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Raphael Leite Teixeira1 

Vegécio e a sua Epitoma rei militaris 
 
 

Vegécio (2009). Compêndio da arte militar. Estudo introdutório, 
comentários e notas de João Gouveia Monteiro. Tradução de João 
Gouveia Monteiro e José Eduardo Braga. Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra. 
 
 

Assim que cheguei a Lisboa para iniciar o mestrado (1º outubro de 
2010), fiquei aturdido. Estava a tomar conhecimento das diversas dificuldades 
com as quais iria me deparar. Encontrar uma tradução respeitável da principal 
fonte da minha pesquisa, a Epitoma rei militaris, um tratado militar escrito por 
Vegécio (séc. IV), era um dos desafios. Felizmente, a aflição diminuiu pouco 
depois, quando um sinal auspicioso animou-me: descobri então que a 
Imprensa da Universidade de Coimbra havia lançado uma excelente tradução 
bilíngue da referida fonte. A qualidade do trabalho é tamanha que, no dia 25 
do mesmo mês da minha chegada, recebeu o galardão de tradução científica e 
técnica em Língua Portuguesa concedido pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia e pela União Latina.2 

 
O tradutor e comentador da obra é o medievalista João Gouveia 

Monteiro, Professor Associado do Instituto de História e Teoria das Ideias da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Suas linhas de investigação 
abrangem a História militar romana e medieval, em especial as Cruzadas e a 
arte militar dos séculos XIV e XV. Possui extensa publicação na área e 
algumas experiências de tradução, dentre as quais se destaca a que agora se 
coloca. Seu colaborador na tradução da Epitoma, o latinista José Eduardo 
Braga, é licenciado em Direito e em Línguas e Literaturas Clássicas pela 
Universidade de Coimbra, onde atualmente atua como locutor na Rádio 
universitária. 

                                                             
1 Licenciado e Bacharel em História (UFES); Mestrando em História Antiga pela 
Universidade de Lisboa (UL). 
 
2 Cf. <http://www.uc.pt/imprensa_uc/noticias/vegeciopremio>. 
 

http://www.uc.pt/imprensa_uc/noticias/vegeciopremio
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O próprio João Monteiro, na apresentação da edição (pp. 149-150), 
explica que o projeto editorial surgiu da proposta feita em 2002 por Sir Peter 
Russell, em Oxford. Russell indicou-lhe a edição crítica da Epitoma preparada 
por um professor de Cambridge, Michael Reeve. Este investigador pesquisou, 
na Europa e na América, todos os mais de 220 manuscritos da fonte latina. 
Assim, a edição crítica de Michael Reeve finalmente desbancou a de Carl Lang, 
por mais de um século a grande referência ao texto do tratado militar de 
Vegécio. 

 
Felizmente, a edição oferecida aos leitores lusofalantes por Coimbra está 

à altura do tremendo esforço paleográfico e filológico empreendido pelo 
professor Reeve. Além do bom aspeto estético da obra (folhas grandes, capa 
dura), seu conteúdo é estrondoso. A seguir ao prefácio, assinado pela 
renomada especialista em estudos clássicos, a Doutora Maria Helena da Rocha 
Pereira, há um profundo estudo introdutório sobre o exército romano (pp. 15-
86) e a apresentação do autor e da obra (pp. 87-147). 

 
O “Compêndio da Arte Militar” propriamente dito ocupa as páginas 

171-381 e segue o modelo de tradução bilíngue justalinear, o que facilita 
enormemente o confronto entre o texto latino e a tradução portuguesa. De 
acordo com próprio Vegécio (3.1)3, o livro 1 (que precedeu os demais numa 
publicação independente [Vegecio, introd., 2005: p. 15]), trata da seleção e 
adestramento dos recrutas na antiqua legio. O livro 2 ensina a instituição e 
disciplina militar. O livro subsequente trata da guerra terrestre, e apresenta 
duas grandes seções: a primeira, do cap. 1 ao 8, traz uma série de generalidades 
sobre cuidados preliminares a uma campanha (logística, disciplina, disposição 
dos acampamentos, etc.); a segunda (capítulos 9-23) versa exclusivamente 
sobre o exército em ação. Tematicamente, o livro 4 está bipartido. Nos trinta 
primeiros capítulos é definida a poliorcética (“as maneiras de defender as 
nossas cidades e destruir as do inimigo [...]” [4, Pról.]). Já os capítulos 31-46 
foram dedicados à guerra naval. O fato de ter dedicado certos capítulos a essa 
questão é uma evidência de que ele tinha consciência de que os bárbaros 
poderiam romper o domínio romano sobre o Mediterrâneo (o que provou ser 
verdade). A seguir ao texto de Vegécio, nada menos que 300 notas de tradução 
(pp. 383-487) ajudam a dissipar praticamente qualquer dúvida acerca dos 
termos militares e outras questões do texto de Vegécio. 

