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Resumo: O objetivo do presente trabalho é analisar algumas modificações 

encontradas nos exércitos romanos durante o IV século depois de Cristo. Para 

tal empreitada dialogamos com algumas fontes escritas na segunda metade do 

IV e início do V século d.C. e também com uma vasta historiografia que trata da 

referida temática. Esperamos com essa comunicação historicizar o poder bélico 

romano naquele período histórico, principalmente no que tange aos princípios 

de organização dos exércitos e de logística militar. 
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Os exércitos romanos não formavam um instrumento uniforme ao 

longo do tempo. Muito pelo contrário, as estruturas militares imperiais sofreram 

pesadas transformações durante os vários séculos de sua existência. Sendo 

assim, os exércitos de Augusto não eram comparáveis aos de Marco Aurélio e 

os deste não eram iguais aos de Teodósio I. Neste trabalho nos ocupamos 

exatamente da historicização do exército romano do final do IV século.  

O que podemos afirmar, em primeiro lugar, ao falarmos dos 

exércitos do final do IV século é que as legiões continuaram a ter papel 

essencial naquele momento. Brian Campbell, em um capítulo intitulado The 

Army na obra The Cambridge Ancient History: The Crisis of Empire, A. D. 193-

337, afirma que elas eram ainda a espinha dorsal do exército romano. Para ele, 

"sua estrutura de comando, organização tática e métodos de lutar - baseada no 

uso da lança de arremesso (pilum) e na espada curta de perfuração - 

permaneceram substancialmente inalteradas" (CAMPBELL, 2008, p. 111).  

Arther Ferril, na obra A Queda do Império Romano: a explicação 

militar, analisa como a aparelho militar romano se modificou com o decorrer 
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dos anos. Ele nos fala de como, durante o século III, houve o abandono da 

segurança impeditiva em favor do sistema elástico de defesa. Segundo o 

próprio autor: "a ideia da defesa elástica é simplesmente buscar a força de 

ataque do inimigo e derrotá-lo logo que possível" (FERRIL, 1989, p. 33). Esse 

tipo de defesa parte do pressuposto de que as fronteiras não são impenetráveis 

e que a única saída possível para esse problema é a manutenção de 

fortificações poderosas ao longo das fronteiras e um exército móvel dentro do 

Império. 

Essa mudança pode ser vista no número de soldados de infantaria 

pesada. Enquanto no final da República e início do Principado o número de 

homens dentro de uma legião chegou a ficar entre os cinco e seis mil homens, 

o exército do IV século era composto por um maior número de grupos menores 

em que o tamanho típico de uma unidade era de 1000 ou menos homens. Essa 

diminuição de tamanho das legiões romanas se deu tanto no Ocidente quanto 

no Oriente, sendo  atribuída a Constantino, que também foi responsável pela 

dissolução da famigerada Guarda Pretoriana, pois o exército móvel tornara 

aquele ramo militar uma máquina obsoleta.  

A própria hierarquia militar dos oficiais não era a mesma do período 

do Principado. Yann Le Bohec nos mostra como funcionava os cargos de 

comando durante o governo de Otávio. Logo abaixo do Imperador estava o 

prefeito do pretório e a frente dos exércitos de província estava o Governador e 

onde não havia legião estacionada ficava um Procurador da ordem equestre. 

Os Governadores, além das funções militares, deveriam cuidar da conservação 

dos templos e cuidar da arrecadação de impostos (função em que contavam 

com a ajuda dos Pretores). 

A legião em si era comandada por um Legado Imperial Propretor 

(tribunus prolegato) que se subordinava ao Governador. Este oficial deveria 

cuidar para que as unidades marchassem de forma disciplinada. Abaixo na 

escala estava o Tribuno Laticlavio, que ordenava as práticas de manobras e 

substituía seu superior em caso de necessidade. O cargo que se seguia era o 

de Prefeito de Acampamento, que como mostra Le Bohec tinha várias 

ocupações:  

manutenção das defesas; como consequência, nas expedições era 
lhe confiada a direção dos assédios; escolhe o local dos posto e se 
encarrega da construção; durante a marcha do exército supervisiona 



as bagagens e, no combate, dirige a artilharia; participa, em todos os 
momentos das deliberações do estado maior (LE BOHEC, 2008, p. 
53). 

 

Os próximos na hierarquia descendente eram os cinco Tribunos 

Angusticlavios. Estes eram responsáveis por cuidar cada um de duas coortes, 

ou seja, tinham a seu mando uns 1000 homens. Durante as reuniões militares 

ocupavam a posição de conselheiros e em períodos sem lutas presidiam os 

exercícios, cuidavam do aprovisionamento dos grãos, do funcionamento do 

hospital e chefiam os exercícios militares. Como últimos oficiais dessa 

hierarquia estava o tribuno de seis meses (sexmenstris), responsável pela 

cavalaria legionária. 

