
Grupo 1 - Exército romano 

Texto 1  

“Soldo regular, donativos ocasionais e uma recompensa fixa após o devido 

tempo de serviço aliviavam as durezas da vida militar, ao passo que, de outro 

lado, era impossível escapar às naus severa das punições por covardia ou 

desobediência. Os centuriões estavam autorizados a castigar com 

espancamento, os generais tinham o direito de punir com a morte; era uma 

máxima inflexível da disciplina romana que um bom soldado tinha muito mais a 

temer dos seus oficiais que do inimigo. Por via de tais louváveis recursos, o valor 

das tropas imperiais alcançou um grau de firmeza e docilidade que as paixões 

impetuosas e irregulares dos bárbaros jamais poderiam alcançar”. 

Fonte: PIOTROWSKI, Helton Augusto; VENTURINI, Renata Lopes Biazotto. ROMA VICTOR! UM 

ESTUDO SOBRE O EXÉRCITO ROMANO REPUBLICANO E IMPERIAL, Universidade Estadual de 

Maringá, disponível em http://www.ppe.uem.br/jeam/anais/2008/pdf/c018.pdf  

Acesso em: 17/3/2019. 

Texto 2  

O exército foi a instituição central do Império Romano. Foi durante a Era 

Augusta que o exército romano foi transformado de agente de conquista e 

instrumento na luta pelo domínio político para uma instituição cujo principal 

papel militar era a defesa contra ameaças externas e a dissuasão da agitação 

doméstica; seu principal papel político era garantir o status quo de um estado 

ordenado - um papel que ele encheu amplamente até os anos caóticos do 

século III d.C. quando o exército mais uma vez se tornou uma ferramenta nas 

mãos de dinastas aspirantes.  

Fonte: Site da Universidade de Oxford, disponível em 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199791279/obo-9780199791279

-0123.xml Acesso em: 17/3/2019. 

Texto 3 

A história de Roma é, em muitos aspectos, a história de seus exércitos 

altamente bem sucedidos. Entre o século II aC e o século I dC, Roma expandiu-se 

http://www.ppe.uem.br/jeam/anais/2008/pdf/c018.pdf
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199791279/obo-9780199791279-0123.xml
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199791279/obo-9780199791279-0123.xml


de uma cidade-estado para um império que controlava toda a bacia do 

Mediterrâneo. Essa conquista foi o trabalho de suas legiões. 

Fonte: History World .Org, texto do professor Gary Edward Forsythe: Professor Assistente de 

Línguas e Literaturas Clássicas da Universidade de Chicago. Disponível em 

http://history-world.org/roman_army.htm Acesso em: 17/3/2019. 

http://history-world.org/roman_army.htm

