grandes manadas e muitos cereais. Os macedônios podiam 

descansar e se alimentar. 

 Bessos fugia e Alexandre o perseguia como um 

caçador, rumo ao rio Oxus, que divide o Afeganistão da Ásia central, 

através do Tachicurgão, que foi a primeira província bactriana que 

Alexandre, o Grande, alcançou ao descer o Kush Hindu. 

 Era verão e Alexandre dirigia-se ao rio Oxus. A 

estrada passa por um deserto coberto por dunas de areia que se 

deslocam com o vento. Em pleno verão, sob um calor escaldante, eles 

tinham de atravessar o grande cinturão de dunas de areia que se moviam, 

e não tinham água em quantidade suficiente. Eles permaneceram 

acampados por duas noites e tomaram a decisão completamente errada 
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de sangrar as provisões de vinho, por não terem mais nada para beber. 

Um dos historiadores de Alexandre conta que eles se sentiram bem no 

início, mas que os efeitos colaterais foram terríveis. Talvez eles não 

tivessem tido outra escolha, mas a elite de Alexandre acabou pior do que 

antes, desidratada, tropeçando em dunas de areia, em busca do rio Oxus. 

Os gregos chegaram ao rio no final do dia, ao anoitecer. Quando 

avistaram o rio, as tropas tinham tanta sede que se amontoaram nas 

margens para beber água. Muitos morreram por beber água do rio em 

excesso, a qual, aparentemente, não era muito boa.  

 Desesperado, Bessos queimou todos os barcos, 

mas Alexandre fez balsas com as tendas, usando palha como enchimento, 

e suas tropas cruzaram o rio em cinco dias. Bessos já não tinha mais 

onde se esconder. 

 Alexandre continuou sua campanha através da Ásia 

Central e do Uzbequistão, pela estrada para Samarcanda. A despeito do 

calor intenso, Alexandre avançava, implacável.  

 

Os brânquidas 

 Foi na estrada de Samarcanda que aconteceu algo 

muito estranho. Num determinado ponto dessa estrada, Alexandre 

encontrou uma vila. Para sua surpresa, os habitantes falavam grego. 

Enquanto Alexandre e seus oficiais vagavam pela vila, viram rostos 

gregos no mercado. Os habitantes da cidade contaram uma história e 

tanto. Seus ancestrais eram gregos da costa do Egeu com a Turquia. Já 

eram bilíngües, mas mantinham os costumes gregos.  Eles guardavam um 

segredo sombrio. Seus ancestrais eram os brânquidas, a família de 

sacerdotes do templo de Dídima. Cento e cinqüenta anos antes, eles 

haviam colaborado com os persas na odiada guerra que Alexandre jurara 

vingar. O que Alexandre faria agora? De manhã bem cedo, Alexandre 

atravessou o portão com um pequeno destacamento de tropas, 
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aparentemente para aceitar a hospitalidade dos brânquidas. Mas, durante 

a noite seguinte, o exército recebeu instruções para cercar a cidade e, 

quando foi dado o sinal combinado, eles começaram a atacar, com a 

intenção de dizimar a população. Os brânquidas não suspeitaram de 

nada. 

 A despeito da afinidade lingüística, das súplicas 

desesperadas, do fato de estarem segurando ramos de oliveira, o símbolo 

da paz, a selvageria só terminou quando todos estavam mortos. Em 

seguida, os gregos arrasaram a cidade, destruíram as muralhas, cortaram 

as árvores e os bosques sagrados, para que nada restasse. 

 Calístenes, o historiador da expedição, fez o que 

pôde para justificar o massacre, afinal, o objetivo da cruzada de 

Alexandre era punir os erros dos persas. 

  

O fim de Bessos 

 

 Alexandre foi informado que o apoio a Bessos 

estava se esfacelando em decorrência do avanço relâmpago dos 

macedônios. Alexandre enviou o general Ptolomeu em missão avançada, 

para prender Bessos. Ele achava que o último foco de resistência persa 

havia sucumbido. Ptolomeu deixou Alexandre para trás e seguiu o mais 

rápido que pode, na estrada rumo a Samarcanda, apoiado por cavalaria 

com armamento leve. Ele completou uma marcha de dez dias em apenas 

quatro, no calor do verão.   

 Os partidários de Bessos ficaram apavorados e o 

entregaram aos gregos. Quando Alexandre chegou, Bessos estava ao 

lado da estrada, nu, humilhado, usando uma coleira de madeira para 

cães.  

 Bessos teve um final horrível. Seu nariz e suas 
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orelhas foram cortados e ele foi enviado à Pérsia para ser empalado, a 

punição persa para os traidores. 

 

A capital de Alexandre 

 

 Alexandre prosseguiu para o rio Sir Daria, o ponto 

mais longínquo do império persa. Lá, ele fundou uma cidade também 

denominada Alexandria, a mais distante de todas. Ela ainda existe no 

Tajiquistão e hoje se chama Codzent. 

 Para entender o motivo de Alexandre ter parado sua 

campanha nesse local, temos de imaginar o mundo como ele o via. Ele 

acreditava que havia chegado ao extremo setentrional do mundo. Além do 

Sir Daria haveria apenas um cinturão de planícies áridas, que se estendia 

até o grande oceano que circundava a terra. Não havia motivo para ir 

além. Para demarcar o limite setentrional, Alexandre erigiu altares para 

seu deus favorito, Dionísio, talvez no local onde hoje se encontra uma 

grande estátua de Lênin, um monumento a outra corrente da história, que 

também veio e se foi. 

