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Resumo: 
Os Commentarii De Bello Gallico são um conjunto de textos escritos pelo famoso 
general e político romano Júlio César. Neles, César traça uma série de comentários 
acerca de suas campanhas na Gália, onde permaneceu durante os anos de 58 a 49 
a.C. Para além de meros comentários sobre questões táticas de batalha ou apenas 
sobre as conquistas, os Commentarii proporcionam ao leitor um interessante 
conhecimento sobre os povos gauleses e germânicos, suas divisões internas bem 
como suas diferenças no que toca à instituições e modos de vida. Ademais, nessa 
espécie de etnografia, o autor estabelece duas Fronteira Simbólica: a virtus como 
interação cultural e como fronteira de resistência. O objetivo do presente artigo é, 
portanto, analisar esses dois momentos de interação romano/gaulesa. 
Palavras-chave: 
Júlio César; De Bello Gallico; Fronteira. 
 
Abstract: 
The Commentarii De Bello Gallico are a series of texts written by the famous roman 
general and politician Julius Caesar. On them, Caesar makes a set of commentaries 
about his campaign in Gaul, where he stayed from 58 to 49 B.C. Beyond just 
commentaries about tactics of battle or just about his conquests, these Commentarii 
provide the reader an interesting knowledge about the gallic and German people, 
their internal division and their differences on their institutions and ways of living. 
Besides, in this kind of ethnography, the author establishes a Symbolic Frontier: the 
virtus as a place of cultural interaction and as a Frontier of resistence. Therefore the 
goal of the present article is to analyze those two distinct moments of roman/gallic 
interaction. 
Keywords: 
Julius Caesar; De Bello Gallico; Frontier. 
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1. Conceituando: Fronteira e Virtus 
 
 

Para além do tradicional sentido que indica delimitação do espaço geográfico, 
do território físico, que figura na historiografia de forma bastante extensa, o termo 
fronteira também indica um caráter simbólico, cultural, uma construção de 
identidades que ora separam indivíduos ou povos, ora os aproximam. Nesse sentido, 
de acordo com Pesavento,  

 
“o conceito de fronteira trabalha, necessariamente, com princípios de 
reconhecimento que envolvem analogias, oposições e correspondências 
de igualdade, em um jogo permanente de interpenetração e conexões 
variadas” (Pesavento, 2002: 36) 

 

Compreendendo fronteira como um conceito construído que visa diferenciar ou 
aproximar uma cultura de outra, um povo de outro, de maneira semelhante como 
Braudel (1988) faz em sua obra ‘’Os Homens e sua Herança no Mediterrâneo’’, 
onde este busca exemplos de Fronteira como ‘’lugar de resistência’’, o presente 
artigo visa analisar, dentro da obra De Júlio César, o De Bello Gallico, uma fronteira 
simbólica específica: a virtus. Conforme consta em Gruen (2011), César utiliza a virtus 
para distinguir alguns povos gauleses de outros, bem como para delimitar aqueles 
que possuíam uma relação estreita com os romanos daqueles que todavia 
permaneciam afastados das províncias romanas quando da chegada de César à Gália 
(58 a.C.). Neste livro, ademais, César mostra ao leitor dois momentos distintos de 
Fronteiras Simbólicas: fronteira como lugar de resistência, no caso específicos dos 
Belgas (Belgae - povo gaulês ao norte da Gália) e fronteira como lugar de trocas 
culturais, como no caso dos povos que encontram-se próximos à Província Romana 
e às benesses que esta oferecia, à exemplo dos éduos que se beneficiam da ajuda do 
exército de César para conter a invasão do povo dos helvécios (César, De Bello 
Gallico Livro I: 12-14). 

 Para os romanos, o conceito de virtus encontrava-se em lugar central na vida 
pública bem como em um aspecto que determinava a vida romana: a guerra. Em 
uma tradução livre encontrada no dicionário de Latim Essencial, uirtus assume o 
seguinte significado: ‘’força física do homem, vigor do homem. Coragem, vigor, 
energia. Qualidades morais: virtude, perfeição, mérito, valor (Rezende; Bianchet, 
2016: 450)’’. Para além da tradução livre do conceito, vale colocar que a palavra 
latina virtus é bastante antiga e já figurava na Lei das Doze Tábuas, assumindo um 
sentido de ‘’valentia’’. Seu correspondente grego andreia ou aretê todavia apresentava 
um significado de ‘’virtude’’, ‘’excelência’’. Já para Cícero, político e orador romano 
de grande renome no século I a.C., com vasta obra sobre filosofia, política e 
oratória, e aquele que define boa parte das qualidades morais dos romanos, a virtus 
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era para o homem romano do final da República3 ‘’aquilo que chamamos de 
honesto, reto, conveniente, dando-lhes por vezes o nome de virtus’’ (Cícero apud 
Pereira, 2002:401). 

 Para além da concepção ciceroniana de virtus, no século I a.C., momento no 
qual César realiza suas conquistas e escreve seus textos, essa qualidade moral era 
traduzida por ‘’coragem’’, ‘’valentia’’. Segundo Grillo (2012), a virtus nesse contexto 
extrapolava o sentido de coragem em batalha, mas também podia ser entendida 
como as qualidades morais aplicadas na proteção à República, proteção essa que se 
expressava por meio da guerra. No caso específico do texto de César, o De Bello 
Gallico, este autor se utiliza do termo com um sentido específico: a coragem em 
batalha, a bravura na guerra. Ademais, no texto cesariano encontramos um binômio 
interessante: a oposição entre virtus e mollitia, entendida aqui como um 
‘’afrouxamento’’, ou seja, a falta de coragem em batalha 

