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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais de 
nossa dissertação de mestrado, que pretende estabelecer uma tipologia dos 
manuais militares de estilo “coleção de estratagemas” produzidos entre o 
primeiro e o segundo séculos da era cristã em Roma. Apresentamos aqui 
alguns apontamentos iniciais, uma breve explanação da metodologia utilizada 
além de alguns resultados que já estão em nosso horizonte de pesquisa. 
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 Os dois documentos textuais selecionadas para serem tratados neste 

trabalho são classificados como manuais militares. Tanto Polieno quanto 

Frontino são autores que viveram no período imperial romano, época em que 

este estilo de fonte começou a ser desenvolvido. Os manuais militares 

possuem não só suas especificidades textuais e organizacionais, comuns a 

qualquer tipologia de fonte, mas também especificidades relacionadas ao seu 

estudo.  

 A primeira destas a ser considerada é o pouco, estudo desse estilo de 

fonte no país. O que ocorre é que até mesmo os tradutores dos manuais 

militares não tratam as fontes nas suas especificidades e muito menos 

escrevem sobre o manual militar como um estilo de narrativa. As introduções 

das traduções de manuais militares trazem biografias dos autores, trajetória de 

tradução da fonte ao longo dos séculos e até mesmo boas descrições de como 

funcionavam os aparatos militares romanos, caso, por exemplo, da tradução do 

Compendio da Arte Militar de Vegécio, levada a cabo por J.G. Monteiro e J.E. 

Braga, mas faltam os estudos específicos acerca da tipologia da fonte. Assim, 

temos uma defasagem no estudo de manuais militares proporcionada, em 

grande parte, por esta ausência de bibliografia especializada. Para se ter uma 

ideia, o último artigo específico sobre manuais militares encontrado no portal J-

STOR trata-se do Teach Yourself How To Be a General, do inglês Brian 

Campbell, um texto de 1987, justamente sobre o quanto este tipo de fonte é 

deixada de lado. “Normalmente, pouca atenção é dada aos autores de manuais 

militares no período imperial. “Divertido embora insignificante” é um comentário 

que pode geralmente ser ouvido” (CAMPBELL, 1987 p.13).  



 Krentz e Wheeler, continuando a exemplificar o escasso estudo dos 

manuais militares, afirmam que “além disso, a defesa de Polieno de uma 

doutrina militar específica e sua contribuição ao pensamento militar ocidental 

passaram despercebidas” (KRENTZ; WHELLER, 1994 p.6).  

 Assim, o desafio de estudar manuais militares no Brasil se apresenta de 

forma instigante justamente pelo fato de que uma tipologia da fonte ainda esta 

por ser construída. Desta forma, pretendemos contribuir com os trabalhos 

iniciais de construção desta tipologia no país, esperando que diversos outros 

estudos, que utilizem estes e outros manuais antigos que chegaram até nós, 

sejam encarados e levados a cabo, contribuindo com a área de pesquisas em 

história militar antiga no Brasil. 

 Procuramos agora caracterizar os aspectos comuns aos manuais 

militares aos quais tivemos acesso, com o cuidado de sempre apresentar os 

trechos das fontes que corroboram nossas afirmações, buscando com este 

exercício construir um escopo inicial de tratamento deste estilo de 

documentação.  

 O termo “manual militar” para designar este tipo de fonte advém de sua 

própria estrutura tópica e da tradição romana imperial de escrever manuais 

sobre diversos assuntos. Para Brian Campbell “[...]é 

importante notar que os romanos aparentemente aceitaram o conceito de 

preparação para a prática de atividades através da instrução dos livros” 

(CAMPBELL, 1987, p.19), havendo assim manuais de agricultura, retórica, 

veterinária, administração, entre outros.  

 Ao analisarmos os manuais militares é preciso se manter atento à 

especificidade da tipologia da fonte para que se evite cometer alguns erros. 

Dentre eles, o mais prejudicial, o qual gostaríamos de comentar, o erro de se 

tratar um manual militar como um compêndio de história. 

 Graças a uma característica marcante do homem antigo, a valorização 

do passado como sendo a época ideal, os manuais militares tem a interessante 

estrutura de ensinar pelo relato do passado (o qual vamos explorar mais 

detalhadamente adiante) e esta estrutura pode, com certa facilidade, confundir 

o pesquisador que está trabalhando com a fonte, induzindo-o a tratar o manual 

militar como uma fonte de tipologia histórica. Esta confusão inicia uma espécie 

de “erros em cadeia” que muito prejudicaram os manuais militares ao longo dos 



anos, fomentando certo preconceito quanto a este estilo de fonte. Preconceito 

este que pode explicar a pouca utilização dos mesmos em pesquisas de 

história antiga, voltamos a repetir, não só em nosso país, como já atestou Brian 

Campbell.  

 Ao analisar o manual militar com a mesma “lente” pela qual se analisa o 

gênero histórico, perdemos de vista o motivo inicial para o qual o manual militar 

foi escrito. Exigimos da fonte algo a que ela não se propõe. Enfim, estamos 

fazendo as perguntas erradas.  