 Naquele local belo e distante, os colonizadores 

gregos devem ter se sentido em casa. No mercado, havia figos e 

azeitonas. Alexandre disse que esperava que algum dia a cidade se 

tornasse rica e famosa. Talvez ele se lembrasse das palavras de seu 

professor, Aristóteles: “a civilização floresce apenas nas cidades e no 

comércio”. Codzent foi uma das mais de vinte Alexandrias que o Rei da 

Macedônia fundou entre o Egito e a Índia. Seu império era conectado por 

um sistema de correio que usava cavalos e camelos de corrida. As tropas 

recebiam cartas de casa. Toneladas de suprimentos médicos chegavam 

até ali. Alexandre tinha até seus livros prediletos e frutas frescas, que 

vinham da Grécia.   
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A Guerrilha Sodgiana 

 

 Naquele verão, os famosos cavaleiros da Báctria se 

uniram contra Alexandre e os sodgianos também se rebelaram. Por mais 

de 2.000 anos eles haviam criado ali os melhores cavalos da Ásia. E eles 

usavam uma tática de guerra para a qual Alexandre não estava 

preparado. Não havia batalhas. Eles atacavam e fugiam, numa forma de 

combate que hoje se chama de guerrilha. 

  Alexandre não os conseguia vencer porque eles 

eram excelentes cavaleiros. Alexandre foi gravemente ferido na cabeça e 

na garganta, em uma luta violenta, e perdeu tanto a visão quanto a fala. 

 Mas o pior ainda estava por vir. Uma coluna 

macedônica foi varrida perto de Samarcanda, a primeira derrota de 

soldados macedônicos em trinta anos. Alexandre ficou, subitamente, 

mutilado e encurralado em sua base de Sir Daria. Ele enfrentava um dos 

piores momentos de toda a sua carreira. Rodeado por inimigos, sofrendo 

de um ferimento grave na perna, desnutrido e com disenteria. O ferimento 

na garganta não cicatrizava e ele mal podia falar. Sua voz era tão trêmula 

que nem mesmo quem estava próximo a ele o escutava. Ele não 

conseguia ficar de pé nas fileiras, não conseguia cavalgar, não podia 

encorajar nem dar instruções a seu exército, e seus generais dependiam 

disso. 

 Há uma imagem vívida de Alexandre abrindo sua 

barraca à noite e olhando fixamente o cintilar das fogueiras dos exércitos 

nômades, do outro lado do rio. Mas, como ele era Alexandre, tinha de 

fazer algo. Ele forçou o caminho através do rio e obteve uma vitória 

formidável, a despeito de a disenteria que o acometia estar tão forte que 

ele teve de ser carregado de volta.  
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A campanha da Sódgia 

 

 Iria começar a batalha mais difícil de toda a 

campanha de Alexandre. Naquele inverno ele reuniu suas tropas em Balk.  

Na primavera seguinte, com grande reforço, ele levou o fogo e a espada à 

Ásia Central. Cinco grupamentos móveis do exército, 50.000 homens, 

espalharam-se pelos vales dos rios do Tajiquistão numa operação de 

busca e destruição, que quase chegou à China. No outono, eles se 

reuniram em Samarcanda, que era a cidade mais famosa e charmosa da 

rota da seda. Na época de Alexandre, era a principal cidade da Sógdia, 

região atualmente chamada de Uzbequistão. Ali, naquele mês de 

setembro, ocorreu um dos incidentes decisivos da vida de Alexandre. 

 Fora do portão da cidade ficavam os túmulos da 

antiga cidade e as ruínas do palácio da Sógdia. Certa noite, Alexandre 

ofereceu um banquete ali. Um dos convidados era Cleito, um oficial de 

cavalaria, veterano.  Cleito era da geração do pai de Alexandre e salvara 

a vida de Alexandre logo no início da  campanha. Todos estavam bêbados 

e a noite ficou desagradável. Alexandre reclamava de seu relacionamento 

com seu pai. 

 Sentindo-se muito amargurado e desafiador, fez 

comentários tipicamente freudianos: “... meu pai nunca deu crédito à 

minha participação nas vitórias dele, ele me deixou um legado pobre, 

além de desconfiança”. 

 Cleito, que era da velha guarda, levantou-se e 

disse: “Alexandre, tudo o que conseguiste foi fruto dos feitos de teu pai; 

na verdade, os feitos de teu pai foram muito superiores aos teus e ele 

venceu lutas contra homens, não contra mulheres”. Nesse momento, 

Alexandre, que estava calmo e sereno, enfureceu-se, atirou frutas em 
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Cleito, tentou agarrar uma lança para o atingir e gritava em macedônio 

que soassem o alarme para chamar os guarda-costas reais. 

 Enquanto isso, os amigos de Alexandre agarraram 

Cleito, levaram-no para fora e o empurraram até um fosso, ali adiante. 

 Quando todos pensaram que tudo estava terminado, 

Cleito voltou. “Estou aqui, Alexandre”. 

 Alexandre pegou uma lança comprida de um dos 

guardas e desferiu um golpe contra Cleito. Havia sangue por todos os 

lados e Alexandre caiu sobre o corpo, em um dilúvio de lágrimas 

encharcadas de bebida. Há quem diga que Cleito recebeu o que merecia.  

 Alexandre proibiu a liberdade de expressão. E, nas 

palavras de uma testemunha, as pessoas próximas a Alexandre passaram 

a sentir muito medo. Ele tornara-se num homem muito violento, sem 

consideração para com a vida humana.  Diziam que ele estava 

melancolicamente louco.  