 
“Entretanto, ao acabar o dia no qual esperavam reforços de seu próprio 
povo, tendo eles utilizado todo milho de que dispunham e sabendo do 
que se passava nas terras dos éduos (aedui), os gauleses sitiados na Alesia 
convocaram o concílio de guerra para deliberar qual seria sua própria 
Fortuna. Várias foram as opiniões expressas, uns votando pela rendição, 
outros por continuar a luta enquanto suas forças ainda se faziam sentir: 
mas o discurso de Critognatus não deveria, creio eu, ser omitido, devido 
a sua notável e abominável crueldade. Este pertencia a linhagem mais 
nobre entre os arverni, e possuía grande influência entre este povo. ‘’De 
suas opiniões’’, ele disse, ‘’aqueles que chamam a vergonhosa escravidão 
pelo nome de rendição, eu me abstenho de comentários; Eu defendo que 
estes não sejam chamados de cidadãos nem tenham participação no 
concílio. Que minha atenção se volte para aqueles que aprovam a 
resistência. E no plano deles, com nosso consentimento geral, 
aparentemente reside a memória de nossa antiga coragem. Isso é 
fraqueza (mollitia), não coragem (virtus), de ser incapaz de resistir a tão 
leviano sofrimento” (César, De Bello Gallico Livro VII, 1919: 490-492. 
Tradução livre feita pelos autores).4 

 

                                                           
3 Século I a.C. 
 
4 Texto original presente na edição Loeb (1919): “‘At ei, qui Alesiae obsidebantur praeterita die, qua 
euxilia suorum exspectaverant, consumpto omni frumento, inscii quid in Aeduis gereretur, concilio 
coacto de exitu suarum fortunarum consultabant. Ac variis dictis sententiis, quarum pars 
deditionem, pars dum vires suppeterent, eruptionem censebat, non praetereunda oratio Critognati 
videtur propter eius singularem et nefariam crudelitatem. Hic summo in Avernis ortus loco et 
magnae habitus auctoritatis, ‘’Nihil’’, ‘’inquit’’, ‘’de eorum sententia dicturus sum, qui turpissimam 
servitute deditionis nomine appellant, neque hos habendos civium loco neque ad conculium 
adhibendos censeo. Cum his mihi res sit, qui eruptionem probat; quórum in consilio omnium 
vestrum consenso pristinae residere virtutis memoria videtur. Animi est ista mollitia, non virtus, 
paulisper inopiam ferre non posse” (César, De Bello Gallico Livro VII, 1919: 490-492) 
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Como oposição ao termo virtus, categoria moral que é utilizada para indivíduos do 
gênero masculino, a mollitia ainda apresenta um sentido de falta de virilidade, ou, em 
uma tradução livre presente no Dicionário de Latim Essencial, ‘’Hábitos 
Afeminados’’ (Rezende; Bianchet, 2016: 233). Cícero nos traz uma indicação dessa 
característica do termo mollitia 

 
“É encantador quando o gesto é retribuído da mesma maneira como este 
mesmo gesto foi provocado, como quando Quintus Opimius, ex-cônsul, 
mas com uma má reputação em relação à sua masculinidade na 
juventude, disse para um homem gracioso de nome Egilius, quem 
pareceia um tanto afeminado (mollior) mas de fato não era, ‘’Bem, meu 
querido Egilius, quando virá me visitar com sua vara e lã? ‘’Em realidade 
eu não ouso ir’’ respondeu o outro, ‘’porque minha mãe me ensinou a 
nunca ficar próximo de mulheres de má fama’’ [...] (Cícero, De Oratore 
Livro I e II, 1967: 409. Tradução livre feita pelos autores)5 

 

Para César e para Cícero, portanto, mollitia é o oposto de virtus, sendo o primeiro 
conceito usado para indicar um defeito moral do indivíduo e o segundo, uma 
qualidade moral, tanto para gauleses quanto para romanos (Gruen, 2011:50). 

 
2. A Gália: Interações entre Romanos e Gauleses 
 
 

Durante quase dois séculos e meio, a República Romana esteve empenhada 
em guerras de conquista dentro da Península Itálica, tomando-a em quase sua 
totalidade. Apenas a Sicília ficou de fora do processo de expansão, região esta que 
pertencia, à época, parte à Cartago e parte às Cidades-Estado Gregas6. As relações 
entre romanos e cartagineses eram, até então, amigáveis, havendo esses dois povos 

                                                           
5 Texto original presente na edição Loeb (1967): ‘’ut, cum Q. Opimius consulares, qui 
adolescentulus male audisset, festivo homini Egilio, qui videretur mollior nec esset, dixisset, ‘Quid 
tu, Eglia mea? Quando ad me venis cum tua colu et lana? – ‘Non pol’, inquit, ‘audeo, nam me ad 
famosas vetuit mater accedere [...] (Cícero, De Oratore Livro I e II, 1967: 408). 
 
6 A cidade da Sicília, à época da expansão Romana estava dividida entre dois domínios distintos: a 
parte ocidental da cidade era de domínio cartaginês, por ser considerada por Cartago como uma 
área estratégica para possíveis invasões de seu território. Já a parte oriental era de forte influência 
grega. Roma via na hegemonia greco-cartaginesa na região como um obstáculo para suas pretensões 
expansionistas. Uma expansão ao norte, para dentro da Gália, apresentava suas dificuldades no que 
toca ao terreno de difícil acesso, bem como à forte oposição das sociedades gaulesas, afeitas à 
guerra. A Sicília, por sua vez, apresentava um terreno vantajoso bem como um nível de 
desenvolvimento de sua cidade superior à Gália, fazendo dessa região a melhor opção para o 
crescimento dos territórios romanos (Gabriel, 2008: 26). 
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se auxiliado contra um inimigo comum: Pirro, rei dos Macedônios e dos Épiro7. 
Durante os anos de 340 a.C., Cartago traçou seus objetivos: o primeiro era manter 
Roma próxima em uma relação de amizade, visando limitar as tentativas de 
expansão romana para fora da Península Itálica; o segundo, por sua vez, era de 
interferir mais pesadamente na região da Sicília, afim de evitar qualquer tipo de 
invasão à seu próprio território. Roma, todavia, não ficou confortável com a ideia de 
frear seu processo de conquistas tampouco havia desistido da ideia de tomar para si 
a Península Italiana em sua totalidade. O resultado dessa crescente tensão entre as 
duas potências foi o conflito chamado pelos historiadores como ‘’Guerras 
Púnicas’’8. 

