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De como os Romanos faziam a guerra 
 
 
 Tendo discorrido sobre a forma como os Romanos procediam para expandir o seu 
império, discorreremos agora sobre a forma como faziam a guerra. Em todas as suas acções 
se verá com quanta prudência se desviaram do que era habitualmente feito por todos os 
outros para tornar mais fácil o caminho para uma suprema grandeza. A intenção de quem faz 
a guerra por sua iniciativa – ou, na verdade, por ambição – é conquistar e manter as 
conquistas, procedendo de modo que a guerra sirva para enriquecer e não para empobrecer 
o país e a sua pátria. É necessário, por conseguinte, tanto na conquista como na conservação 
do conquistado, conter ao máximo as despesas e, pelo contrário, tudo fazer de modo a trazer 
vantagens ao respectivo povo. Quem pretender levar a cabo todas estas coisas, convém que 
siga o estilo e o modo romano, o qual consistia, em primeiro lugar, em fazer a guerra – como 
dizem os Franceses – curta e enérgica, porque, indo para uma campanha com exércitos 
grandes, todas as guerras que tiveram com os Latinos, Samnitas e Etruscos se concluíram em 
brevíssimo tempo. E, se analisarmos todas as guerras que se fizeram desde o início de Roma 
até ao sítio de Veios, veremos que todas elas chegaram ao fim em seis, dez ou vinte dias. É 
que a forma de agir dos Romanos era assim: logo que começava a guerra, saíam com os 
exércitos ao encontro do inimigo e imediatamente travavam uma decisiva batalha campal, a 
qual, uma vez ganha, fazia com que os inimigos, para evitar a devastação do seu território, 
prontamente se submetessem às condições impostas pelos Romanos, entre as quais a 
cedência de terrenos, que eram convertidos em propriedades privadas ou atribuídas a uma 
colónia. Estas colónias, adjacentes ao território inimigo, passavam a funcionar como guardas 
das fronteiras, com vantagem para os colonos que ficavam com aqueles campos e para o 
interesse público de Roma, que, sem despesa, mantinha aquela guarda. Este método não 
podia ser mais seguro, mais forte ou mais útil, porque, enquanto os inimigos não estavam em 
pé de guerra, aquela guarda era suficiente; quando mobilizavam os seus exércitos para atacar 
a colónia, também os Romanos reuniam grandes efectivos e logo procuravam a batalha 
decisiva. Uma vez vencida, impunham-lhes condições ainda mais gravosas e regressavam à 
sua cidade. Desta maneira, iam conquistando, gradualmente, um ascendente sobre os 
inimigos e aumentando a sua força. 
 E foi este o procedimento que adoptaram até terem mudado a forma de condução da 
guerra, o que sucedeu após o assédio de Veios, onde, para poderem fazer a guerra por longo 
tempo, decidiram dar uma paga aos soldados, que, anteriormente – por não ser necessário, 
dada a brevidade das guerras –, nada recebiam. E, se bem que os Romanos pagassem o soldo, 
podendo, deste modo, conduzir guerras prolongadas – e para que as mesmas pudessem 
decorrer em territórios mais longínquos, onde também eram mais demoradas –, mesmo 
assim tinham sempre em vista terminá-las rapidamente, tanto quanto o local e as 
circunstâncias o permitissem, e mantinham o princípio de estabelecer colónias nos territórios 
conquistados. Porque, ao seu natural hábito de abreviar as guerras se acrescentava a ambição 
dos Cônsules – cujo mandato durava somente um ano, do qual era obrigatório passar seis 
meses na cidade –, que desejavam terminar a guerra para receber as honras do triunfo. O 
envio de colónias revelava-se útil, tendo em consideração as enormes vantagens daí 
resultantes. Quanto às presas de guerra, modificaram bastante o seu comportamento, 
passando a ser menos liberais do que eram no início, pois não lhes parecia tão necessário, 
tendo os soldados o respectivo pagamento. E isto porque, sendo os despojos de guerra mais 
vultosos, pretendiam desse modo aliviar os contribuintes, de modo que as expedições não 
tivessem de ser suportadas pelos tributos da cidade. Em pouco tempo, esta medida tornou 
riquíssimo o erário público. Por conseguinte, com estes dois modelos de campanha, com o 
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critério de distribuição dos despojos e com o estabelecimento de colónias, o resultado era 
que Roma enriquecia com a guerra, enquanto os outros príncipes e repúblicas, não sábios, 
com ela empobreciam. De tal modo que se reduziu a guerra a termos tais que nenhum Cônsul 
se sentia verdadeiramente triunfante se a sua vitória não levasse bastante ouro e prata e 
outros géneros de despojos para o erário público. Assim, os Romanos, nos termos atrás 
referidos e com a rápida conclusão das guerras, sendo destemidos no confronto com os 
inimigos, em campanhas prolongadas, e frequentemente vitoriosos no campo de batalha e 
nos vantajosos acordos subsequentes, tornaram-se cada vez mais ricos e mais poderosos. 
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