 

O Refúgio Sódgia e o Casamento 

  

 Alexandre ainda não havia esmagado a revolta na 

Ásia Central. Os líderes dos revoltosos escondiam-se nas montanhas, na 

fronteira do Tajiquistão com o Uzbequistão. Eles se abrigaram, com suas 

mulheres e crianças, em um pico inacessível, conhecido como Refúgio 

Sódgia. A lenda local diz que esse refúgio ficava nas montanhas que são 

chamadas de Hazrat-i-sultan. Sua altitude máxima é de cerca de quatro 

mil e duzentos metros.  As últimas centenas de metros são um rochedo 

íngreme. Os sodgianos pensavam estar a salvo. 

 Alexandre estava preste a desistir de conquistar o 

Refúgio Sódgia, mas um dos emissários da Sódgia, que descera do 

refúgio, o irritou muito. Segundo Arrianus, Alexandre precisava de uma 
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conquista para saciar sua sede de glória e ordenou que eles se 

rendessem, ao que o emissário respondeu: “É só você encontrar soldados 

que possam voar”. 

 Alexandre mandou convocar voluntários com 

experiência na escalada de montanhas. Trezentos homens se 

apresentaram. Eram pastores das terras altas da Macedônia. Eles 

pegaram cordas e transformaram as cavilhas de ferro das tendas em 

grampos de alpinismo. A escalada era muito difícil e os homens de 

Alexandre a praticaram à noite, subindo a face de trás, para não serem 

vistos. Trinta e dois alpinistas de Alexandre morreram na montanha. No 

amanhecer do dia seguinte, os montanheses de Alexandre surgiram no 

topo daquele espinhaço, acenando bandeiras. Segundo Arrianus, os 

bárbaros ficaram estarrecidos. Eles não acreditavam que aquilo pudesse 

acontecer. O arauto de Alexandre posicionou-se na linha de frente e 

bradou: “É melhor vocês se entregarem agora! Como podem ver, 

encontrei soldados que podem voar”. Os rebeldes se entregaram. 

 A história continua a ser contada ainda hoje como 

prova dos poderes quase sobre-humanos de Alexandre. 

 A paz foi finalmente alcançada, não pela guerra, 

mas com amor. Pelo menos, é assim que os historiadores gregos contam 

a história. Certa noite, Oxíartes, um barão da Sódgia, outrora inimigo de 

Alexandre, ofereceu-lhe um rico banquete. Os gregos disseram que foi 

uma festa de um esplendor tipicamente bárbaro. Deve ter sido parecida 

com as grandes festas de casamento que ocorrem, ainda hoje, no 

Uzbequistão. Roxana, a bela filha do barão, estava na festa. Ela fora 

capturada no Refúgio Sódgia. Agora, ela e suas amigas dançavam para 

Alexandre. Arrianus escreveu que foi amor à primeira vista. Com a mesma 

impulsividade com que matara Cleito, Alexandre pediu a mão de Roxana. 

Ele cortou sua barba com a espada, tal como se faz ainda hoje no 

Uzbequistão, em sinal de noivado. Ele tinha 29 anos e ela devia ter 
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catorze.  

 Os amigos dele ficaram, no mínimo, estarrecidos. 

Ele já tivera um relacionamento com uma mulher, mas suas intimidades 

verdadeiras, tanto emocionais quanto físicas, sempre foram com seus 

homens. E, para piorar, ele ordenou que alguns de seus generais também 

desposassem mulheres locais. Será que foi um amor verdadeiro? Ou terá 

sido apenas uma trama política, muito astuta?  
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CAPITULO VI – O INÍCIO DA CAMPANHA DA ÍNDIA 

 

 O casamento de Alexandre com Roxana selou a 

conquista da Ásia Central. Ele voltou com sua noiva a Balk, no norte do 

Afeganistão, para preparar a invasão da Índia. A expedição de Alexandre 

atingiria o coração da Ásia  e Balk continuou a ser, por mais de mil anos 

após a invasão macedônica, a encruzilhada mais importante na rota da 

seda para a China. Em Balk ainda há vestígios de uma muralha de onze 

quilômetros de comprimento, de cem mosteiros budistas, dos povoados 

cristãos e judeus posteriores e das enormes mesquitas do período 

muçulmano. 

  

Calístenes 

 Em Balk, Alexandre anunciou que queria ser 

cultuado como um deus, ao estilo persa. É possível imaginar a 

repercussão que isso teve entre os veteranos macedônios. Pela primeira 

vez, houve um complô sério contra a vida de Alexandre. Um grupo de 

pajens reais planejou assassiná-lo. Eles foram traídos e torturados até a 

morte. A dissensão sobre a divindade de Alexandre culminou com uma 

sensacional desavença sua com o homem que ajudara a criar a imagem 

do conquistador, Calístenes, historiador e sobrinho de Aristóteles. A cisão 

definitiva ocorreu na cidadela de Balk. Após uma discussão amarga, 

Calístenes deixou a corte e repetiu, duas ou três vezes, a mesma frase do 

livro predileto de Alexandre, a Ilíada, que era: “Pátroclus foi certamente 

um homem muito melhor do que você, mas, mesmo assim, a morte não o 

poupou”. Em outras palavras: Alexandre, você não é um deus. A resposta 

do Rei foi, previsivelmente, selvagem. Usando o complô dos pajens como 

pretexto, ele prendeu Calístenes, mandou torturá-lo e crucificá-lo. Dizem 
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que dentre todos feitos de Alexandre, esse foi o que deixou um sabor 

mais amargo. Todos concordavam que Calístenes era inocente mas, 

mesmo assim, ele foi brutalmente assassinado, sem ser julgado. Foi o 

procedimento de um tirano e, como Aristóteles havia dito, ninguém aceita 

tranqüilamente esse tipo de governo. 