Três foram as guerras travadas entre Roma e Cartago: a primeira ocorrida 
entre os anos de 264 a 241 a.C. foi quase em sua totalidade lutada aos arredores da 
região da Sicília (com exceção de algumas batalhas na costa italiana e uma invasão 
romana frustrada à África entre os anos de 256/255). Cartago saiu vencida do 
primeiro conflito, tendo que abrir mão da cidade da Sicília e de grande soma de 
dinheiro; a segunda guerra ocorreu durante os anos de 218 a 201 a.C. e representou 
o contragolpe cartaginês (quem havia reunido novas tropas na Hispânia). Nesse 
segundo embate, Cartago surpreende Roma com um ataque na Itália vindo dos 
Alpes. A batalha de Zama, lutada na África, representou a derrota definitiva das 
forças de Aníbal para o general romano Cipião Africano. Uma última insurreição 
ainda aconteceria (Terceira Guerra Púnica – 149 a 146 a.C.), mas os romanos já 
haviam consolidado sua vitória com o fim da Segunda Guerra Púnica. Cartago, 
segundo os apelos de Catão, o Censor, foi salgada e seu solo considerado maldito 
no ano de 146 a.C9. 

 Roma era, finalmente, a Senhora do Mediterrâneo, sem nenhuma oposição 
expressiva. A expansão, então, seria destinada a novos territórios. A região da Gália 
(ver mapa 1) já tinha uma participação expressiva durante a Segunda Guerra Púnica, 
lutando ao lado dos romanos contra o inimigo cartaginês. Mas as interações entre 

                                                           
7 As relações entre Roma e Cartago, estabelecidas por meio de alianças formais entre as partes, já 
datavam do ano de 508/7 a.C. (não há precisão na data). Antes do tratado de 279/8 a.C. que 
determinava ajuda mútua contra o rei dos Macedônios e do Épiro, Pirro, outros três já haviam sido 
assinados e também delineavam um auxílio mútuo entre as duas potências. Pirro representava uma 
verdadeira ameaça para Roma e Cartago: para Roma, o rei exercia pressão, pois este encontrava-se 
auxiliando os sicilianos à livrar-se dos cartagineses, podendo, muito facilmente, invadir territórios 
romanos (era sabido dentro de Roma que Pirro era um general fora de série, com grandes táticas 
militares); já para Cartago, o rei era uma ameaça direta ao seu domínio da região da Sicília, sem 
contar que este tinha o apoio das cidades-estado gregas contra a hegemonia cartaginesa. Cartago, 
por consequência, considerava Pirro uma ameaça muito maior do que Roma (Franke, 2006: 475). 
 
8 O nome Púnicas é um temo moderno que tem sua origem na palavra latina utilizada pelos romanos 
para designar os Fenícios: poenus (Prag, 2010: 51). 
 
9 Com a destruição da cidade de Cartago, Roma fundou uma colônia romana no norte da África 
(Harris, 2008: 107). 
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romanos e gauleses datam de épocas mais antigas. Os primeiros contatos romanos 
na região se deram, a saber, por volta de 400 a.C., quando é formada uma aliança 
com cidade grega de Massilia (Marselha), que ficava nas proximidades dos territórios 
gauleses (aliança essa que é reforçada quando da Segunda Guerra Púnica). Mas, 
antes de adentrarmos a discussão sobre a Gália no período de César, cabe aqui uma 
breve digressão sobre a história gaulesa. 

 A população a qual os romanos chamavam de gauleses, mas que, como 
informa César, em sua própria língua chamavam-se de celtas surgiu, segundo 
Freeman (2008), na região central da Europa; não tinham cidades tampouco 
templos ou história escrita. Quando, na metade do primeiro milênio antes de Cristo 
a Grécia se voltava para a guerra contra a Pérsia e Roma contra o domínio etrusco, 
esses povos gauleses passaram a migrar por parte da Europa chegando até à Ásia. 
Parte dessa população migrou também para a Hispânia, onde formaram a tribo dos 
Celtiberos. Em suas migrações, outra parte desses tornou-se mercenária nos 
exércitos sírios e egípcios (Freeman, 2008: 362-363). 

 Nesses processos migratórios, os gauleses, nesse caso específico os senones 
(sob o comando de um gaulês de nome Brennus), tomaram o rumo de marchar ao 
sul, adentrando a Península Itálica10, chegando as proximidades da cidade de 
Clusium (também conhecida como Camars ou Clevsins). Afim de expulsar as forças 
dos senones, a cidade de Clusium solicita o auxilio militar de Roma, que, 
percebendo que com a tomada da cidade as vias de acesso ao sul estariam todas 
abertas aos gauleses, atende prontamente o chamado, enviando assim suas tropas. 
As tropas romanas foram derrotadas na batalha do rio Allia, deixando a cidade de 
Roma indefesa contra qualquer ataque. Os senones então invadiram a cidade, 
saqueando-a11 e somente quando Roma forneceu pagamento os gauleses se 
retiraram. Segundo Políbio, os gauleses organizaram uma nova invasão à Roma, 
trinta anos depois do saque à cidade, mas dessa vez os romanos saíram vencedores. 
Para Lívio, entretanto, as migrações gaulesas para próximo da cidade de Roma 
foram em número de cinco: 367, 361, 360, 358, 357 a.C. (Cornell, 2008: 320). 

 Uma nova guerra entre romanos e gauleses irrompeu no ano de 225 a.C., 
quando o exército gaulês composto por 15.000 homens a pé e 20.000 homens a 
cavalo (reunidos entre os povos boii, insubres, taurini e lingones) invadiram a 
Península Itálica através das montanhas centrais da Etrúria até a cidade de Clusium. 
A resposta Romana foi enviar dois exércitos consulares: um liderado por L. Emílio 

                                                           
10 Antes de chegar à cidade de Clusium, os gauleses já haviam conquistado outras cidades da 
Península Itálica e, segundo Políbio, estas pagavam impostos aos gauleses. É o caso dos Umbri, 
povo italiano situado no norte da Itália (Niebuhr, 1750: 260). 
 