 Uma hipótese é que este tipo de confusão tenha surgido, ironicamente, 

de maneira inversa, quando fontes de tipologia histórica foram utilizadas como 

manuais militares. Ao discutir o redescobrimento dos historiadores gregos 

antigos por parte dos renascentistas, Arnaldo Momigliano nos informa que 

historiadores como Tácito e Políbio eram utilizados como “historiadores 

militares”, servindo de bons guias na luta contra os turcos (MOMIGLIANO, 

2004, p.78). Localizamos, então, a utilização de fontes de tipologia histórica 

como manuais militares ao longo dos século XVI e XVII, obviamente pela a 

necessidade do presente de renascentistas, como Justus Lipsius, determinar 

este tipo de interpretação. Não estamos aqui fazendo um tribunal para julgar 

estes homens, mas há grandes chances de termos localizado o início da 

confusão entre estes dois estilos de fonte. Relatos históricos sendo usados 

como manuais militares e manuais militares sendo utilizados como relatos 

históricos.       

 O que ocorre é que há evidências textuais muito fortes e claras nos 

manuais que nos permitem afirmar que os seus próprios autores tinham 

consciência de estarem fazendo algo diferenciado do gênero histórico. Assim, 

cobrar do manual militar correspondente factual para todas as estratégias 

elencadas é confundir as fontes, como fez Francisco Martín García em suas 

notas de tradução de Strategica de Polieno. 

 Como pode ser comprovado pelos trechos que arrolamos a seguir, são 

os próprios manuais militares que se propõem a um caráter didático: 
Deste modo, os comandantes terão ao seu dispor exemplos de sabedoria e 
visão, que aumentarão a sua capacidade de conceber e executar feitos 
semelhantes. Outra vantagem adicional é a de que o general não receará o 
desfecho de seu estratagema, se o comparar com experiências anteriormente 
levadas a cabo com sucesso. (FRONTINO, Stratagemata, Livro I, Introdução). 
 



Por conseguinte, tentamos mostrar por partes e capítulos qual o costume 
antigo sobre a escolha e o treino dos recrutas. Não que para ti, Imperador 
Invicto, estes assuntos pareçam desconhecidos, mas para que tu reconheças 
aquelas matérias que outrora os fundadores do Império Romano conservaram 
e que tu tens à tua disposição de livre vontade, em prol do bem-estar da 
República, e para que encontres neste pequeno livrinho o que quer que seja 
que tu acreditas que deve ser procurado sobre os temas mais importantes e 
sempre necessários. (VEGÉCIO, Compêndio da Arte Militar, Livro I, 
introdução). 

 

 A nosso ver, fica claro nestes trechos que há uma intenção estritamente 

didática nos manuais militares. Estes autores acima citados não estavam 

registrando os feitos dos homens para que eles fossem lembrados pela 

posteridade. Estavam registrando para que eles fossem repetidos, para que 

eles ensinassem.   

 Temos também evidências textuais nas quais, por exemplo, Frontino 

discorre sobre seu método de escrita. O próprio considera diferente o seu 

método do método dos historiadores. Vejamos: 
Não ignoro nem nego o fato de que diversos historiadores também incluíram 
esta característica na suas obras, nem que vários autores já registraram, de um 
modo ou outro, todos os exemplos famosos. Mas eu pensei que deveria 
privilegiar a concisão, por respeito aos homens que têm seu tempo muito 
ocupado. Procurar os diferentes exemplos espalhados pelo vasto corpo da 
história é um processo entediante, e aqueles que elaboraram seleções de 
feitos notáveis esmagaram o leitor com a massa do material reunido. O meu 
esforço será dedicado à tarefa de apresentar, como que respondendo a 
perguntas e conforme a ocasião o exija, o exemplo aplicável ao caso em 
questão. Depois de examinar as categorias, tracei antecipadamente a rota da 
minha campanha, por assim dizer, em ordem a apresentar exemplos 
ilustrativos. E para que estes possam ser examinados e estar devidamente 
classificados segundo a variedade do tópico, dividi-os em três livros. 
(FRONTINO, Stratagemata, Livro I, Introdução).   

 

 Segundo Frontino, o manual militar necessita então ser conciso, sucinto, 

pois seu público alvo não dispõe de muito tempo para a prática da leitura. 

Frontino então, deveria levar em consideração a especificidade de seus 

possíveis leitores para que seus escritos fossem de fato eficientes. Devemos 

manter sempre em mente que estes homens passavam grande parte de suas 

vidas em campanhas muito longas, submetidos sempre a rotinas estafantes 

que permitiam a leitura apenas depois de cumpridas uma série de obrigações 

que eram muito rígidas, que existiam mesmo para os que tinham cargos de 

comando. Para Krentz e Wheeler (1994. p.16), a narrativa excessivamente 

abreviada das coleções de estratagemas de fato não apresenta uma 



preocupação com os detalhes historiográficos, porém, a falta desses detalhes 

se dá, como pudemos ver textualmente na citação acima, pela necessidade de 

proporcionar uma leitura rápida de fácil acesso.  