 Alexandre provavelmente já conseguira fazer muito 

mais do que poderia ter sonhado. Agora, a questão não era mais sua 

capacidade de fazer coisas, mas se seus homens continuariam a segui-lo 

rumo ao desconhecido. 
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CAPÍTULO VII  -  RUMO AO FIM DO MUNDO 

 

 Alexandre continuou sua campanha através do 

Afeganistão, chegando à fronteira noroeste do que hoje é o Paquistão, 

através do passo Quíber. Na primavera do ano de 326 Antes de Cristo, a 

população local, assustada, viu 60.000 gregos descerem das montanhas. 

 A importância  estratégica do passo de Quíber foi 

sempre enorme. Ele faz parte da principal rota usada por todos os 

invasores da Índia e, durante a primavera, os macedônios o cruzaram, 

para chegar àquela terra exótica e misteriosa. Naquela época, mil anos 

antes da chegada do Islamismo, a Índia começava no rio Híndu, que deu 

origem ao nome do país. Os indianos eram uma fonte de rumores e mitos 

para os gregos. “Eles têm os hábitos mais esquisitos da terra”, diziam os 

gregos. Isso deve ter sido simplesmente irresistível para Alexandre. Ele 

conduziu suas tropas pelo passo da fronteira noroeste do Paquistão 

quando tinha 29 anos de idade, não era mais um jovem. Era um homem 

baixo, brigão, atarracado, obstinado. Sua constituição de ferro ainda não 

fora arruinada pelos ferimentos que sofrera, nem pela malária, nem pelas 

rodadas de bebida, nem por seus excessos sexuais. Ao atravessar as 

montanhas, ele deve ter se lembrado das palavras de seu professor, 

Aristóteles, que dizia que dali deveria ser possível ver os confins do 

mundo e o grande oceano que, na crença dos gregos, circundava a Terra.

 Agora, Alexandre tinha certeza de que isso estava 

errado, que havia terras vastas e densamente povoadas à frente e ele era 

impelido a vê-las. A questão não era mais quando ele iria parar e sim 

quão longe ele conseguiria ir...   

 

Os Kalash 
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 Alexandre planejou um ataque duplo para invadir a 

Índia. O exército principal atravessou o rio Peshauar, no que hoje é o 

Paquistão, rumo ao rio Híndu. Alexandre foi pelo norte, talvez mais para 

explorar do que para lutar. Foi então que ele encontrou os kalash, os 

pagãos negros do Kush Hindu. Hoje, eles são uns poucos sobreviventes 

rodeados pelo mar do Islamismo, seguem deuses antigos e falam um 

idioma que tem algumas semelhanças com o grego. Na época, a 

população deu as boas vindas a Alexandre e contou a ele uma história 

surpreendente. Eles também eram adoradores de Dionísio, o deus grego 

do êxtase. Alexandre encontrara mais um tesouro; uniu-se a eles usando 

uma coroa de hera, bebeu o vinho deles e dançou para o deus, tal como 

sua mãe costumava fazer. Os kalash acrescentaram outro elemento à 

história. Eles dizem que alguns gregos ficaram ali, sob o comando do 

general grego Shalakshá e casaram-se com mulheres kalash. Eles alegam 

que, portanto, os kalash são descendentes diretos dos gregos. 

 

O Aornos 

 Alexandre prosseguiu, marchando pelo vale do rio 

Suat, enquanto milhares de indianos aterrorizados fugiam para o leste. 

Eles se refugiaram em um rochedo fortificado acima do vale do Híndu, 

local que os gregos chamaram de Aornos. Diziam que o rochedo era 

inexpugnável e que nem Hércules conseguira tomá-lo, quando vagou pelo 

mundo para realizar os seus 12 trabalhos. O rochedo eleva-se a mil e 

seiscentos metros acima do rio Híndu. O cimo é um espinhaço longo, em 

curva, com lavouras em quantidade suficiente para manter mil homens 

ocupados. Esse rochedo é chamado hoje de Pir Sar. O caminho era difícil, 

oito quilômetros através de uma  depressão estreita e comprida, uma 

jornada tortuosa que os homens de Alexandre fizeram à noite, quando 

ainda havia neve nos vales. Segundo os gregos, a tropa avançada foi 

conduzida por guias locais, rocha acima, por um  caminho secreto. Eles 
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atravessaram uma estreita faixa de terra, que é o único meio de chegar ao 

rochedo. Depois dela, de ambos os lados, a trilha desaparece 

repentinamente em uma área onde há grandes penhascos. É importante 

imaginar por que Alexandre teria escolhido esse caminho. Será que as 

pessoas lá de cima seriam uma ameaça tão grande a ele? A única 

explicação plausível é o que os gregos chamavam de “pothos”, a vontade 

que Alexandre tinha de sobrepujar até mesmo os deuses. Foi uma 

caminhada dificílima. O terreno sobe e desce, é difícil até para os burros. 