11 A datação do evento é incerta, mas, conforme Políbio, o saque de Roma teria ocorrido no mesmo 
ano que a Paz de Antálcidas e o cerco de Rhegium por Dionísio I de Siracusa, em 387 ou 386 a.C. 
Ademais, segundo Lívio, o objetivo desse povo gaulês em invadir a península itálica era de 
encontrar novas terras para se assentar (Cornell, 2008: 302). 
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Papo marchando ao sul desde a cidade de Ariminum e outro liderado por C. Atilio 
Régulo, marchando desde a Sardenha até Pisa. A Batalha de Telamon foi uma das 
mais sangrentas já lutadas em solo italiano, resultando no exército gaulês derrotado 
com 40.000 homens mortos e 10.000 capturados. Essa batalha serviu de 
encorajamento para que os romanos expulsassem os gauleses da Península Itálica e, 
posteriormente, para tomar os territórios gauleses. 

Depois dessa série de conflitos, que culminaram na Batalha de Telamon, até 
aproximadamente 200 a.C. as relações romano/gaulesas eram, em sua maioria, 
alianças de comum benefício, com esporádicas formações de províncias. A situação 
da Gália, entretanto, começa a mudar quando o Senado torna a subjugação da região 
uma prioridade (203 a.C.): dos anos de 201 a 190 a.C. foi designado ao menos um 
dos cônsules para conquistá-la12.  

 Entre os anos de 201 a 175 a.C. os romanos se empenharam em operações 
militares para conquistar a Gália Cisalpina, tomando-a definitivamente. Já na Gália 
Transalpina as operações foram mais tardias, havendo movimentos de tomada da 
região no consulado de Domício Aenobardo (122 a.C.) e Q. Fábio Máximo (121 
a.C.): com essas duas operações de conquista, a Gália Transalpina também estava 
subjugada ao poderio romano. Mesmo tendo conquistado importantes regiões da 
Gália, os romanos não cessaram seus movimentos de conquista. O Senado enviou o 
general e cônsul Caio Mário afim de reprimir as revoltas germânicas na região 
gaulesa. Quem, por fim, se encarregaria de conquistar a Gália em sua totalidade foi 
César, general e cônsul romano que, durante os anos de 58 a 51 a.C. se empenhou 
em uma série de batalhas que teriam por resultado a subjugação de toda a Gália. O 
relato das Guerras Gaulesas está contido nos sete textos escritos pelo próprio César, 
o De Bello Gallico. 

 

3. César e os Gauleses: Fronteira como Lugar de Resistência e como Lugar 
de Interação Cultural 
 
 

Hartog (2004), analisando a obra de Heródoto Histórias13, constata que na  
abertura do texto deste autor já há a presença dos bárbaros, opondo-se aos gregos, 

                                                           
12 A justificativa para essa massiva guerra em território gaulês pode ser explicada como uma 
retaliação a esses povos que todavia apoiaram os cartagineses durante as Guerras Púnicas ou, o fato 
de, em períodos passados os gauleses ameaçaram os romanos, entrando na cidade de Roma por 
uma vez, fato que fez com que o Senado ansiasse por proteger o Império Romano. Ademais, razões 
de ordem imperialista também figuravam nos motivos: os romanos determinaram em sua agenda ao 
menos uma guerra de expansão, fato que traria, se bem sucedido, grandes riquezas para Roma 
(Lintott, 2008:110). 
 
13 ‘’Ésta es la exposición del resultado de las investigaciones de Heródoto de Halicarnaso para evitar 
que, con el tiempo, los hechos humanos queden en el olvido y que las notables y singulares 
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onde um não se define sem a oposição do outro. Esse outro, o bárbaro, seria a 
ausência do grego, ou seja, pouco civilizado e culto como o grego o era. Ademais, 
Hartog (2004) também aponta para a presença desse contraponto na obra de 
Tucídides, Hecateu de Mileto, Xenofonte, Isócrates. De forma semelhante, para 
Pesavento (2002) as fronteiras simbólicas servem de ‘’referência mental que guiam a 
percepção da realidade’’ e que definem os princípios de identidade a uma dada 
cultura, tornando possíveis oposições, analogias e trocas variadas de aspectos 
culturais. Ademais, fronteira pode assumir momentos distintos: a resistência à 
incorporação de novos traços culturais14 bem como local de fluxo e mistura de 
ideias, de culturas. No texto cesariano encontramos dois exemplos dessas distintas 
relações culturais entre gauleses e romanos, onde hora estes se aproximam, ora se 
afastam (Hartog, 2004:153; Pesavento, 2002: 36). 

 A Fronteira Simbólica extrapola o sentido físico do termo: a noção simbólica 
de fronteira toca a cultura, ou melhor, os aspectos culturais de um determinado 
povo ou povos. Segundo Leenhardt (2002),  

 
“É preciso todavia notar que, quando os Estados, Reinos ou Províncias 
tratam de contratar, quer dizer, de fixar as fronteiras por tratados mais que 
pelas armas, não intervêm em um território virgem. Práticas ancestrais 
foram já estabelecidas entre as populações que se tocam, constituíram-se 
modus vivendi que integram uma definição prática, senão geográfica, da 
fronteira, que pode então diferir significativamente daquele dos 
topógrafos” (Leehardt, 2002: 28). 

 

A função da fronteira simbólica nas narrativas, em especial na narrativa 
cesariana é também, criar uma identidade própria do povo que escreve essas obras: 
no caso de Heródoto, construir uma identidade grega; no caso de César, uma 
romana. O ponto para essa criação é o outro (Roiz, 2010: 205). 

Júlio César, personagem de destaque no período do fim da República 
Romana, século I a.C., nasceu no ano de 100 a.C.15, na cidade de Roma. Advindo da 
família (gens) Iulii Caesar, família patrícia de algum renome na cidade. Sua primeira 
aparição pública foi aos dezessete anos, quando foi designado flamen dialis (sacerdote 
de júpter) por L. Cinna (cônsul romano para os anos de 87 a 84 a.C.). Para assumir o 

                                                                                                                                                                          
empresas realizadas, respectivamente, por griegos y bárbaros – y, en especial, el motivo de su 
mutuo enfrentamiento – queden sin realce’’ (Heródoto, Histórias Livro I, 1992: 85). 
 