 Além dessas evidências textuais, para corroborar essa diferenciação 

entre o gênero de manuais militares e o gênero histórico antigo, queremos 

suscitar os argumentos de Luis Costa Lima, que ao diferenciar o gênero 

histórico antigo da poesia épica em História.Ficção.Literatura (2006), faz um 

excelente traçado das especificidades de ambos os gêneros. Utilizamos então, 

este traçado para opor o gênero histórico antigo em comparação ao manual 

militar, fazendo um paralelo deste com a poesia épica. 

 Inicialmente, Costa Lima já valida o argumento textual como primeira 

evidência de que gêneros de fonte se diferenciem. Para o autor, Tucídides e 

Heródoto estariam fazendo algo diferenciado de Homero inicialmente porque 

se propuseram a fazê-lo diferenciadamente (LIMA, 2006, p.36). Baseados nisto 

também, utilizamos o argumento textual presente nos autores de manuais 

militares, pois estes apresentam seus escritos com uma proposta diferenciada. 

Mas quais seriam essas diferenças apresentadas por Costa Lima? 

 Segundo o autor, poesia épica e história se diferenciam, pois, 
a procura de dar conta do que houve e por que assim foi é o princípio 
diferenciador da escrita da história. Ela é a sua aporia. Analiticamente, porém, 
cabe mostrar os poros que nela se infiltram assim como que a alétheia não se 
esgota no plano da factualidade (LIMA, 2006, p. 37). 

  

 Este compromisso com o plano da factualidade ao qual a história se 

propõe e a poesia épica, por sua vez, não o faz, é que se torna uma das 

principais diferenciações entre esses gêneros e que, por sua vez, também 

ajuda a delimitar uma especificidade do gênero histórico, que nos interessa em 

questões de comparação com o manual militar. 

 Segundo Costa Lima, inicialmente o poema épico “re-acontece” no 

presente. Sempre que o aedo o canta “seu resgate por mnemosyne o converte 

em pleno presente. Eis que se precisa a diferença entre os dois modos 

discursivos.” (LIMA, 2006, p.58). Quando Heródoto relata o passado há uma 

consciência de que este não voltará a estar presente. Pensamos que aí há uma 

noção de presença da ausência. 



 Para Costa Lima, a história tem seu lugar exclusivo no passado como 

acontecimento dado, enquanto a poesia épica acontece novamente ao ser 

declamada pelo aedo. De maneira semelhante, a tese que queremos defender 

é a de que o manual militar também quer fazer esta ponte entre o passado e o 

presente, buscando a forja do re-acontecimento do passado no presente (este 

aspecto será melhor desenvolvido na conclusão).  

  O segundo argumento diferenciador seria o fato da história tratar 

apenas do que os homens fizeram. Na poesia épica, o aedo cantava também o 

que faziam os deuses.  Assim, para Costa Lima (LIMA, 2006), os personagens 

do gênero histórico são os homens, e somente eles, o que sabemos não se 

aplicar aos manuais militares, pois, em diversos trechos são apresentadas 

estratagemas levadas a cabo por personagens míticas. Mesmo que o autor 

deixe claro que sabe diferenciar os mitos daquilo que ele crê real1, no caso de 

Polieno, ele não os deixa de citar, porque como o caráter do manual militar é 

didático, conforme tese de Brian Campbell que apoiamos, não importa quem os 

levou a cabo.  Importa se é possível fazê-lo re-acontecer ou não. Um homem 

sozinho não pode desviar o curso de um rio, como Polieno relata que fez 

Hércules, mas um general à frente de milhares de homens pode imitar o 

princípio de ação usado por Hércules dispondo destes muitos homens 

(POLIENO. Livro VII, 6.5).  

 Em terceiro lugar, a fonte de autoridade dos discursos também 

diferencia-se fundamentalmente. A fonte da autoridade do poeta épico são as 

musas; a fonte de autoridade do historéi é sua própria investigação (HARTOG, 

2003, p.57). Ainda sobre esta diferenciação, Costa Lima afirma que ao 
[...] contrário do que sucede no discurso ficcional porque este não postula uma 
verdade, mas a põe entre parênteses [...] a historiografia tem um trajeto 
peculiar: desde Heródoto e, sobretudo, Tucídides, a escrita da história tem por 
aporia a verdade do que houve. Se se lhe retira essa prerrogativa, ela perde 
sua função. Torna-se por isso particularmente difícil ao historiador não 
considerar prova aporética o que resulta do uso de suas ferramentas 
operacionais. (LIMA, 2006, p.21). 