É muito pior do que cruzar o passo Kauak no Hindu Kush. O fato de o 

exército ter atravessado esse passo é uma demonstração espantosa da 

inabalável determinação dos macedônios de sobrepujar seus inimigos, de 

mostrar aos indianos que eles não tinham onde se esconder e de que 

qualquer tentativa de resistência seria inútil. Os homens de Alexandre 

descobriram que havia uma ravina profunda entre eles e o Pir Sar. O mais 

incrível foi que Alexandre ordenou às suas tropas que construíssem um 

aterro para facilitar a passagem. O aterro teria quase 450 metros de 

comprimento e a tradição diz que sua construção levou sete dias e sete 

noites, com os soldados trabalhando em turnos. Cada soldado teve de 

cortar 100 estacas e presume-se que os engenheiros tenham instruído 

que árvores, terra e pedras fossem entulhadas entre as estacas.  O aterro 

foi subindo, ficando cada vez mais alto, até que atingiu a altura desejada. 

Em uma semana eles construíram uma passagem que permitiu que as 

catapultas a atravessassem e atacassem as defesas indianas.  O destino 

do rochedo estava selado. Os indianos tentaram se render, mas Alexandre 

varreu o espinhaço e os massacrou, atirando alguns do alto do rochedo. 

No cimo, ele mandou construir um altar para Atenas, a deusa da vitória. 

Olhando o mundo lá de cima, Alexandre achou que superara o próprio 

Hércules. Ao chegar ao rio Híndu, os engenheiros de Alexandre 

construíram uma grande ponte flutuante, sobre barcos. O trabalho deve 

ter demorado vários dias, mas agora o exército parecia uma cidade em 

movimento. Havia 64.000 homens na infantaria, 12.000 na cavalaria, 
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comerciantes, senhoras, crianças, cientistas, poetas e artistas, além dos 

topógrafos, que vinham medindo cada passo, da Grécia ao Fim do Mundo 

- e eles estavam mais perto dele, a cada dia que passava.   

 

O Rei da Índia 

 Alexandre fez uma parada rápida na antiga cidade 

de Táxila, na longa rota principal. E essa parada fez florescer ali uma 

cidade grega, a primeira no subcontinente. Uma cidade de linhas 

elegantes, um lugar de colonizadores, resguardado do rebuliço da cidade 

nativa que ficava ao lado. Por vários séculos, o grego foi falado nas ruas, 

tal como o inglês é falado nos dias de hoje. Nos bazares, ainda há 

moedas dos sucessores de Alexandre, marajás gregos que governavam a 

cidade e a região. Em suas moedas, os herdeiros de Alexandre ostentam 

orgulhosos o chapéu da cavalaria e o cachecol das unidades de elite de 

Alexandre, mostrando toda a arrogância de ferozes combatentes. Os 

indianos chamavam os gregos de pervertidos, mas respeitavam sua 

valentia. Alexandre era representado nas esculturas com uma touca de 

pele de elefante, como conquistador da Índia. Essa era a ambição dele, 

naquele momento. Alexandre marchou para o Sul, rumo à longa rota do 

sal, que era o antigo caminho para a Índia. Quando se percorre a rota do 

sal, depara-se, repentinamente, com uma paisagem maravilhosa, 

dominada pelo rio Jelum, o primeiro dos cinco grandes rios do Punjab, 

que corre para muito além das planícies da Índia, indo tão longe quanto o 

próprio rio Ganges, o coração da civilização hindu. Para as tropas gregas 

e seus comandantes, esse deve ter sido um momento extraordinário, após 

uma viagem de milhares de quilômetros. Dali em diante, eles marchariam 

rumo ao desconhecido.    

 

O movimento de flanco 
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 Do outro lado do rio Jelum, Porus, o rajá indiano 

local, organizara um poderoso exército, com 200 elefantes de guerra. Ele 

estava determinado a impedir a travessia de Alexandre, que teria de 

encontrar um meio de atravessar em segredo. Os historiadores gregos 

dizem que ele atravessou onde um contraforte da rota do sal desce à 

planície do rio, formando uma ponta, que fica próxima à pequena vila de 

Jalapur. Na verdade, em toda aquela cadeia de montanhas, eles só 

poderiam fazer a travessia nesse ponto. 

 O plano de Alexandre era desviar a atenção de 

Porus e atravessar o rio mais acima, contra a correnteza, num movimento 

de flanco repetido em toda a história, inclusive nas guerras napoleônicas 

e até na Guerra do Golfo. É um movimento clássico de circundar ou 

flanquear, em que um dos flancos e o centro vão de encontro à força 

principal do inimigo para atrair a sua atenção, mantendo-o ocupado, 

enquanto o outro flanco se movimenta para contorná-lo e atingi-lo pela 

lateral ou até pela retaguarda. Napoleão fez isso diversas vezes. A 

batalha de Austerlitz é um dos exemplos clássicos dessa tática. 

 A infantaria grega atravessou o rio, agarrada a 

fardos de palha. A batalha ocorreu perto da vila de Sikanderpur. Cercado 

e surpreso, as chances de Porus eram pequenas, contra um dos exércitos 

mais duros de todos os tempos. Foi uma cena horrível. A chuva agitava os 

arrozais, os macedônios enfiavam suas lanças compridas nos olhos dos 

elefantes. Arrianus disse que os elefantes enlouqueceram devido ao 

sofrimento e pisotearam soldados de ambos os lados. O exército de Porus 

foi aniquilado e ele se rendeu, mas Alexandre ficou tão impressionado 

com a bravura dele que lhe devolveu seu reino. Porus tornou-se aliado de 

Alexandre. 
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CAPÍTULO VIII -  O RIO BEAS 

   

 A marcha recomeçou em meados do verão, 

exatamente no meio das chuvas das monções. Deve ter sido a gota 

d’água para as tropas gregas: a  chuva, o calor úmido, os mosquitos. 