14 Quanto à esse tipo de fronteira, trabalhado no texto de Braudel Os Homens e a Herança no 
Mediterrâneo, Burke (2008) comenta que este representa uma resistência a certos aspectos culturais, 
numa ‘’recusa a tomar emprestado’’ novas ideias, fato que caracteriza uma tentativa da sociedade 
por sobrevivência (Burke, 2008: 153). 
 
15 Não há precisão na data. As fontes atestam que a data de nascimento varia entre 102 a 100 a.C. 
Mommsen coloca como ano de nascimento 102 a.C.; já Groebe, 100 a.C. (Badian, 2009: 17) 
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cargo, César precisaria ser casado com uma mulher patrícia, desfazendo assim seu 
casamento com uma abastada mulher da ordem equestre (casamento este arranjado 
desde sua infância), para casar com a filha de Cinna, Cornélia. Quando Sula ascende 
ao poder no ano de 82 a.C., este desfaz todos os decretos de Cinna, ordenando que 
César se divorciasse de Cornélia. Ao se negar a acatar aos mandos de Sula, César 
entra para a lista de proscritos, tendo que se afastar da cidade de Roma. Com auxílio 
das Virgens Vestais, através de sua posição como flamen, César e Sula entram em um 
acordo: este abdicaria de seu cargo, mas manteria o casamento. 

 Com Sula ainda no poder e sem seu cargo como sacerdote de júpiter, César 
se encarrega de prestar seus serviços militares, servindo como contubernale16. Para 
esse serviço militar, César foi enviado para a Bitínia, como um dos embaixadores do 
general para o qual prestava serviços. Na corte do rei Nicomedes IV (quem Sula 
havia restituído o trono da Bitínia), César causou boa impressão, mas os boatos que 
havia se tornado Ganímedes17 do rei nunca abandonaram sua carreira.  

 Quando do fim de seus serviços como contubernale, César se dedicou a 
melhorar suas habilidades no que toca à oratória. Para tanto, se envolveu em dois 
processos: contra Cn. Cornélio e e P. Dolabela por extorsão e outro contra C. 
Antônio. Afim de aperfeiçoar suas habilidades, César se dirige a Rhodes, para 
estudar com o professor Apolônio Molon (quem ensinou, em tempos anteriores, 
Cícero). Em seu caminho para Rhodes, foi capturado por piratas e obrigado a pagar 
uma fiança de 20 talentos. Segundo Plutarco (1967), César, ao saber da quantia 
pedida, riu e alegou que seus sequestradores não tinham conhecimento de quem era 
ele e que deveriam pedir uma quantia maior por sua soltura: 50 talentos. A quantia 
foi levantada nas cidades gregas, liberando César. Como vingança, César organiza 
uma fronta e levanta dinheiro nas cidades gregas, prendendo e executando seus 
sequestradores. Finalizado o evento de seu sequestro, César passa um breve período 
em Rhodes (Plutarco, Lives: Alexander and Caesar, 1967: 445). 

 De volta à Roma, em 63 a.C. César é eleito, em um conturbado processo18, 
Pontifex Maximus. Essa vitória marca o início da eminente carreira de César na 
política romana. Antes disso, havia ajudado a dar a Pompeu o comando da guerra 
contra Mitrídates (Lex Manilia, onde César e Cícero apoiam Pompeu) e havia sido 
eleito Edil para o ano de 65 a.C. Em 62, César foi eleito pretor e, em 61 foi 
designado como governador da Hispânia, onde ganhou algumas importantes 
batalhas contra os lusitanos. 

                                                           
16 Jovem que acompanha o genral em guerra (Rezende; Bianchet, 2016: 83-84). 
 
17 Personagem da mitologia grega, quem Zeus leva para o Olímpo e ‘’possui sua beleza’’.  
 
18 Nesse processo, César desbancou dois oponentes mais velhos e mais eminentes para o cargo: O. 
Servílio Isaurico, cônsul em 79 e Q. Catulo, cônsul em 78 a.C. 
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 No ano de 60 a.C., a carreira de César da mais uma guinada em direção ao 
sucesso: em conjunto com Pompeu e Crasso (Cícero havia recusado participar), 
César firma o acordo informal que viria a ser conhecido como Primeiro Triunvirato. 
Com apoio de dois dos mais poderosos romanos do período, César conquista o 
consulado para o ano de 59 a.C. e, sob a Lex Vatinia, o então cônsul tornou-se o 
governador da Gália Narbonense, Cisalpina e do Ilírico. Na Gália César permaneceu 
entre os anos de 58 até o ano de 49 a.C., quando este cruza o rio Rubicão e dá início 
à Guerra Civil19. 

 Ao escrever seu primeiro texto, o De Bello Gallico, César teve como fonte para 
trabalhar sobre os povos gauleses e germânicos o autor grego Posidônio20, em 
específico sobre a questão dos costumes e cultura dos povos gauleses e germanos. 
Segundo Momgliano (1990), é certo que César conhecia a obra de Posidônio (por 
ter morado na mesma cidade onde Posidônio ministra alguns cursos, Rhodes), e que 
teria a utilizado como fonte para sua etnografia (Momigliano, 1990: 68). Já para 
Fantham (2009), é possível que César tenha usado Posidônio, mas apenas para 
descrever alguns povos específicos que se encontravam próximos à Massilia 
(Fantham, 2009: 151-152). Ademais, como coloca Rawlings (2009), César usa 
Posidônio quando este retrata o gaulês como contraponto do germânico. Portanto, 
no que toca à etnografia dos gauleses e germânicos, César lança mão de suas 
próprias observações aliadas a um material escrito anterior, de outro autor que 
também havia estado na Gália anos antes (Rawlings, 2009: 172-173). 