                                                        
1 “E eu quanto a Proteo, o que se metamorfoseava em toda classe de animais e plantas, estimo 
que esses animais e plantas jamais puderam existir, se não que Homero revestiu em forma de 
mito a modalidades de suas artimanhas por ser hábil em dominar com o engano a quem 
queria” (POLIENO, Strategica, Livro I, Introdução). Fica claro textualmente que Polieno não cria 
na existência de tais seres. No entanto, ele os cita de toda forma, pois, para o autor, é uma das 
formas existentes de se ensinar um estratagema, e para a tarefa proposta é isto o que importa. 
Como o próprio Polieno afirma ter feito Homero, reveste-se um estratagema com a roupagem 
de um mito. 



 Deste modo, a questão da autoridade do escrito é bastante diferente nos 

manuais militares em relação ao gênero histórico, assim como este se 

diferencia da poesia épica. Como afirmam Costa Lima e François Hartog, a 

autoridade do gênero histórico antigo está no ouvido e no visto. A guerra do 

Peloponeso aconteceu porque Tucídides a viu e registrou aquilo que viu. 

Assim, lê-se a obra de Tucídides porque se acredita em seu testemunho, ele 

tem a autoridade de ter visto os acontecimentos, ele não foi inspirado por uma 

musa, sua narrativa não foi revelada a ele por Hermes. Esta é a aporia da 

verdade da qual nos bem fala Costa Lima. Já a autoridade do manual militar 

passa longe da questão do “ter ouvido” ou mesmo do “ter visto”, bem como não 

está atrelada também a uma revelação por parte das musas ou deuses. A 

legitimação do manual militar está embasada em seu autor. 

 Iniciamos a corroboração desta hipótese analisando as fontes de 

legitimidade suscitadas por Polieno em sua obra Strategica. A nosso ver, o 

autor utiliza-se de duas prerrogativas para legitimar seus compêndios, as quais 

apresentamos na ordem em que aparecem no texto. A primeira diz respeito à 

erudição2 do autor, que utiliza os, já na época aclamados, poemas homéricos 

como fonte de legitimação, como podemos observar nos seguintes trechos: 
‘A primeira qualidade de um general perito é conseguir a vitória sem risco, e é 
excelente também o engenhar-se para que a decisão obtenha a vitória 
antecipando o fim do combate. E me parece que isto também é o que 
aconselha Homero; pois muitas vezes canta: 
 
... ou com a astucia ou pela força, 
 
Não exorta outra coisa que a valer-se de artifícios e estratagemas contra os 
inimigos’  
 
‘E isto o atesta novamente Homero: 
 
Quando chegou ao Paranso junto a Autólico e seus filhos, nobre pai de sua 
mãe, que superava aos homens na arte de roubar e em perjúrios; um deus em 
pessoa é Hermes...’  
 
‘Por certo que os estratagemas que empregou contra os inimigos Homero os 
cantou muitas vezes’ 
(POLIENO. Strategica, Livro I, Introdução). 

 

                                                        
2 Martín García, considera a erudição de Polieno como sendo “ingênua”, opinião da qual 
discordamos sistematicamente em vista do óbvio. (MARTÍN GARCÍA. 1991, p.155). 



 Polieno cita também Odisseu Louco, uma tragédia perdida de Sófocles e 

fragmentos de Palamedes de Eurípedes: 

Como, por exemplo, aquele estratagema de Odisseu que os trágicos cantam: a 
Palamedes venceu Odisseu no tribunal dos Aqueus, introduzindo em sua tenda 
ouro bárbaro. E aquele que era o mais prudente dos gregos, foi condenado por 
traição com este astuto estratagema (POLIENO. Strategica, Livro I, 
Introdução). 

 Polieno elenca, então, uma série de obras conhecidas e respeitadas por 

seus contemporâneos, formando assim uma base sólida de legitimação para 

sua Strategica, fortemente influenciada pelo movimento da Segunda Sofística. 

Esta legitimação intelectual é uma exceção no caso da obra de Polieno, em 

comparação aos outros manuais militares, mas isto não a invalida de se 

encaixar no padrão, pois trata-se também de um atributo do autor e por isso a 

legitimação da obra continua atrelada à autoridade do autor. 

 Em segundo lugar, e principalmente, Polieno conclama sua 

descendência macedônia como fonte legitimadora de seu tratado militar. Para o 

autor, estaria em seu próprio sangue a capacidade de vencer batalhas, como 

podemos observar nos trechos que se seguem: 

Eu, um macedônio que tem por herança o poder de vencer na guerra os 
persas, não quero deixá-los sem minha contribuição na presente ocasião. 
(POLIENO. Strategica, Livro I, Introdução). 

Este livro, em que aprendereis as virtudes de nossos antepassados que 
reinaram na Macedônia, o qual escrevi, por suposto, com mais agrado que os 
demais. (POLIENO. Strategica, Livro IV, Introdução). 