Qualquer ancião indiano pode afirmar que, na estação das chuvas, nada 

seca, as armas e o equipamento enferrujam, as roupas apodrecem, os 

ferimentos não cicatrizam. A luta não tinha fim e os mortos eram 

amontoados sem remorso. Logo à frente, às margens do rio Beas, 

Alexandre tinha um encontro marcado com o destino. Ele chegou ao Beas 

no início de setembro, a um local onde o rio cruzava uma das antigas 

rotas do norte da Índia. Quando Alexandre começou a atravessar o rio, 

ainda pensava estar chegando perto dos confins do mundo.  Aristóteles, 

seu professor, ensinara-lhe que a Índia era uma pequena península que 

se projetava no grande oceano que circundava a Terra. Assim sendo, não 

havia muito mais a percorrer.   

 

Atingindo o limite 

 Mas, às margens do rio Beas, quando Alexandre 

inquiriu a população local sobre o caminho à frente, recebeu informações 

novas e inesperadas. Os confins do mundo não estavam próximos. Duas 

ou três semanas de marcha, a partir do Beas, conduziam a um rio muito 

maior, o Ganges, e a um grande reino com um exército enorme e milhares 

de elefantes de guerra. A que distância ficava? Quantos quilômetros dali à 

capital, Déli? Quinhentos... 

 O exército grego conseguia deslocar-se cerca de 30 

quilômetros por dia. Nesse ritmo, eles conseguiriam chegar lá em três 
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semanas. O desafio só fez com que Alexandre quisesse avançar mais 

rápido. Mas, após oito anos e vinte e sete mil e trezentos quilômetros, as 

tropas estavam exaustas. O Rei as incitou, mas foi saudado com o 

silêncio. Ninguém ousou falar. Estavam amedrontados.  

 Coeno, um general graduado, criou coragem, e falou 

com ousadia: “O senhor nunca nos liderou como um ditador, o senhor 

sempre disse que estava aberto a conselhos, então, permita-me falar-lhe, 

não em defesa própria, mas em nome das fileiras e dos postos mais 

baixos do exército. A maioria dos homens que veio conosco da Grécia 

pereceu na Ásia e os que sobreviveram têm o corpo extenuado e a alma 

deprimida. Olhe para eles, com o equipamento destruído, usando roupas 

indianas remendadas, eles já sofreram demais. Sob o seu comando, 

nossos feitos foram simplesmente maravilhosos, mas não podemos contar 

indefinidamente com a boa vontade dos deuses. Está claro que chegou o 

momento de pôr um limite à nossa diligência”. 

 Havia chegado o momento em que a vida de 

Alexandre se transformaria. Desde então, esse momento vem sendo tema 

de lendas e até de filmes indianos.  

 O Rei da Ásia se enfureceu. Durante três dias ficou 

amuado em sua tenda. Ao ver o estado de ânimo do exército, pediu um 

sinal aos deuses. O exército aguardava aflito. Os presságios eram ruins. 

Alexandre aceitou a vontade dos deuses e concordou em parar.  

 O que teria acontecido se eles tivessem 

prosseguido rumo ao Ganges? Chegariam à China? A história da 

humanidade poderia ter sido muito diferente.  Mas isso não aconteceria. 

 Antes de voltar, ele erigiu altares aos deuses que o 

haviam trazido tão longe: Dionísio, Apolo, Hércules. E uma inscrição: 

“Alexandre esteve aqui”. 
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CAPÍTULO IX  -  A ÚLTIMA CAMPANHA 

 

 De volta ao rio Jelum, ele ordenou a construção de 

uma frota para descer o rio Híndu rumo ao oceano. Eram mil 

embarcações, incluindo galés gregas. Os antigos mestres construtores de 

barcos do Híndu riram-se da idéia. Eles disseram que os navios de guerra 

gregos não agüentariam o Híndu e fizeram algumas modificações nos 

planos navais de Alexandre. Os barcos teriam fundos chatos. Embora isso 

até hoje pareça impossível, Alexandre conseguiu sua frota em seis meses. 

Ele partiu em meados de novembro do ano de 326 antes de Cristo, com o 

exército principal marchando com ele, pelas margens do rio. Eles 

zarparam ao som de bandas, observados por indianos que, maravilhados, 

os seguiram por algum tempo.  

 Além do exército, havia milhares de mulheres e 

crianças, indianos, báctrios e centro-asiáticos, todos prisioneiros de 

guerra. Entre eles estava Roxana, a esposa adolescente de Alexandre. No 

outono, Roxana teve um filho. Finalmente, o Rei tinha um herdeiro. Mas o 

menino morreu e foi enterrado às margens do Jelum. Qual teria sido a 

reação de Alexandre? Será que ele viu isso como um sinal?   

 

Alexandre é ferido 

 Tudo o que sabemos é que ele mergulhou 

novamente na guerra. A viagem pelo Híndu demorou sete meses. Eles 

passaram por grandes reinos e cidades antigas. Em todos os locais, que 

hoje pertencem ao Paquistão, Alexandre encontrou resistência feroz, o 

que o deixou perplexo. Foi na descida do Híndu que o significado da 

expedição mudou. Anteriormente, os gregos haviam estado em países 
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densamente povoados, como o Iraque e o Egito, mas lá a população não 

havia oferecido resistência. Nesse momento da campanha, às margens do 

Jelum, começam os primeiros relatos de atrocidades e massacres de 

civis, em larga escala. No ano novo, Alexandre atacou uma grande cidade 

no Baixo Punjab. Era a cidade dos malians, atualmente chamada Multan. 