 Antes de adentrarmos a discussão acerca da virtus, faz-se necessário tecer 
alguns comentários sobre a obra De Bello Gallico, afim de melhor compreende-la. 
César opta por um estilo de escrita chamado de commentarii, de comum uso na 
antiguidade, que tinha por pressuposto ser um texto, no estilo diário, com 
informações para uma redação posterior, mais polida. Para alguns historiadores, 
segundo Krauss (2009), o uso desse estilo literário demonstraria que o objetivo 
primeiro do texto era mandar informes anuais para o Senado Romano sobre as 
conquistas na Gália, de forma similar como alguns generais faziam quando em 
campanha. Já para outros historiadores, o estilo refinado de escrita em conjunto 
com a polidez encontrada ao longo dos sete textos que compõe a obra, indicariam 

                                                           
19 As operações na Gália ocorreram entre os anos de 58 a 51 a.C.; César cruza o Rubicão e marcha 
sobre Roma pois o Senado decretou que este se desarmasse e voltasse à Roma para ser processado. 
Entendendo que, sem suas legiões estaria sujeito aos desmandos do Senado e de agora seu inimigo 
Pompeu, César opta por declarar a Guerra Civil contra Pompeu e os seus apoiadores (Scullard, 
1992: 15). 
 
20 Posidônio de Apameia (Síria) nasceu por volta do ano de 135 a.C. Quando criança, Posidônio se 
mudou para Atenas, afim de estudar com o estóico Panécio de Rhodes. Dedicou-se à escrita de 
uma vasta obra sobre História, Geografia, Política, Ciência e Filosofia, tendo viajado para a 
Hispânia e Gália a convite dos romanos. De sua obra, restam apenas 293 fragmentos e outros 115 
testemunhos, preservados nas obras de Cícero, Plutarco, Estrabão, Sêneca e Ateneus (Hahm, 1989: 
88-90; Kidd, 1999: 3-28; Momgliano, 1990: 67-68). 
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que esta foi composição deliberada, preparada para justificar as ações de César a 
partir de 50 a.C.21 (Hammond, 2008:17-18; Krauss, 2009:159-160). 

 Afim de se afastar da escrita desse livro, César toma uma atitude inesperada: 
este opta por escrever seu texto em terceira pessoa. Hammond (2008) coloca que 
alguns historiadores defendem que a opção de escrever em terceira pessoa foi 
adotada por César para se encaixar no estilo literário dos commentarii, mas a falta de 
textos similares para fazer uma comparação, torna difícil confirmar a teoria 
(Hammond, 2008: 33). Ademais, o estilo do texto é simples e lacônico, o que 
demonstra um senso de brevidade na narrativa. Para Cícero, a escolha de um estilo 
menos rebuscado demonstraria uma intenção de usar a retórica. Além disso, Cícero 
alega que o estilo escolhido, longe de ser simples é, em verdade, um estilo muito 
bem estudado, de modo a criar uma simplicidade bastante artística 

 
“Brutus replied: His speeches certainly appear to me extremely 
praiseworthy. I have read a number of them, and also his Commentaries 
which he composed about his deeds”. 

“Atticus answered: They are indeed praiseworthy; they are like nude 
statues upright and full of charm, stripped of all the clothing of rhetorical 
ornament. But while he wanted others to have material ready-prepared 
to select from when they wished to write history, he did a favor to fools, 
who want to apply curling-tong to his material, but he surely deterred 
men of sense from writing: for in history there is nothing more pleasing 
than clear and brilliant brevity” (Cicero apud Hammond, 2008: 32). 

 

De toda forma, o próprio Cícero reconhece a beleza e a complexidade da escrita de 
César, que de tão bem redigido, dispensa qualquer futuro polimento da obra 
(Mendonça, 1990: 83). 

 No início do texto, já no parágrafo primeiro, César comenta sobre os povos 
da Gália e a divisão interna a que estavam submetidos 

 
“A Gália está dividida em três partes, uma das quais é habitada pelos 
Belgas, outra pelos Aquitanios e a terceira é habitada por um povo que 
em sua própria língua se chamam de celtas, em Latim, gaulês. Todos 

                                                           
21 A partir de 51 a.C., com César já muito rico e poderoso devido às conquistas no Gália – fato que 
preocupou profundamente o Senado, Pompeu e os apoiadores desse – os opositores de César 
passaram a fazer pressão para que este fosse trazido de volta a Roma para ser julgado. Alguns 
historiadores defendem que, ao perceber o perigo eminente de um confronto entre as facções 
romanas sob a figura de César e Pompeu, o primeiro escreveu seus Commentarii De Bello Gallico com 
intuito de se defender de qualquer acusação. A possibilidade de processo fez com que César 
ansiasse pelo consulado de 48 a.C. – cujas eleições ocorreriam em 49 – mas o Senado vetou a 
participação de César se esse não se encontrasse em Roma. Quando, em 49, o Senado dá plenos 
poderes para que Pompeu atacasse César, essa marcha com suas tropas sobre o solo romano, dando 
início à Guerra Civil (Hammond, 2008: 17-19). 
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esses são diferentes uns dos outros pela língua, instituições e leis” (César, 
De Bello Gallico Livro I, 1919: 2. Tradução livre feita pelos autores)22. 

 

Essa divisão serve, além de demonstrar que os povos gauleses eram diferentes entre 
si no que toca à questões culturais, que estes se distinguiam também nas relações 
com os romanos, marcando a delimitação de uma fronteira simbólica, conforme 
consta na continuação do parágrafo primeiro 

 
“De todos esses povos os belgas (belgae) são os mais corajosos, porque 
eles se encontram mais afastados da cultura e civilização da província, e 
são os menos visitados pelos mercadores que introduzem as comodites 
que causam comportamentos efeminados; e também porque este povo é 
o mais próximo dos germanos habitantes das proximidades do rio Reno, 
com quem mantém constante guerra” (César, De Bello Gallico Livro I, 
1919: 2. Tradução livre feita pelos autores)23. 

 

  Nota-se que César, já no início de seu texto, demarca dois momentos 
distintos de interações romano/gaulesas: aqueles que, por proximidade física com as 
províncias romanas, absorveram partes da cultura deste povo, mudando a sua 
própria e aqueles que todavia se mantinham avessos às novidades culturais trazidas 
pelos romanos. Esse processo é estabelecido através do conceito de virtus: quem 
permanece à margem do domínio romano, mantém elevada sua virtus; por outro 
lado, quem se aproxima das benesses que a província proporciona, tem degradada 
sua virtus. 