 Lembremo-nos de que para o homem antigo a consaguinedade 

transmitia muito mais do que apenas características biológicas. A ideia de que 

certas habilidades eram compartilhadas de maneira inata por pais e filhos era 

bastante difundida. Cremos, então, que o suscitar a descendência como 

legitimação não se configura apenas como uma tentativa mal sucedida de 

legitimação por parte de um autor que, ao que tudo indica, nunca foi à guerra 

de fato. Sabemos que o simples fato de alguém ser descendente de 

macedônios não o capacita a praticar a guerra, no entanto, estamos aqui 

analisando as fontes de legitimação de tratados militares entre romanos, os 

leitores para os quais esses compêndios foram direcionados. Devemos manter 

sempre em mente que durante o trabalho heurístico, somos como “intrusos 

bisbilhoteiros” que lemos aquilo que não nos foi destinado. Vale lembrar 



também que os cargos de comando eram distribuídos na Roma antiga não por 

um concurso que avaliasse a capacidade do indivíduo de realizar determinada 

tarefa e sim pelo seu prestígio social e posição dentro do cursus honurum, o 

que resultava na existência de diversos homens que assumiam cargos de 

comando militar sem nenhum tipo de experiência prévia, o que para nós beira o 

absurdo, mas que era normal para os romanos que criam ser as virtudes de 

fato o que era realmente necessário para se prestar um serviço a Roma. 

Observando dessa perspectiva nossa compreensão de como um homem que 

nunca foi à guerra escreve um manual militar é facilitada, pois os romanos não 

possuíram, em nenhum momento de sua história, um tipo de academia militar 

para formar seus comandantes. Assim, se pensarmos que havia muitos 

comandantes designados que não tinham nenhuma espécie de experiência e 

nem treinamento prévio, levaremos em conta que qualquer ajuda seria bem 

vinda, incluindo a do manual militar.  Percebemos, então, que para os 

comandos militares, aos quais Polieno realmente direcionou seus escritos, o 

fato deste ser descendente de macedônios faz toda a diferença, já que a 

perspectiva de qualificação para exercer determinado cargo, no mundo 

romano, é completamente diferente da nossa (CAMPBELL, 1987, p.22-23).  

 Desta maneira, observa-se mais uma vez que a legitimação do manual 

militar está na voz autorizada do autor. Ora, Polieno não aconselha que leiam 

seus livros porque ele viu e ouviu tudo aquilo que compilou, ou porque já 

comandou muitas tropas, pelo contrário, ele atesta que o poder de vencer a 

guerra está em sua descendência, ou seja, nele mesmo, em sua voz 

autorizada.  

 Não podemos negar que a autoridade dos trechos compilados é 

fornecida em parte pela tradição do passado glorioso, das vitórias antigas, mas, 

se só isso bastasse, qualquer um poderia criar manuais militares e não é isso 

que observamos nas fontes que chegaram até nós. Os trechos históricos 

arrolados por si só não constituíram fonte de autoridade suficiente, não se 

legitimaram por si só, eles precisaram estar apoiados na pessoa de seu autor. 

 Da mesma, forma os Stratagemata de Frontino estão profundamente 

solidificados na experiência do próprio autor. Frontino não cita em momento 

algum de seus Stratagemata a sua brilhante carreira militar, talvez para 

transparecer algum tipo de humildade ou até mesmo como uma forma de 



afirmar que sua fama como militar não necessitava ser citada, pois todos a 

deveriam conhecer. Estas hipóteses, de porquê Frontino não fala sobre seus 

cargos, infelizmente não temos como corroborar até o momento. O que 

sabemos é que Frontino teve uma virtuosa carreira militar e que a despeito de 

não ter incluído seu currículo nas introduções de seus compêndios, isso não 

significa que a fonte de legitimação de seus escritos não seja a sua pessoa. É 

provável que a carreira de Frontino fosse conhecida pela maioria de seus 

contemporâneos dado os altos cargos de magistratura que ele desempenhou. 

Tendo Frontino exercido por tantas vezes a mais alta magistratura militar 

romana, não é de se estranhar que ele tenha achado desnecessário dispor seu 

currículo na introdução de sua obra. Mais uma vez observamos que a 

legitimação do manual militar se dá na autoridade do compilador, pois apesar 

de arrolar uma série de feitos singulares que não lhe foram revelados pelos 

deuses e nem por ele vistos ou ouvidos pessoalmente, Stratagemata continua 

um livro plenamente confiável para o romano, porque foi escrito por um homem 

que por três vezes foi Cônsul. 

 Vegécio, por sua vez foi um criador de cavalos com grandes habilidades 

veterinárias e administrador das finanças da guerra. Tudo leva a crer que ele 

acompanhou diversas campanhas militares, administrando recursos e butim, 

além de ser o chefe dos estábulos, cuidando para que os cavalos estivessem 

sempre saudáveis e fortes para a batalha. A proximidade de Vegécio com a 

guerra, apesar de não ser um guerreiro ou general propriamente dito, o 

possibilitava a escrever tal obra. Sua experiência em dar suporte, tanto 

administrativo quanto técnico, aos exércitos foi a fonte de legitimação do seu 

Compêndio da Arte Militar.  

