
 
A GUERRA DAS GÁLIAS 1 

JÚLIO CÉSAR 
 

«Gallia est omnis divisa in partes tres…». Assim começa Júlio 

César uma das mais interessantes narrativas sobre a expansão romana 

na Europa, sendo estas palavras, talvez, das mais famosas na memória 

da civilização ocidental. Comentarii de Bello Gallico2 tornou-se numa 

das obras mais importantes no panorama da cultura ocidental, aca-

bando mesmo por ser leitura obrigatória para os estudantes de Latim 

no Velho e no Novo Mundo. Gerações e gerações conheceram nos 

bancos da escola sucessivas traduções desta obra de referência fun-

damental. 

Escrita para publicitar os triunfos de César junto dos romanos 

apresenta-se num estilo factual, descrevendo os nove anos de campa-

nhas militares dirigidas por Júlio César contra os gauleses e contra os 

germanos. É César contra Vercingétorix, dos gauleses e Ariovisto, dos 

germanos. Fonte indispensável para o estudo da desmantelação estra-

tégica do poderio gaulês (e parte do germano) constitui na História da 

Antiguidade uma das poucas campanhas militares escritas pelo gene-

ral que a comandou, e perspectiva a excelência da civilização romana, 

a excelência das suas qualidades políticas, culturais, económicas, 

militares, em sobreposição aos rudimentares sistemas de organização 

de gauleses e germanos. 

A Gália que César descreve surge muitas vezes na sua totalidade 

(com excepção da Provincia Narbonensis – a actual Provença) englo-

bando as actuais França, Bélgica, as terras alemãs a Oeste do Reno e 

parte da Suiça. Noutros passos da narrativa refere-se apenas aos terri-

_________________ 

1 Júlio César, A Guerra das Gálias, Introdução, biografia, notas e 
legendas das figuras de Victor Raquel. Lisboa, Edições Sílabo, 2004. 

2 A obra inclui sete livros que descrevem as campanhas contra os 
gauleses entre 58 e 52 a.C. Um oitavo livro, da autoria de Aulo Hirtio, foi 
adicionado após a morte de Júlio César, ligando acontecimentos das 
campanhas gaulesas com outros da Guerra Civil (50-48 a.C.). 
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tórios dominados pelos celtas (que os romanos apelidavam de gaule-

ses) e que se estendiam do canal da Mancha até à cidade de Lyon. 

A morte de Quinto Cecílio Metelo, governador da Gália Tran-

salpina3 na Primavera de 59 a.C. veio encontrar aquela província 

envolvida em distúrbios e grande insegurança. O senado romano, 

através da lex Vatinia incorpora-a, juntamente com a Gália Cisalpina, 

sob as ordens do novo proconsul, Caio Júlio César. A instabilidade da 

região não era bem vista por César e tão pouco esta era uma situação 

aceitável para a república romana. A constante tendência para a rebe-

lião das tribos gaulesas romanizadas era suportada pelas pressões 

provenientes da Gália livre. O novo proconsul não podia dar tréguas 

àquela agitação e os nove anos que se seguiram levaram-no, à frente 

das suas legiões, a percorrer e dominar todo o território dos gauleses, 

trazendo para Roma um vasto território desde os Pirinéus, às margens 

do Reno e aos Alpes. 

Os poderes proconsulares de Júlio César sobre as Gálias (59 

a.C.) traduziram-se numa política sistemática de romanização sobre os 

territórios que até então não dependiam da república romana. O ano 

de 58 a.C. começa com a disposição das legiões romanas (cujo efec-

tivo é bastante reduzido quando comparado com a massa de guerreiros 

gauleses que Vercingétorix conseguirá congregar) em acampamentos 

localizados estrategicamente, a partir dos quais, e sob o comando de 

legados4 competentes e inteligentes, se iniciará a guerra contra as 

tribos gaulesas. Caio Júlio e as suas forças derrotam sucessivamente 

os helvéticos (58 a.C.), a coligação belga e os nérvios (57 a.C.), os 

venécios e outras tribos mais pequenas (56 a.C.) e, finalmente a con-

federação das tribos gálicas, na batalha de Alésia, onde o seu líder 

carismático, Vercingétorix (52 a.C.), é derrotado e capturado pelas 

forças romanas. 