Os senadores deixaram gradualmente de ter funções bélicas com 

uma "profissionalização" cada vez maior dos militares. O grande problema da 

Antiguidade Tardia é que os títulos militares não parecem seguir um modelo, 

como argumenta Adrian Goldsworthy. Como ele mesmo nos diz: "Os 

comandantes de unidades ostentavam um conjunto de títulos que nem sempre 

parecem seguir um modelo fixo" (GOLDSWORTHY, 2007, p. 202). Os cargos 

de Prefeito e Tribuno parecem ter abarcado uma ampla gama de 

responsabilidades e não mais somente a de comandar unidades. 

A estrutura de comando dos exércitos romanos era diferente no 

Ocidente e no Oriente, como pode ser visto na Notitia Dignitatum2. A. D. Lee 

relata que no Oriente existiam cinco exércitos de campo sob o comando do 

magister militum, sendo dois colocados próximos a Constantinopla e três 

espalhados a leste, na Trácia e em Illyricum. Na parte ocidental do Império, a 

estrutura de comando é mais centralizada ao mesmo tempo em que o número 

de pequenos exércitos regionais era maior. No comando geral estava o 

magister peditum praesentalis e abaixo dele estava o magister equitum na 

Gália e os comites em outras províncias, como África, Tingitânia, Hispânia, 

Britânia e Illyricum (LEE, 2008, p. 216). 

Uma característica interessante, notada por M. Sylvain Janniard em 

sua Tese de Doutorado Les transformations de l'Armée Romano-Byzantine (III - 

VI Siècles Apr. J.-C.): Le Paradigme de la Bataille Rangée, é de que durante a 
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Antiguidade Tardia o comando militar estava cada vez mais distanciado do 

comando civil, processo este concluído já durante o governo de Constantino. 

Para este autor, os corpos expedicionários foram repartidos em duas 

categorias: os ripenses, sob autoridade dos duces, e os comitatenses, 

confiados a duas novas autoridades, os magistri equitum e peditum, 

denominados de forma genérica de magistri militum (JANNIARD, 2010, p. 451). 

Essa revisão do papel dos senadores e equestres junto às tropas começou, 

para Brian Campbell, com Galieno que "usou um equestre em áreas 

normalmente reservadas para senadores, como comandante de legião e como 

dux no controle de corpos de tropas" (CAMPBELL, 2008, p. 117). A. H. M. 

Jones, em The Later Roman Empire (284-602), atribui essas mudanças 

principalmente a Constantino, o que concorda com a leitura de Sylvain 

Janniard:  

Constantino parece ter sido o inovador que criou o exército do IV 
século. Ele aumentou de forma considerável a força do exército de 
campo móvel, particularmente ao retirar destacamentos 
permanentemente das forças de fronteiras e implantando 
uexillationes e unidades de um novo tipo, os auxilia. Para comandar 
este exército bem maior, os comitatenses, ele criou novos cargos, o 
de magistri peditum e o magister equitum: os Prefeitos do Pretório 
mantiveram somente responsabilidades administrativas, ou seja, 
recrutamento de soldados e provisão dos exércitos e suprimentos. Os 
exércitos de fronteira, limitanei ou ripenses como eram chamados em 
distinção dos comitatenses, foram reduzidos em força e perderam 
prestígio (JONES, 1986, p. 608). 

 

Entre as diversas unidades comitatenses do exército romano 

estavam as legiões (que sofreram as diversas mudanças já relatadas), alae 

auxiliares e coortes. A cavalaria dos exércitos de campo formava as chamadas 

uexillationes. As scholae (regimentos de guarda imperial) em certos períodos 

auxiliavam os exércitos de campo. Entre os limitanei existia uma diversidade 

ainda maior em tipos de unidades. Como nota Adrian Goldsworthy: "havia 

coortes e alae auxiliares fora de moda, legiões, quase sempre divididas em 

destacamentos, assim como uexillationes de cavalaria e cunei, além de outras 

unidades com títulos menos específicos, como os numeri" (GOLDSWORTHY, 

2007, p. 205). 

A divisão entre comitatenses e limitanei ou ripenses é fundamental 

para que se entenda o funcionamento da máquina militar romana no IV século. 

Esse ganho de forças mais flexíveis é sinônimo de que os exércitos estavam 



cada vez menos comprometidos com batalhas em grande escala. O aumento 

de batalhas em menor escala não significa que os exércitos romanos 

abandonaram as guerras ofensivas. Peter Heather em Holding the Line: 

Frontier Defense and the Later Roman Empire (HEATHER, 2010, p. 227) critica 

a tese apresentada por Edward Luttwak, durante a década de 1970 que 

defendia que o Império Romano conscientemente se moveu de uma política 

baseada na expansão para outra apoiada na defesa em profundidade.  