 Enéias, o Tático, da mesma forma teve uma vida intensamente ligada ao 

exercício das armas, o que a nosso ver também liga a legitimação de seus 

escritos à sua experiência de envolvimento direto nas batalhas. Fortes indícios 

apontam para que Enéias tenha sido um importante estratego arcádio a quem 

se credita a conquista de Sición, em 367 a.C. Além disto, a Poliorcética de 

Enéias é uma das mais antigas obras do gênero que chegaram até nós, e pode 

ter sido uma das fundadoras do estilo, imprimindo certos padrões, como por 

exemplo, a legitimação da obra sobre os ombros da experiência de seus 

autores. 



 Em quinto lugar, levamos em consideração o padrão organizativo dos 

manuais militares. Seu texto é organizado de maneira diferenciada tanto da 

poesia épica como do gênero histórico. Os manuais militares estão 

organizados de forma que facilitem tanto a leitura quanto a consulta de seus 

trechos, o que elimina deles os textos longos e com poucas ou nenhuma 

divisão em tópicos. É perceptível nos manuais militares a preocupação com o 

pouco tempo que os comandantes militares dispõem para o exercício da 

leitura, como se pode comprovar nos trechos a seguir: 

[...] é lícito que nessa obrazinha não sejam necessárias nem a harmonia de 
palavras, nem a sutileza do espírito, mas sim um trabalho diligente e fiel, para 
que aquelas matérias que estão encerradas, dispersas e escondidas junto de 
diversos autores históricos e junto daqueles que ensinam a disciplina das 
armas sejam apresentadas em público, em benefício dos Romanos. 

Por conseguinte, tentamos mostrar por partes e capítulos qual o costume 
antigo sobre a escolha e o treino dos recrutas. Não que para ti, Imperador 
Invicto, estes assuntos pareçam desconhecidos, mas para que tu reconheças 
aquelas matérias que outrora os fundadores do Império Romano conservaram 
e que tu tens à tua disposição de livre vontade, em prol do bem-estar da 
República, e para que encontres neste pequeno livrinho o que quer que seja 
que tu acreditas que deve ser procurado sobre os temas mais importantes e 
sempre necessários (VEGÉCIO. Compêndio da Arte Militar, Livro I, Introdução). 

 É interessante notar a característica de um livro que deve ser 

permanentemente consultado, e não apenas lido de capa a capa.  

Não ignoro nem nego o fato de que diversos historiadores também incluíram 
esta característica nas suas obras, nem que vários autores já registraram, de 
um ou de outro modo, todos os exemplos famosos. Mas eu pensei que deveria 
privilegiar a concisão, por respeito aos homens que têm seu tempo muito 
ocupado. Procurar os diferentes exemplos espalhados pelo vasto corpo da 
história é um processo entediante, e aqueles que elaboram seleções de feitos 
notáveis esmagaram o leitor com a massa do material reunido (FRONTINO. 
Stratagemata, Livro I, Introdução). 

 Neste trecho de Frontino aparece muito claro a preocupação em ser 

sucinto, uma clara adequação do estilo à seu público alvo. Com este trecho 

também podemos inferir que o autor de manual militar se utiliza da história, 

mas não está escrevendo uma obra histórica, pois faz claramente uma seleção 

dos trechos que quer arrolar não dando importância à narração completa de 

determinado acontecimento.  

 Polieno, por sua vez, também frisa a questão dos resumos, como se 

pode ver no trecho a seguir: 

Os ofereço sacratíssimos imperadores Antonino e Vero, este segundo livro dos 
Estratagemas, e vos dou a ajuda de um resumo, que sem dúvida alguma, 



estais capacitados a compreender com quanta investigação e quanto trabalho 
os reuni (POLIENO. Strategica, Livro II, Introdução).  

 Sobre esta e outras características do gênero manual militar, Krentz e 

Wheeler, em seu comentário da obra de Polieno, afirmam: 

Se a sua técnica narrativa excessivamente abreviada de suas fontes ou seu 
corte de importantes detalhes históricos, e se a sua composição precipitada 
levou a uma confusão de pessoas com nomes semelhantes, ele pode sofrer 
justamente o desprezo de críticos modernos treinados em uma historiografia 
que exige mais precisão. Mas a crítica moderna deste tipo é equivocada: 
Polieno não escreve como um historiador. Cícero observou que o retórico tem 
o privilégio de adaptar o exemplum histórico para se adaptar a seu propósito 
(KRENTZ; WHEELER, 1994. p.16).  