_________________ 
3 Gallia Narbonensis. 
4 Entre os seus legados contavam-se os seus primos Lúcio Júlio César 

e Marco António, o feroz Tito Labieno e Quinto Túlio Cícero (irmão mais 
novo do famoso Cícero). 
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Bastante em destaque nas notas introdutórias a esta edição, bem 

como nas notas de suporte ao próprio texto do proconsul romano, está 

a apreciação da política conjuntural de alianças estratégicas que Caio 

Júlio César promove entre as tribos ocidentais. O quadro de alianças 

militares, a maneira como o estatuto de aliado do povo de Roma é 

concedido, a lógica de equilíbrios, a necessidade de protecção da 

retaguarda e da Gália romana, a luta pelos suprimentos, a fixação dos 

acampamentos de Inverno, a recolha de suprimentos entre as tribos 

«aliadas», a utilização destas nas campanhas contra os inimigos de 

Roma, as punições exemplares daqueles que traíram a confiança 

romana ou que não quiseram aceitar as condições da «pax» de César 

são momentos bem anotados pelo comentador e fundamentais para a 

percepção do pensamento estratégico romano e das suas influências na 

definição de estratégias (políticas e militares) nos nossos dias. 

A acreditarmos nas informações fornecidas por Plutarco5, as 

campanhas das Gálias resultaram em perto de 800 cidades conquista-

das, 300 tribos submetidas, um milhão de gauleses reduzidos à 

escravatura e perto de três milhões (entre gauleses, germanos e belgas) 

tombados nos campos de batalha. 

Testemunha ocular, personagem principal, líder perfeito. Na 

Guerra das Gálias Júlio César não escreve só sobre as batalhas, as 

marchas forçadas, os acampamentos, a táctica e a estratégia militares. 

Proporciona-nos um conhecimento muito completo sobre a situação 

das tribos gaulesas nos seus múltiplos aspectos. César, que parece não 

se importar muito com aspectos culturais, dá ao leitor uma grande 

familiaridade com os lugares, tribos e personalidades. Matérias 

raramente disponíveis nas obras de Estrabão ou de Tácito. Aliás, esta 

obra é de um valor incalculável, já que constitui a primeira fonte 

escrita sobre os celtas da Gália e os germanos da Alemanha durante o 

século I a.C. 

_________________ 

5 Lives of Noble Grecians and Romans, vol. 2. New York, Modern 
Library, 2001.  
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Roma herdou dos gregos a capacidade para o desenvolvimento 

tecnológico, para a inovação militar, as noções de táctica, de estraté-

gia, de disciplina militar. Mas o segredo dos exércitos romanos não 

estava naquelas componentes. Residia na sua máquina administrativa 

e burocrática, e fundamentalmente, na aplicação do treino sistemático 

dos manípulos, na disciplina rígida e na profunda hierarquização dos 

comandos. Os gregos não possuíam uma cadeia uniforme de comando, 

nenhuma regulamentação sobre o recrutamento das suas forças, sobre 

a duração do serviço militar ou sobre a aposentação dos militares. Não 

tinham um sistema que priviligiava a valentia e a iniciativa, traduzível 

em condecorações militares individuais e colectivas ou a possibilidade 

de progressão hierárquica a partir das fileiras. 
Por contraste, as legiões romanas apresentavam-se como siste-