Essa resistência à influência romana, marcada pela recusa em receber 
mercadores que trariam novas ideias para os povos gauleses e que, segundo César, 
trariam também a mollitia (afrouxamento, falta de virilidade) e diminuiria a virtus 
também pode ser vista no caso dos nérvio (nervii)24 

 

                                                           
22 Texto original presente na edição Loeb (1919): “Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum 
unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. 
Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis 
Matrona et Sequana dividit” (César, De Bello Gallico Livro I, 1919: 2). 
 
23 Texto original presente na edição Loeb (1919): “Horum ominium fortissimi sunt Belgae, proptera 
quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe 
commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinente important, proximique sunt Germanis, 
qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetti quoque 
reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere contidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum 
aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt” (César, De Bello Gallico Livro 
I, 1919: 2). 
 
24 Povo dos Belgae situado ao extremo norte da Gália, cuja oposição à Roma é descrita no Livro II 
do De Bello Gallico. 
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“Seus vizinhos mais próximos eram os névios, e quando César 
questionou acerca da natureza do caráter destes, ele descobriu o que se 
segue. Comerciantes não tinham formas de acessar o território destes, 
pois os nérvios não permitiam nem vinho tampouco outros produtos de 
luxo por acreditarem que seus espíritos seraim enfraquecidos e suas 
coragens relaxadas. Ferozes eram estes homens, de grande coragem, 
denunciando e acusando o resto dos belgas de terem se rendido à Roma 
e jogado fora suas coragens ancestrais. Da parte deles afirmaram que não 
enviariam nenhum embaixador tampouco aceitariam qualquer acordo de 
paz” (César, De Bello Gallico Livro II, 1919:108-110. Tradução livre feita 
pelos autores)25 

 

Segundo Gruen (2011), César atribui trinta e uma vezes a qualidade virtus 
para os gauleses, enquanto que para os romanos essa qualidade moral é atribuída 
trinta e oito vezes.  O caso dos nérvios, nesse sentido, é muito interessante, pois em 
um só parágrafo César atribui três vezes a mesma qualidade (virtus) para um povo 
que não os romanos, descrevendo aqueles que encontravam-se distantes da 
província romana na Gália e que escolheram permanecer as margens da influência 
de Roma. E essa conservação da virtus é possível pois os nérvios se mantiveram 
longe da influência da província, das benesses que a ‘’civilização’’ proporcionava. 
Este momento marca, então, uma fronteira simbólica de resistência à novas ideias, 
com intuito de preservação social (Gruen, 2011: 150). 

 Em contrapartida à resistência dos nérvios, haviam aqueles gauleses que 
todavia aceitavam o processo de absorção da cultura romana proposto com as 
conquistas e o gradual aumento na influência desse povo. Pode-se ver esse processo 
quando, no Livro VI, César compara gauleses e germanos 

 
“Havia um tempo no passado quando os gauleses superavam os 
germanos em valor e promoviam violentas guerras contra estes, e por 
causa do número de pessoas e da pouca quantidade de terras os gauleses 
criaram colônias pelo Reno. Além disso os volcae tectosages 
apoderaram-se das áreas mais férteis da Gernânia, ao redor da floresta 
Hercynian, lá assentando-se. No meu entendimento, essa floresta era 
conhecida a Eratosthenes e alguns gregos, mas com o nome de 
Orcyniam. Esse povo até o presente momento continua vivendo no 
mesmo território, e tem uma boa reputação no que toca à justiça e à 

                                                           
25 Texto original presente na edição Loeb (1919): ‘’Eorum fines Nervii attingebant; quorum de 
natura moribusque Caesar cum quaereret, sic reperiebat: nullum aditum esse ad eos mercatoribus; 
nihil pati vini reliquarumque rerum inferri, quod eis rebus relanguescere animos eorum et remitii 
virtutem existimarent: esse homines feros magnaeque virtutis: increpitare atque incusare reliquos 
Belgas, qui se populo Romano dedidissent patriamque virtutem proiecissent; confirmare sese neque 
legatos misssuros neque ullam condicionem pacis accepturos’’ (César, De Bello Gallico Livro II, 1919: 
108-111). Ademais, como o próprio César explica, a opção por não permitir bebidas alcoólicas é 
explicada no Livro IV, quando este descreve que os suevos não permitiam o consumo de qualquer 
bebida alcoólica por esta os tornar efeminados e pouco aptos para o trabalho (César, De Bello Gallico 
Livro IV, 1919: 183). 
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glória militar. Nesses dias este povo suportava o mesmo estado de 
pobreza, privações e dificuldades que os germanos, comiam a mesma 
comida e vestiam as mesmas roupas que os germanos. Por outro lado, os 
gauleses viviam próximos à província e tornaram-se acostumados às 
comodites importadas, o que implicava uma abundância na oferta de 
itens tanto necessários quanto de luxo; paulatinamente, os gauleses se 
tornaram acostumados às derrotas, e depois de terem sido vencidos em 
muitas batalhas, não se comparam mais com os germanos em questão de 
coragem na guerra (virtus)” (César, De Bello Gallico Livro VI, 1919: 348-
350)26. 

 

César também estabelece que a degradação da virtus ocorre quando os povos 
gauleses já não mais se apoiam na virtus dos antepassados (maiores), como ainda 
faziam os helvécios, bem como quando os gauleses experimentavam reveses em 
batalha, o que os faziam demonstrar a falta da antiga virtus 

  
“Os helvécios haviam aprendido com seus pais e ancestrais a lutar suas 
batalhas com coragem, não com malícia ou com alianças traiçoeiras” 
(César, De Bello Gallico Livro I: 20)27. 

“O temperamento gaulês é ávido e pronto a começar guerras, mas suas 
mentes são fracas e para eles falta determinação para perdurar as 
derrotas” (César, De Bello Gallico Livro III: 164)28. 

 

Quando, por proximidade da civilização romana os gauleses se tornaram 
descuidados na manutenção da tradicional virtus dos maiores (ancestrais), tornando-se 
afeitos às benesses trazidas através da província romana, estes, segundo César, 
desistiam das batalhas ao primeiro sinal de derrota, coisa incomum para àqueles que 
todavia se mantinham longe da civilização romana. 