 Para facilitar ainda a questão da consulta veloz ao compêndio, adiciona-

se, então, um índice de assuntos muito específicos e muito bem detalhados, 

que podem ser vistos tanto no Compêndio da Arte Militar de Vegécio quanto 

nos Stratagemata de Frontino. Seguem dois trechos em que esses índices 

detalhados aparecem: 
Os que se referem ao combate estão divididos nas seguintes classes: 
I. Sobre a escolha do momento certo para entrar em combate. 
II. Sobre a escolha do local de combate. 
III. Sobre a disposição das tropas para o combate. 
IV. Sobre criar pânico nas tropas inimigas. 
V. Sobre emboscadas. 
VI. Sobre deixar o inimigo escapar, para evitar que ele, vendo-se encurralado, 
renove o combate com maior denodo. 
VII. Sobre esconder os revezes. 
VIII. Sobre restaurar o moral pela firmeza. 
Dos assuntos que são merecedores de atenção após o combate, considero 
que existem as seguintes classes: 
IX. Sobre terminar a guerra após um recontro bem sucedido. 
X. Sobre reparar nossas perdas após um revés. 
XI. Sobre garantir a lealdade daqueles de quem desconfiamos. 
XII. O que fazer para defender o acampamento, caso o comandante tenha 
pouca confiança nas tropas que dispõe. 
XIII. Sobre retirar. (FRONTINO. Stratagemata, Livro II). 
 
COMEÇAM OS CAPÍTULOS DO LIVRO TERCEIRO 
I. Que tamanho deve ter o exército. 
II. Como deve ser controlada a saúde do exército. 
III. Com que cuidado devem ser aprovisionados e conservados as forragens e 
os cerais. 
IV. Que cautelas se deve ter para que os soldados não se amotinem. 
V. Quantos tipos há de sinais militares. 
VI. Que cuidados se deve ter quando o exército se movimenta com o inimigo 
por perto. 
VII. Como devem ser atravessados os maiores rios. 
VIII. Como deve ser disposto o acampamento. 



IX. O que se deve avaliar para decidir se se deve combater por meio de 
ataques imprevistos e de emboscadas ou por meio de uma batalha campal. 
(VEGÉCIO. Compêndio da Arte Militar, Livro III). 
 

 Percebe-se que os temas das subdivisões são bem específicos e ao 

mesmo tempo auto-explicativos, corroborando para a hipótese de que a 

intenção destes autores era a de que estas obras fossem consultadas com 

rapidez e prática.  

 Na Poliorcética de Enéias e nos Estratagemas de Polieno não há 

organização em tópicos que apareça em um sumário, porém, ela também está 

claramente presente ao longo do texto. No caso de Enéias os tópicos estão lá, 

como por exemplo, “Sobre Contra-senhas” (ENÉIAS. Poliorcética, IV, 1), ou 

mesmo “Precauções a serem tomadas acerca dos aliados” (ENÉIAS. 

Poliorcética, XII, 1). No caso de Polieno não há tópicos, mas os livros contam 

com uma minuciosa organização dos trechos ordenada por povos e por 

cronologia.   

  Assim, esse estilo de fonte se diferenciaria do histórico em cinco 

aspectos principais. O primeiro diria respeito à própria declaração textual dos 

autores destes manuais, que afirmam, a nosso ver, claramente, que estão se 

propondo a produzir um texto com características diferenciadas e com 

finalidade também diversa.  

 Em segundo lugar, o manual militar não se apresenta como um texto 

que narra fatos que tiveram seu início, desenvolvimento e final no passado, 

mas, assim como a poesia épica, tem a capacidade de re-acontecerem no 

presente, com a diferença de que a poesia, segundo Costa Lima, re-acontece 

no declamar do Aedo, enquanto os trechos copilados no manual militar devem 

re-acontecer no plano movediço e incerto da guerra através da capacidade do 

comandante em conseguir colocá-los em prática. 

 O terceiro aspecto diz respeito a alguns manuais militares tratarem de 

personagens míticos e deuses, aspecto este que ele compartilha com a poesia 

épica de uma maneira específica, mas que continua o diferenciando do gênero 

histórico. 

 Em quarto lugar está o aspecto da fonte de legitimidade do escrito, que 

vimos ser diferenciada no caso do manual militar, que ao contrário do 



testemunho ocular ou da revelação sobrenatural se legitima na pessoa do autor 

e de sua experiência. 

 Ainda um quinto aspecto diz respeito à forma de organização textual do 

manual militar, diferente da poesia épica e da narrativa histórica, ele configura-

se como compêndio de resumos fora de um esquema narrativo com início, 

meio e fim, organizado de forma seccionada para facilitar a consulta. 

 Nossa preocupação em demonstrar a especificidade dos manuais 

militares é uma tentativa de evitar que a fonte volte a ser trabalhada de maneira 

errônea, diminuindo assim o preconceito que há contra este tipo de 

documentação. Comentários de Martín García como, por exemplo, “Este 

episódio é uma pura invenção [...]” (nota de rodapé n°45 livro II)  “A história não 

é outra coisa senão uma bruta desfiguração dos trechos” (nota de rodapé n°62 

do livro II) inferiorizam a obra, que é claramente tratada de maneira pejorativa 

em outros trechos, que em nossa opinião demonstram que o autor faz uma 

exigência de veracidade factual à fonte, tarefa esta que a própria fonte  não se 

propos. Vejamos trecho da Introdução, no qual Martín García discorre sobre as 

fontes de Polieno 

[...] abordamos a análise dos oito livros e chegamos a conclusão de que, com a 
exceção dos livros IV e VII, onde utiliza boas fontes, mesmo que 
desconhecidas, para a maior parte de sua obra recorreu a coleções de escasso 
valor ou a fontes desconhecidas. (MARTÍN GARCÍA, 1991, p.158). [...] os 
demais livros com suas irregularidades e contínuos vai e vens nas datas 
revelam que Polieno seguiu uma fonte medíocre, possivelmente de tipo 
anedótico, junto a outras de menor qualidade. (MARTÍN GARCÍA, 1991, p.159).  