mas normalizados: todas tinham o mesmo número de homens; o 
recrutamento obedecia a princípios rigorosos sedimentados na estrati-
ficação social romana. Qualquer que fosse o teatro de operações onde 
a legião romana actuasse, do Danúbio ao Norte de África, das ilhas 
britânicas aos desertos do Egipto, organizava-se sempre da mesma 
forma. Os acampamentos de marcha eram obrigatórios e o equipa-
mento do legionário normalizado. Rações de campanha, correio, 
sanitários, tendas, todos estes «pequenos» aspectos eram sistematica-
mente organizados, revelando-se fundamentais para o êxito da campa-
nha. A legião era uma máquina bem organizada e oleada, impessoal e 
eficaz, bem armada e municiada, geralmente bem comandada, sobre-
tudo apoiada num conjunto de oficiais profissionais, muitos deles não-
comissionados. 

Outro elemento determinante nas campanhas militares romanas 

era a capacidade de deslocação das legiões. Qualquer comandante ou 

tribuno militar estava intensamente treinado no cálculo das distâncias 

e do tempo necessário para as percorrer. Estando muitas vezes em 

inferioridade numérica nas regiões inimigas onde penetravam, os 

êxitos alcançados (e a sua segurança) dependiam da velocidade a que 

as coortes se deslocavam. A guerra contra as tribos gaulesas, belgas e 

germanas dirigida por César é um exemplo acabado daquela estraté-
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gia. César apostava na velocidade e na disciplina das suas legiões, 

aparecendo sempre, por vezes em superioridade numérica, onde os 

gauleses menos o esperavam. Naturalmente que a velocidade da legião 

dependia dos acessos, da rede viária construída (muitas vezes pela 

própria) e do suporte logístico (abastecimentos) garantido por embar-

cações que subiam e desciam os rios ou navegavam junto à costa. 
Treino, disciplina, logística, administração, resultavam em tre-

menda eficácia militar, à qual se juntava o não menos importante 
factor psicológico. Todos os legionários se sentiam protegidos no seio 
da sua legião, todos sabiam qual a sequência normalizada dos proce-
dimentos de marcha, acampamento e, fundamentalmente, da ordem de 
batalha. Sabiam qual o papel a desempenhar, bem como o de outras 
unidades, conheciam as capacidades de assalto e de defesa das coortes 
durante as batalhas e o tempo exacto em que o deveriam fazer. A sua 
disposição em falange ou em tartaruga variava consoante as necessi-
dades da batalha e os manípulos antecipavam-se muitas vezes à ordem 
do tribuno, deslocando-se para o local exacto onde deveriam estar. 

O aspecto violento e assustador dos guerreiros gauleses e ger-
manos lançados à carga não desorganizava a disciplina das coortes, os 
frios intensos da fronteira do Norte, o armamento peculiar e a mano-
bra da cavalaria númida ou as imensas multidões de guerreiros partos 
não os amedrontavam nem faziam vacilar. Mas as legiões romanas 
possuíam outra mais-valia: a sua excepcional capacidade tecnológica. 
Os seus acampamentos eram praticamente inexpugnáveis, bem como 
paliçadas e fossos. Avassaladoras no campo de batalha, as legiões 
eram também extremamente eficazes na guerra de cerco. Possuíam a 
mais avançada maquinaria de guerra (catapultas, torres, escorpiões, 
etc.) e utilizavam-na de forma muito eficiente, como muitas cidades 
gaulesas, nomeadamente Alésia, o puderam testemunhar. 

Júlio César dispunha destas legiões profissionais, bem treinadas 

e equipadas, confiantes na capacidade do comandante e dos tribunos, 

para opor aos guerreiros gauleses e à cavalaria belga. E é esta capaci-

dade bélica, quase equivalente à de um exército moderno (pelo menos 

nos princípios de organização) que Caio Júlio César verte sobre as 
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confederações de gauleses, belgas e germanos, dominando desapaixo-

nadamente aqueles territórios bárbaros. 