                                                           
26 Texto original presente na edição Loeb (1919): “Ac fuit antea tempus, cum Germanos Galli 
virtute superatent, ultro bella inferrent, propter hominum multitudinem agrique inopiam trans 
Rhenum colonias mitterent. Itaque ea quae fertilissima Germaniae sunt loca circum Hercyniam 
silvam, quam Eratostheni et quibusdam Graecis fama notam esse video, quam illi Orcyniam 
appellant, Volcae Tectosages occupaverunt atque ibi consederunt; quae gens ad hoc tempus his 
sedibus sese continet summamque habet iustitiae et bellicae laudis opinionem. Nune quad in eadem 
inopia, egestate patientia qua Germani permanent, eodem victu et cultu corpis utuntur; Gallis autem 
provinciarum propinquitas et transmarinarum rerum notitia multa ad copiam atque usus largitur, 
paulatim adsuefacti superari multisque victi proeliis ne se quidem ipsi cum illis virtute comparant” 
(César, De Bello Gallico, 1919: 348-350). 
 
27 Texto original presente na edição Loeb (1919): “Se ita a patribus maiorisbuque suis didicisse, ut 
magis vistute quam dolo contenderent aut insidiis niterentur” (César, De Bello Gallico Livro I: 20). 
 
28 Texto original presente na edição Loeb (1919): “Nam ut ad bella suscipienda Gallorum alacer ac 
promptus est animus, sic mollis ac minime resistens ad calamitates perferendas mens eorum est” 
(César, De Bello Gallico Livro III: 165) 
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4. Considerações Finais 
 
 

Ao escrever o De Bello Gallico César tinha por objetivo primeiro relatar seus 
feitos durante os nove anos de campanhas na Gália, mas o resultado final é uma 
fascinante narrativa acerca dos povos que habitavam a região gaulesa e germânica, 
demonstrando a complexidade das relações desses bem como das transformações a 
que passaram quando da investida Romana. O resultado final das campanhas 
cesarianas foi a total subjugação da região da Gália (ver Anexo 1) sob o domínio de 
Roma. Para César, a conquista lhe proporcionou tanto fortuna quanto 
reconhecimento como hábil general, coisa de extrema importância em Roma. 

 Além disso, César nos fornece a construção de uma Fronteira Simbólica, a 
virtus, usada para determinar aqueles que absorveram a cultura romana daqueles que 
todavia permaneciam avessos às novas ideias que chegavam à Gália. Segundo César, 
alguns povos, em especial aqueles que permaneciam longe da província romana, 
rejeitavam as benesses trazidas pela civilização, em um processo de resistência com 
intuito de preservar suas características sociais. Outros, no entanto, por proximidade 
física com a Província, absorveram partes da cultura romana, tornando frouxa sua 
virtus. 

 Esse processo de afrouxamento ou perda da virtus pela proximidade com a 
província romana e com as novas formas de vida que eram proporcionadas pode ser 
explicado usando o exemplo do treinamento germânico  

 
“Eles faziam pouco uso de milho para alimentação, mas principalmente 
de leite e carne de gado, e eram muito afeitos à caça; a por isso, aliado à 
natureza da comida, os exercícios regulares e a liberdade da vida – desde 
a infância eles não são escolarizados no sentido de disciplina ou dever, 
nem a fazer algo contra suas vontades – aumenta suas forças e os torna 
homens de grande estatura” (César, De Bello Gallico Livro IV: 180-182)29 

 

Quando os gauleses aderiam os novos modos de vida romanos, de apreciação às 
bebidas alcoólicas, de apreciação dos confortos que a civilização romana propiciava, 
isso tudo gerou um declínio na atenção gaulesa à rigidez do treino para as batalhas e 
da austeridade em relação aos modos de vida, fazendo com que a virtus desses povos 
declinasse. Ademais, os romanos, uma vez conquistado o território gaulês, tendiam a 
serem menos belicosos que os germanos, afrouxando a necessidade de atenção em 

                                                           
29 Texto original presente na edição Loeb (1919): “Neque multum frumento, sed maximam partem 
lacte atque pecore vivunt multumque sunt in venationibus; quae res et cibi genere et cotidiana 
exercitatione et libertate vitae, quod a pueris nullo officio aut disciplina adsuefacti nihil omnuno 
contra voluntatem faciant, et vires alit et immani corporum magnitudine homines efficit” (César, De 
Bello Gallico Livro IV: 180-182). 
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relação à guerra (coisa que era constante entre gauleses e germânicos segundo o 
relato cesariano). A combinação desses fatores, segundo César, é redução da virtus. 

Compactuo com a visão de Gruen (2011) de que César tinha grande 
admiração pelos gauleses (em especial pelos Belgas), por esse motivo concede a 
qualidade virtus aos gauleses trinta e uma vezes. No texto de César, vemos que o 
general romano classifica os povos de acordo com a virtus da seguinte maneira: 
germanos>belgas>outros gauleses. Nesse esquema, César nos apresenta os belgas 
como bastante resistentes aos romanos, somente sendo superados pelos germânicos 
nesse quesito. Essa resistência é o fator que faz com que César admire os belgas, 
pois dessa forma estes são adversários à altura dos romanos. Ademais, vejo que, ao 
elevar os adversários belgas como César faz em sua obra, este eleva também sua 
própria conquista, pois, mesmo sendo formidáveis adversários, os gauleses (em 
específico os belgas) acabam sendo dominados pelos romanos. 

De toda forma, a exportação da cultura romana proporcionaria novos estilos 
de vida para os povos da Gália, sendo a perda da virtus, tão cara para esses povos 
antigos, uma consequência desse processo de interação cultural entre povos que 
habitavam terras próximas. A resistência, no texto, é vista como algo nobre, mas 
também nota-se que a tônica nos leva a entender que o processo de conquista era 
inevitável. César, depois de sete anos de campanhas, traria uma nova liderança a 
toda região: Roma, a senhora da Gália.  
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1. Anexo 1 – Mapa da Gália; Expedições de César na região entre os anos de 

58 a 50 a.C. 

 

Fonte: Goldsworthy, A. (2006). Caesar: Life of a Colossus. New Haven: Yale University Press. 
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