 
Por fim, os anexos (pp. 489-530). Eles contam com um impecável índice 

temático. Depois, há uma tábua cronológica (490 a.C. – 476 d.C.) que só causa 

                                                             
3 Na edição em pauta, no entanto, tanto os livros quanto os capítulos são numerados em 
algarismos romanos. Optou-se aqui pelo padrão internaicional de numeração em algarismos 
indo-arábicos. 
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estranheza por não começar em 753 a.C., data consagrada pela tradição como 
a da fundação de Roma. Os anexos encerram-se com uma bibliografia, que 
segue o sistema português de citação, não abreviando sequer os primeiros 
nomes dos autores. Há ainda as notas dos anexos e um mapa do Império 
Romano sob Trajano (98-117), quando então ele alcançou sua extensão 
territorial máxima. 

 
Uma edição primorosa como essa tem pouquíssimos problemas. Um 

deles é a não-adoção do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
Assim, os leitores do Brasil – onde, infelizmente, o livro ainda é pouco 
divulgado – poderão estranhar algumas palavras. Mas, como é evidente, as 
diferenças são pequenas. Pior que isso foi a opção pela colocação das notas ao 
fim das seções. Notas de rodapé facilitam imensamente o estudo, e é pena não 
terem sido adotadas. 

 
É impressionante que só agora a Epitoma rei militaris tenha sido traduzida 

para o português. Uma versão brasileira da mesma (Vegécio, 1995), verdadeira 
“edição de jornaleiro”, é um trabalho tão desprezível, com erros de tradução 
tão grosseiros (provavelmente feita a partir de alguma língua vernácula, 
embora o tradutor não faça qualquer menção da mesma), que os 
investigadores normalmente ignoram-na. Há alguns anos, surgiu uma tradução 
portuguesa (Vegécio, 2006), lançada antes mesmo da edição de Coimbra. 
Aparentemente tratava-se de um trabalho com um mínimo de seriedade, até 
que uma crítica publicada numa conceituada revista de História Militar romana 
arrasou-a completamente. A denúncia é contundente: o livro publicado pela 
Sílabo não traz uma tradução a partir da edição latina fixada por C. Lang, 
como divulga. Trata-se, na verdade, de uma tradução feita a partir da edição 
espanhola publicada pela Signifer Libros (2005). Além disso, o “Estudo 
Introdutório” é rebaixado a um nível de “trabalhinho de bacharelado”; o 
mesmo apresenta mais informações sobre o exército romano que sobre 
Vegécio. A “tradução” (o professor Yébenes usa as aspas ironicamente) não é 
acompanhada de notas que façam o cruzamento com outras fontes ou que 
mencionem a bibliografia moderna sobre o assunto. Enfim, trata-se de um 
trabalho totalmente prescindível do ponto de vista científico (Yébenes, 2006: 
181-182). 

 
Assim, a Imprensa da Universidade de Coimbra e todos os seus 

colaboradores devem ser parabenizados por disponibilizarem, pela primeira 
vez na contemporaneidade, uma tradução séria da Epitoma rei militaris para a 
língua de Camões. Este documento tardio é, talvez, a melhor fonte sobre a 
estrutura, organização, treinamento e disciplina das antigas legiões, muito 
embora se encaixe bem na classificação de “espelho deformante”, uma vez que 
o seu autor não foi um especialista em assuntos militares. Vegécio foi um alto 
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funcionário civil, provavelmente na corte de Teodósio (378-395). Seu 
compêndio militar teria surgido dos debates do alto escalão do governo 
imperial travados após a derrota romana em Adrianópolis (378). Para Vegécio, 
a supremacia romana seria restaurada a partir da retomada dos antigos padrões 
de seleção, treinamento e disciplina dos recrutas. Vegécio acabou por não ser 
ouvido pelos seus coetâneos, mas seu tratado representou para a posteridade 
um importante documento, não só sobre as antigas legiões, mas também sobre 
a situação do seu tempo. Esta acaba por transparecer, em críticas indiretas ou 
mais ou menos abertas, quando ele apresenta as suas propostas. 

 
Na Idade Média, Vegécio tornou-se um verdadeiro “oráculo intelectual” 

dos teóricos militares, para os quais o autor latino era um modelo tal qual 
Cícero era para a ética e a filosofia medieval (Shrader, 1981: 168). O interesse 
por Vegécio foi tanto que, até 1300, por exemplo, só a Naturalis Historia de 
Plínio o Velho rivalizou com ele em número de cópias existentes em 
bibliotecas (Barea, 2007: 170). O interesse pela Epitoma rei militaris permaneceu 
aceso no Renascimento, e mesmo posteriormente. Faltava uma edição 
moderna em Língua Portuguesa. Agora ela existe. 
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