Esta tradução de A Guerra das Gálias, dada à estampa em 2004 

pela Edições Sílabo é composta por dois blocos distintos, num total de 

304 páginas, com bastantes notas de rodapé e diversos mapas, esque-

mas e estampas. Possui um bom estudo introdutório, da autoria de 

Vítor Raquel, com 60 páginas. A obra organiza-se em duas partes, 

além da nota introdutória6. Esta edição integra-se na colecção Clássi-

cos do Pensamento Estratégico, onde segundo os editores, se procura 
_________________ 

6 INTRODUÇÃO: Roma: potência tradicionalmente agressiva; Ou 
defensora intransigente dos seus interesses?; As origens de Roma: a fundação 
e a monarquia; Do domínio etrusco à república; A república: das origens às 
guerras púnicas; As guerras Samnitas e a hegemonia na península itálica;       
O caso de Pirro: a questão da vontade; As guerras púnicas: Cartago delenda 
est; A primeira guerra púnica; A segunda guerra púnica; A hegemonia no 
mediterrâneo; O oriente: as novas ameaças; A ameaça permanente; A 
consistência romana; Um notável exemplo de coerência / JÚLIO CÉSAR - O 
HOMEM: Origens e educação; A carreira política e militar; O consulado de 
César; A guerra civil e a ditadura de César; A ditadura perpétua e o 
assassinato; O seu legado / PARTE I - A NEUTRALIZAÇÃO DA 
AMEAÇA : LIVRO PRIMEIRO: Descrição da Gália; A derrota dos 
helvécios; Expulsão dos germanos / PARTE II: A ANEXAÇÃO DA 
GÁLIA : LIVRO SEGUNDO: Campanha militar na Bélgica; A derrota dos 
Nérvios; A captura da cidade fortificada dos Atuatucos / LIVRO TERCEIRO: 
Operações militares nos Alpes; Anexação da costa atlântica; Campanha 
militar na Aquitânia; Operações contra os Mórinos e os Menápios / LIVRO 
QUARTO: Operações militares na Germânia; A primeira incursão na 
Bretanha; A derrota dos Mórinos e dos Menápios / PARTE III - A 
SUBLEVAÇÃO DA GÁLIA : LIVRO QUINTO: A invasão da Bretanha;    
A revolta na Bélgica; Revoltas na Gália do norte e central / LIVRO SEXTO: 
A derrota dos Tréveros; A segunda travessia do Reno; Descrição dos 
gauleses; Descrição dos germanos; Operações militares no norte da Gália / 
LIVRO SÉTIMO: A liderança de Vercingétorix; Cerco e captura de Avárico; 
O cerco de Gergóvia; A evolução dos combates; O cerco e captura de Alésia / 
PARTE IV - DEPOIS DA TORMENTA : LIVRO OITAVO: De Aulus 
Hirtius a Balbus; A última revolta; A captura de Uxellodunum; Advertência 
de Balbus; Prelúdio à guerra civil de 49 a.C. / ILUSTRAÇÕES: Comentários 
às ilustrações / REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
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dar fundamento aos processos evolutivos do «pensamento e da acção 

estratégica». 

Concluíndo, em poucas palavras, a obra que agora se reedita em 

língua portuguesa representa uma importantíssima fonte para a 

reconstituição do pensamento militar e estratégico da Roma republi-

cana, revelando a forma como os romanos encaravam e punham em 

prática os seus projectos expansionistas. Não é apenas um texto sobre 

os feitos militares das legiões comandadas por Caio Júlio César, vai 

mais longe, introduzindo o leitor nos processos que antecedem a 

guerra, coloca-o no centro das negociações diplomáticas entre roma-

nos, gauleses, germanos e belgas, acentuando características específi-

cas e formas de pressão e coacção, até psicológica, que César e os 

seus oficiais, imprimem sobre aquele mundo que querem dominar. As 

campanhas gaulesas são um exemplo acabado da estratégia romana, 

da sua inteligência na maneira como tornam a arte militar um processo 

complexo e integrado num esquema geral de pensamento e de acção. 

JOSÉ VARANDAS 

 