As lendas locais dizem que o cerco de Alexandre irrompeu em um local 

chamado Torre de Sangue. A maioria das tropas gregas estava fora das 

muralhas. Alexandre achou que as tropas estavam lentas. Ele colocou 

uma escada de cerco na muralha e subiu, liderando suas tropas. Atrás 

dele havia apenas três homens: dois guarda-costas, um deles segurando 

o escudo sagrado de Tróia, e um sargento, que protegeram Alexandre 

com seus escudos durante a subida.  As escadas macedônicas de cerco 

eram muito instáveis e quando os quatro homens chegaram ao alto, o 

peso das tropas que vinham subindo atrás deles quebrou a escada, 

deixando-os por conta própria. 

  Arrianus conta que quando Alexandre chegou 

lá em cima, agachou-se no alto da muralha, atrás do escudo e os outros 

três homens vieram com ele, sendo logo cercados por soldados malians. 

Sentindo-se desprotegido na muralha, Alexandre pulou para dentro da 

fortaleza, em vez de pular para fora, e deixou o resto de seu exército para 

trás. Os defensores malians o cercaram, ele teve de atirar pedras neles e 

afastá-los com sua lança. O restante do exército, deixado para trás, 

entrou em pânico e tentou descobrir um meio de entrar na cidade, 

enquanto os quatro homens se defendiam desesperadamente. Avreas, o 

sargento, foi atingido no rosto por uma flecha e morreu. O próprio 

Alexandre foi atingido por uma flecha que passou por uma abertura de sua 

armadura, atingindo seu pulmão. Ele caiu no chão, sangrando 

profusamente, e seu guarda-costas Percastus montou a cavalo nele, 

segurando o escudo sagrado de Tróia, tentando afastar os atacantes 

indianos. A equipe de resgate correu com Alexandre de volta ao 

acampamento, enquanto o pânico se espalhava pelo exército. Eles temiam 
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que, se Alexandre morresse, eles nunca mais voltariam para casa, ficaram 

loucos de raiva e massacraram todos na cidade. O cirurgião de Alexandre 

preparou-se para operá-lo. Critóbulo de Kós havia sido médico do pai de 

Alexandre e, uma vez, tirou uma flecha do olho do rei Filipe. 

 Ao longo dos anos, Alexandre sofreu ferimentos que 

matariam um boi. Ferimentos na perna e na coxa, um dardo de besta no 

ombro, 21 ferimentos ao todo. O último ferimento parecia ser o mais sério, 

o pulmão fora perfurado. Dizem que a flecha estava envenenada e que 

Alexandre nunca se recuperou. Os historiadores gregos não mencionam 

isso, mas os médicos tradicionais, os hakims, que se dizem descendentes 

dos médicos de Alexandre e praticam uma medicina que denominam 

medicina grega, talvez saibam o que ocorreu. 

 Com ou sem veneno, tanto o médico quanto o 

paciente sabiam que Alexandre estava preste a morrer. Alexandre ficou 

entre a vida e a morte durante uma semana. Depois fizeram com que ele 

flutuasse pelo rio, para que o exército visse que estava vivo. Os soldados 

deram gritos de alívio. Eles ainda o amavam. A viagem de descida do rio 

Híndu durou de novembro ao verão seguinte. 

 Eles lutaram o tempo todo. Alexandre fundou outra 

Alexandria, numa confluência de rios. Em julho, ele chegou ao delta do rio 

Híndu. A frota explorou os braços do Híndu. Nearco, almirante de 

Alexandre, escreveu que uma fortaleza foi construída num lugar que ele 

chamou de Porto de Alexandre. Eles estavam muito contentes por estarem 

num país onde havia ostras e peixes. 

 O último feito de Alexandre na Índia foi erguer 

altares, tal como fez na Ásia Central e no Punjab. Eles foram erguidos 

numa diminuta ilha, no mar, e nunca foram encontrados. Essa talvez 

tenha sido a última escala de Alexandre na Índia. Ele pode ter ficado 

nesse local enquanto sua frota zarpava para o Golfo de Omã, seguindo a 

linha do sol poente. 
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 A rota de Alexandre o levou então a Turbat, uma 

antiga fortaleza na estrada para a Pérsia.  Turbat é um oásis rico e fértil. 

A principal estrada de Turbat para a Pérsia segue em linha reta para o 

vale Ketch. Mas Alexandre não foi por ela. Ele se desviou da rota principal 

e conduziu seu exército em direção ao mar, percorrendo cento e sessenta 

quilômetros através de áreas desoladas. Os gregos encontraram colônias 

empobrecidas de povos nativos, que denominaram de comedores de 

peixe. Eram pobres demais para fornecer provisões. É certo que os 

gregos enfrentaram problemas antes de chegar ao mar. 

 E, ao chegar lá, não viram qualquer sinal da frota, 

apenas os barcos dos comedores de peixe.    

 Alexandre deveria ter voltado pelo caminho que 

veio. Mas ele não pensava assim, e decidiu prosseguir, contornando a 

costa. Talvez ele quisesse fundar portos de ligação com seu Império. Será 

que ele ainda esperava encontrar a frota? Não se sabe. 

 

A última marcha 

 A última marcha épica de Alexandre teve início na 

Costa Ardente, diante da grande montanha Pasni. Para o exército de 

Alexandre, a viagem logo se tornou um pesadelo. Os gregos chegaram a 

uma região de grandes montanhas de areia. Arrianus diz que os pés 

afundavam como se caminhassem em neve fofa; os cavalos e as mulas 

simplesmente não conseguiam prosseguir. E eles não tinham camelos. 