 No trecho a seguir fica clara uma exigência da parte de Martín García 

para que Polieno tivesse mais cuidado com as fontes que utilizava  

[...] o que revela que Polieno quando escrevia sobre um tema conhecido não se 
incomodava em usar fontes continuas, se não coleções que mencionam um 
personagem homônimo. O mesmo pode ser aplicado àqueles capítulos cujos 
primeiros parágrafos derivam de uma fonte ruim, como I 20, 1 ou I 21,1. 
(MARTÍN GARCÍA, 1991, p.160). 

 A nosso ver o tradutor, a quem devemos muito, pois inicialmente temos 

acesso à fonte graças e ele, não entendeu muito bem o propósito pedagógico 

com os quais os manuais militares eram escritos e tratou um deles, no caso a 

Strategica de Polieno, como uma espécie de tentativa de uma “História dos 

Estratagemas”, uma forma de registro para que ficassem para a posteridade 



dos vários feitos heróicos de astutos personagens, porém não é disto que 

manuais militares tratam. 

 Krentz e Wheller corroboram nossas afirmações quando postulam que: 

Além do mais, o gênero de coleções de estratagemas (paradoxalmente ao que 
pode parecer) não exige exatidão histórica. A coleção de Frontino contem 
vários erros e ela foi muito criticada pelos analistas romanos antigos. Em uma 
coleção de estratagemas a ênfase esta em ensinar princípios de comando 
ardiloso, e para isso exatidão histórica em mínimos detalhes não é necessária 
(KRENTZ; WHELLER, 1994, p. 16).    

 Manuais militares não são registros históricos; eles podem assemelhar-

se a registros históricos, e serem por nós utilizados com fontes históricas, mas 

seus autores (Polieno, Frontino, Enéias, o Tático, Vegécio e outros) não 

objetivaram o relato do passado como Heródoto ou Tucídides ambicionaram. 

Eles apenas se valeram do relato do passado para ensinar aos generais de seu 

presente como emularem as vitórias do passado, conforme podemos ver 

claramente no trecho que se segue: 

Os ofereço, sacratíssimos imperadores, Antonino e Vero, este quinto livro dos 
Estratagemas, não me considerando a mim pelo ato de escrever-lo tão digno 
de elogio como vós, que estais a frente de um império tão grande, pelo ato de 
se dar ao trabalho de ler tantos escritos, e sobre tudo, por suposto agora, 
quando não só presidis os deveres da paz, como também os da guerra e, 
naturalmente considerais um estratagema da vitória também este: o aprender 
aquilo pelo qual venceram os generais antigos, pois, cremos que para os reis 
ocupados na guerra convém conhecer a gestas heróicas. Desde logo, o estudo 
de relatos é uma coisa muito útil para os que estão estacionados; mas para os 
que estão à frente dos exércitos o conhecimento das gestas é o melhor mestre 
do que se deve fazer para emular os que venceram antigamente. Assim pois, 
os próprios estratagemas os ensinarão como emular as virtudes e vitórias dos 
antigos (POLIENO. Strategica, Livro V, Introdução).  

 Nesse sentido, o manual militar se aproxima da definição da poesia 

épica, segundo Costa Lima, pois sua intenção é semelhante. Enquanto a da 

poesia épica é recriar pela memória o passado mítico, a intenção do manual 

militar é recriar através da memória relatada a situação vencedora. Com o 

manual militar a intenção não é fazer o passado conhecido, mas é fazer o 

passado presente e útil para vencer novamente. 

 Quando consideramos o manual militar em sua especificidade, 

entendendo sua proposta pedagógica e seu tipo de relação com o passado, 

estamos aptos a questioná-lo com as perguntas certas. As questões que este 

tipo de fonte pode nos responder passam desde, obviamente, por nossas 



dúvidas sobre a cultura militar romana até questões como o papel das 

mulheres nas guerras ou mesmo as relações dos romanos com os 

considerados bárbaros. No entanto, a nós interessa, utilizando primariamente 

os Strategica de Polieno e os Stratagemata de Frontino, estabelecer uma 

comparação que nos permita entender mais de perto a tipologia desta tão 

curiosa fonte. Além deste padrão a ser corroborado, pretendemos também 

julgar nossa hipótese de que este tipo de fonte revele o desdobramento de uma 

das mais interessantes categorias mentais romanas, ou seja, a questão da 

Historia Magistra Vitae. 
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