Outros autores apontam subdivisões dentro dessas tropas. Michael 

Whitby em The Army nos mostra que os comitatenses estavam divididos em 

três categorias: os comandados pelo magister militum praesentalis que se 

localizavam em Ravena e Constantinopla; os exércitos regionais, comandados 

pelo magistri militum; e um grupo comandado por um comes na África, 

Hispânia, Britânia e no oeste dos Balcãs. A hierarquia existia porque as 

unidades mais centrais tinham um maior prestígio apesar de não haver 

nenhuma indicação de distinção legal.  

Uma outra mudança que se deu nesse momento foi o aparecimento 

de diversas unidades. Entre os comitatenses, podemos encontrar três tipos de 

regimento: esquadrões de cavalaria (uexillationes), que tinha um número 

aproximado de 500 homens recrutados entre populações não-romanas; 

legiones de 1 000 homens, recrutadas entre os habitantes do Império; e os 

auxilia, recrutados geralmente entre os germanos e que se tornaram a espinha 

dorsal militar. Entre as tropas de fronteiras, havia um maior número de tipos de 

unidades. Além das alae, legiões e auxilia, existiam unidades de cavalaria 

denominadas cunei ou equites. Podemos citar também a criação de um grupo 

chamado scholae3, organizado para fazer a função da Guarda Pretoriana 

desmantelada por Constantino.  

Ao pensar no uso feito dessas diversas unidades, Peter Heather 

mostra que apesar do uso da supracitada defesa elástica, os Imperadores 

lançavam mão de ações militares em território hostil. O principal propósito 

destas expedições era "forçar todos os líderes bárbaros de alto e médio nível 

das regiões afetadas a se submeterem formalmente à autoridade imperial" 
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(HEATHER, 2010, p. 230). Isso significava que a autoridade militar romana 

deveria se certificar que do outro lado das fronteiras nenhum inimigo estivesse 

se transformando em uma grande ameaça militar. Existia também o perigo de 

que rivalidades entre diferentes líderes bárbaros transbordassem para dentro 

dos territórios romanos (como foi o caso gótico que culminou na Derrota de 

Adrianópolis). Além do uso da força, os romanos faziam uso de outros artifícios 

estratégicos, como a assinatura de acordos com alguns grupos bárbaros que 

permitissem a eles adentrar o território imperial. 

Esses acordos ficam evidenciados em vários momentos do IV 

século, como, por exemplo, nos tratados feitos por Teodósio com os godos 

após a derrota de Adrianópolis. Inimigos que acabaram se tornando aliados do 

Imperador durante as lutas contra os usurpadores nos anos seguintes. O caso 

dos godos é emblemático porque nos leva a pensar em um novo tipo de tropas 

que foi se afirmando cada vez durante o governo de Teodósio I: os foederati. 

A diferenciação entre tropas regulares e federados não está 

somente no fato de que as de segundo tipo possuem em seu corpo soldados 

de procedência não-romana. Isso porque desde o século I, pelo menos, existia 

entre os corpos militares regulares soldados de origem bárbara. Nas fontes, as 

tropas do primeiro tipo são tratadas como soldados, enquanto as segundas 

aparecem listadas como bárbaras ou com o nome tribal. Wolfgang 

Liebeschuetz, em The end of the Roman army in the western empire, nos 

mostra que mesmo essas tropas de federados não eram uma massa fluída de 

soldados de origem bárbara. Na leitura desse autor, existiam dois tipos de 

federados4, um primeiro grupo que era formado por tribos instaladas ou 

simplesmente estacionadas em certas partes do Império que em troca da 

annona ajudavam o Império militarmente. O segundo grupo era formado por 

unidades constituídas entre grupos bárbaros para campanhas de certo período 

de duração (LIEBESCHUETZ, 2002, p. 266-267). 

Esse mesmo autor trabalha com uma tese de fundamental 

importância para nossa percepção da situação militar no final do IV século. Ele 
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estuda com o começo do V século, mas muitas de suas palavras se 

enquandram perfeitamente em nossa visão do cenário de grandes mudanças 

bélicas: "no curso da primeira metade do quinto século, o exército regular, isto 

é, a classe das unidades listadas na Notitia, se tornaram sem importância se 

comparadas com os federados" (LIEBESCHUETZ, 2002, p. 267). Em nossa 

leitura, esse processo, que terá seu ápice na segunda metade do V século já 

havia se iniciado em 376 e a após a Batalha de Adrianópolis com o projeto de 

reconstrução do exército implementado por Teodósio I, esse processo só foi se 

acentuando. 