 Arrianus diz que, às vezes, eles passavam toda a 

noite sem água, e pela manhã, deixavam para trás os doentes, os que 

estavam cansados demais para caminhar e os que estavam literalmente 

morrendo de sede. É obvio que essas pessoas nunca mais foram vistas. 

Arrianus disse que eles estavam perdidos, como náufragos num deserto. 

Fica-se imaginando porque Alexandre teria conduzido seu exército por 
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essa vastidão aterradora. Será que ele queria puni-los pelo que aconteceu 

no rio Beas, por não o terem seguido até os confins do mundo? 

 Entre os gregos, a explicação mais popular era 

simplesmente de que ele fez aquilo porque era um desafio. Fora dito a ele 

que aquela viagem era impraticável para um exército, mas seu 

temperamento fazia com que ele tivesse de superar tudo. Ele tinha de 

fazer o que ninguém mais tinha feito. 

 Sem contar que, no passado, ele sempre superara 

todos os desafios. 

 Foram sessenta dias até chegar a Makran.  Na 

primavera, ele chegou de volta a Persépolis, de onde saíra sete anos 

antes. Caminhou pelo palácio queimado dos reis persas, destruído por 

ordens dele e, numa percepção tardia, arrependeu-se do que fizera.    

 Afinal, o Rei agora era ele... Ele usava o manto e a 

tiara de Xá da Pérsia. Ele não podia continuar a ser um simples 

conquistador, alguém que buscava a glória. Agora, ele tinha de governar o 

maior império que o mundo conhecera. Agora, a Pérsia era o centro do 

universo de Alexandre. Ele ainda tinha grandes planos, entre eles, o de 

conquistar o oeste. Porém o destino, ou a vontade dos deuses, divergiam 

dele. 

 Após uma grande bebedeira, Hefaístos, seu melhor 

amigo e amante, morreu repentinamente. O pesar de Alexandre foi quase 

suicida.  “Outros me amaram por eu ser rei, mas Hefaístos me amou por 

mim mesmo”. Rumores fervilhavam no bazar. Alguns falavam em veneno, 

diziam que o rei também não viveria muito, que os presságios estavam 

contra ele.  

 

Os últimos dias 

 Naquela última primavera, ele retornou à 



 

62 

Mesopotâmia, hoje Iraque.  Agora, obcecado por cada presságio, o rei 

tremia enquanto os videntes discutiam sobre o vôo dos pássaros. 

 Eles disseram que os sinais eram claros: ele não 

deveria invadir Babilônia. Até então, ele nunca ignorara os deuses, mas 

dessa vez, ele os ignorou. Babilônia foi invadida e Alexandre instalou-se 

ali, entre os famosos jardins suspensos, às margens do Eufrates. Logo 

após outra bebedeira, o rei caiu doente. Os ferimentos, o álcool e a 

tristeza finalmente o alquebraram. E se isso não bastasse, havia a 

claustrofobia do local, os jardins suspensos com florestas de palmeiras, o 

calor sonolento do rio. 

 Há um diário dos últimos dias. É um dos registros 

mais dramáticos da história. 

 Em 29 de maio, ele dormiu no banheiro porque 

estava febril. Passou o dia seguinte jogando dados. No dia 31, tomou 

banho e ficou deitado no banheiro, ouvindo Nearco contar como a frota 

havia voltado da Índia. Em primeiro de junho, a febre aumentou, a noite 

foi ruim e, no dia seguinte, todos diziam que a febre estava muito alta.  

 Aos 5 de junho, ele foi levado para o outro lado do 

rio, onde dormiu um pouco, mas a febre não o deixava. Os veteranos 

macedônicos acreditavam que ele estava morto e entraram no palácio a 

força, para vê-lo pela última vez. A motivação de todos os corações era o 

pesar e uma espécie de sentimento de desamparo, a idéia de perdê-lo.  

Deitado sem falar, enquanto os homens se perfilavam, ele lutou para 

levantar a cabeça e seus olhos demonstraram reconhecer cada homem 

que passava. Ele morreu no entardecer do dia 10 de junho do ano de 325 

antes de Cristo, aos 30 anos. 

 Seu corpo foi embalsamado e permaneceu em 

Babilônia durante dois anos, enquanto era construída uma carruagem 

folheada a ouro e organizado todo um cortejo que o levaria de volta à 

Macedônia.  



 

63 

 A busca de Alexandre pela glória eterna foi 

interrompida e, desde então, ele tem carregado o fardo de um destino não 

cumprido.   

 Hoje, o veredicto da história é mais penoso: um 

homem destruído pela solidão e pela insanidade do poder absoluto. 

 Será que devemos ver a carreira de Alexandre como 

uma loucura suicida em vez de meritória de glória eterna?  

 Todo o mal desencadeado por homens de guerra, 

em nosso próprio tempo, nos ensinam que devemos rejeitar os ideais de 

Alexandre.   

 Mas Alexandre foi um homem de sua própria época 

e não da nossa. Ele acreditava nos deuses e aceitava seu veredicto, tanto 

para o bem quanto para o mal. Se ele pudesse nos responder agora, 

certamente diria, herói trágico que foi, “Deixe que os deuses me julguem, 

pois nunca me mentiram, em todos os sinais que me deram”. 

 

 

 

 



 

64 

 

BOOK  COVER 


	 
	Prefácio
	ou DE COMO SE DOMINAVA O MUNDO 300 ANOS ANTES DE CRISTO.