As causas dessa mudança estavam relacionadas com as 

dificuldades de recrutamento dentro do Império. A cidadania já não era um 

atrativo para o exercício militar, já que depois de 2125, a cidadania se tornou 

universal para todos os habitantes do Império, salvo os escravos. Se no II e III 

século, as fileiras romanas eram formadas entre os filhos de soldados e dos 

habitantes das províncias em que as unidades estarem estacionadas, os 

diversos conflitos militares no III século diminuíram de forma substancial a fonte 

de recrutas. 

Cada vez mais bárbaros eram aceitos dentro das fronteiras romanas 

e estes acabavam se tornando laeti (assentados de propósito militar) ou 

dediticii (inimigos rendidos incapazes de receber cidadania), por exemplo. As 

fileiras romanas eram preenchidas progressivamente por soldados não-

romanos e até naquelas tropas em que o número deles era menor, eles 

estavam lá. Concomitantemente a essa cada vez maior assimilação, havia 

também a desmilitarização crescente no Ocidente.  

Wolfgang  Liebeschuetz, em Barbarians and bishops: Army, Church, 

and State in the Age of Arcadius and Chrysostom, analisa como se deu o 

processo de abandono dos cargos militares no Ocidente: "Isto é sugerido pela 

questão repetida das leis, obrigando proprietários que se responsabilizaram 

pelo cultivo de terras abandonadas a se tornarem responsáveis pelas taxas 

devidas" (LIEBESCHUETZ, 1990, p. 19). Mesmo com a redução da população, 
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teoricamente existiam braços suficientes para preencher os quadros militares. 

Nesse ponto emerge outro problema: "a provisão de recrutas se tornou uma 

taxa para os proprietários, que estavam divididos em consortia com a 

obrigação de fornecer certo número de recrutas" (LIEBESCHUETZ, 1990, 19). 

Todavia, essa medida era extremamente impopular entre os proprietários, que 

preferiam trocar essa obrigação pelo pagamento em dinheiro, que acabava 

sendo convertido em parte na contratação de mercenários. 

A estrutura militar romana demandava valores muito altos e todo 

esse recurso era necessário para a manutenção da máquina militar. A. D. Lee 

calcula que o exército romano girava em torno do 500 000 homens e o grosso 

desses homens recebia seu pagamento em espécie. A isso chamamos de 

annona militaris que era constituída "principalmente de cereais, mas também 

de carne, azeite e vinho" (LEE, 2007, p.86). Paralelamente ao estabelecimento 

da annona, durante a Antiguidade Tardia foi estabelecida uma estrutura de 

arsenais estatais ou fabricae, responsáveis pela produção de armas e 

armaduras. As fabricae estavam distribuídas em relação de proximidade com 

as unidades militares, o que explica o grande número de fabricae espalhadas 

pelo Império. Com a padronização da produção de armas e armamentos, além 

do claro reflexo organizacional, houve também uma diminuição do risco de 

usurpação. Podemos citar a necessidade de providenciar vestimentas para os 

militares que ficava sob responsabilidade dos oficiais comes sacrarum 

largitionum e comes rerum privatarum. Houve necessidade, com o decorrer dos 

anos, de criação de uma taxa específica, conhecida como uestis militaris, para 

suprir a roupa dos militares (LEE, 2007, p. 85-94). Toda essa logística não 

envolvia períodos de campanha, a que tornava as coisas ainda mais 

complexas. Um exército de 10 000 homens demandava aproximadamente 23, 

5 toneladas de alimentos por dia. Essa era uma questão tão difícil que durante 

o II século passou a existir o praepositus copiarum, ou seja, o Prefeito de 

suprimentos que se tornou o praepositus annonae. 

Soma-se a esse cenário o fato de que entre os romanos o serviço 

militar era extremamente impopular. Artifícios como a auto-mutilação de dedos 

e mãos eram bastante comuns para que os jovens evitassem de servirem nas 

fileiras romanas. Até mesmo nas províncias mais ameaçadas pelos 

estrangeiros, não havia uma predisposição dos homens ao serviço militar. Por 



essas razões, cada vez mais o Império se tornou dependente de defensores 

bárbaros. Isso é exemplificado pelos vários germanos de origem, como Agilo, 

Victor e Arinteu que galgaram o cargo de magister militum. Arbogasto e 

Estilicão se tornaram duas figuras proeminentes do cenário militar no final do IV 

e início do V século. Arther Ferrill chega a dizer que "barbarização, o emprego 

de germanos em escala tão vasta que o exército tornou-se mais germano do 

que soldados germanos se tornaram romanos, começa com Teodósio, o 

Grande" (FERRIL, 1989, p. 76). Achamos essa postura um pouco exagerada, 

na medida em que, como já anotamos, o processo de assimilação de não-

romanos nas fileiras romanas foi gradual e teve início no Principado. 
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