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VALMY 1792 – BERÇO DA GUERRA TOTAL 
 
 

Deste lugar e deste dia em diante começa uma nova era na 

história do mundo, e todos vocês podem afirmar que 

presenciaram o seu princípio. 

Goethe 
 

Em Valmy, Brunswick vai ao encontro de tropas cujo 

aspecto, apenas, o determina a retirar. 

Charles de Gaulle 
 
 
 
Introdução 
 
 A Guerra dos Trinta Anos, terminada em 1648, deixou a Europa dilacerada por um conflito de 
incríveis barbaridades e de uma violência nunca vista. Sem surpresa, o Continente, na sua globalidade, 
não tardou a expressar, pelo pensamento e pelo exercício do poder, um vivo sentimento de recusa da 
repetição de tão prolongado sofrimento. O final dessa guerra, coincidindo com a consolidação da 
novidade dos exércitos permanentes, ajudou a formatar uma ideia de guerra bastante disciplinada e 
onde a razão devia comandar a emoção. Os exércitos permanentes, constituídos por militares 
profissionais, não só tinham de ser mais pequenos, por razões económicas, como não deviam correr o 
risco de um aniquilamento súbito.  

Durante a maior parte do século XVIII, o exército de Frederico II – rei da Prússia entre 1740 e 
1786 – era, para a Europa, o paradigma da perfeita “máquina de guerra” dos tempos modernos.  

A infantaria reflectia, nas formações compactas e na execução do fogo “à voz”, o modelo do 
combate eminentemente colectivo, de comando centralizado, onde o treino e a disciplina deviam 
assegurar às unidades de linha um funcionamento semelhante ao de uma máquina afinada, embora 
lenta e previsível. O ataque fazia-se marchando, e não correndo, para não desfazer o alinhamento das 
formações. As cargas à baioneta, embora previstas doutrinariamente, raramente eram executadas, 
decidindo-se os confrontos pelo resultado dos fogos que cada força lograva assestar sobre as fileiras 
do adversário. Tratava-se de um sistema táctico que se adaptava, perfeitamente, à configuração plana 
de grande parte do território da Europa Central e que não previa, na organização que o sustentava, 
nenhum escalão superior ao regimento. 

A infantaria devia disparar por salvas, à voz, quase sem fazer pontaria ou mesmo com o fuzil à 
ilharga. O importante não era a precisão mas a velocidade, de modo a constituir uma verdadeira 
muralha de fogo que se abatia inexoravelmente sobre o inimigo. Este efeito, no entanto, só se obtinha 
na medida em que a manutenção das formações em linha fosse obtida com rigor. Conseguir este 
objectivo – à custa, naturalmente, de muito treino e muita disciplina – tinha, todavia, um elevado 
preço: a manobra, isto é, a aplicação vantajosa do elemento movimento, tornava-se extremamente 
difícil. Assim, sempre que, no campo de batalha, se obtinha qualquer vantagem pela acção do fogo, 
essa vantagem não se traduzia num sucesso decisivo, porque não havia capacidade para perseguir o 
inimigo, para o envolver e, finalmente, destruir. Neste contexto, situações como a da famosa vitória de 
Frederico II na batalha de Leuthen, em 1757, conseguida através de uma manobra de envolvimento 
levada a cabo a coberto de uma linha de elevações, constituíam excepções unicamente ao alcance de 
chefes excepcionais. 

Mas a regra era a adopção de um conceito limitado da guerra, em que as mesmas se decidiam, 
sobretudo, em acções de cerco, pelo desgaste infligido ao inimigo no campo dos abastecimentos, 
finanças, etc., não se procurando, propriamente, a destruição do exército oponente, mas sim a sua 
incapacitação logística. Charles de Gaulle assinalou muito claramente esta questão quando fez a 
comparação entre os exércitos da Revolução e os exércitos profissionais: 
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Na verdade, a aplicação do princípio da Nação em Armas, fornecendo recursos inesgotáveis, 

conduz à sua dissipação e, por outro lado, multiplica esse tipo de perdas que constitui, no combate, 

o tributo da inexperiência. Pelo contrário, o exército profissional, reduzido, difícil de refazer, obriga 

à economia.
1 

 
Esta obrigação de “economia” era levada muito a sério e a recusa a dar batalha raramente era 

vista como sinónimo de cobardia. Acresce que a maioria dos chefes militares provinha da nobreza e 
essa origem contribuía, naturalmente, para a forma cortês de fazer a guerra. O duque de Brunswick, 
general prussiano de que adiante falaremos, notabilizara-se, justamente, dentro desta escola de 
pensamento militar, na qual gozava de especial crédito a obtenção da vitória com o mínimo de 
derramamento de sangue. 

 
 Quando Frederico II morreu, em 1786, o modelo prussiano envelhecera, em espírito e em 
criatividade, à mesma velocidade dos seus quadros de oficiais. A idade dos capitães rondava os 
cinquenta anos, os oficiais superiores andavam nos sessenta e os generais eram septuagenários. Não 
surpreende, por conseguinte, que, apesar de se encontrarem presentes todos os progressos técnicos do 
período imediatamente posterior, a arte da guerra europeia tenha atingido um patamar de 
agressividade física que poderíamos classificar de conservador, pronto a revelar as suas 
vulnerabilidades assim que se alterassem as “regras do jogo”.  

Entretanto, as inovações tácticas produzidas na América do Norte – em cuja guerra de 
libertação participara, do lado rebelde, o contingente francês do marquês de La Fayette – não 
demoraram muitos anos a servir de modelo na Europa. Só era preciso que condições políticas análogas 
favorecessem o aparecimento do soldado de infantaria-cidadão, e essas condições apareceram com a 
eclosão da Revolução Francesa. A cidadania plena, conquistada pela revolução, vai reflectir-se na 
composição do exército da nova república e vai romper com as cortesias castrenses dos exércitos do 
Antigo Regime. As modalidades de manobra assentes em formações compactas, de comando fácil e 
centralizado – logo, concedendo pouca ou nenhuma iniciativa aos comandos subordinados –, vão dar 
lugar a dispositivos onde os espaços entre unidades vão aumentar, implicando uma maior 
descentralização do poder de decisão. Mas esta descentralização implicava uma maior 
responsabilidade nos escalões de comando inferiores, situação que, de resto, se ajustava bem ao 
conceito revolucionário da plena cidadania. Por fim, por inevitável arrastamento, a guerra de 
inspiração revolucionária – onde o que está em jogo são princípios e não a conquista de território – 
põe termo à concepção profissional/mercenária do combate e vai introduzir o factor paixão, sob a 
forma de um impetuoso patriotismo, que não admite limites financeiros, logísticos, de recrutamento 
ou, muito menos, de cortesias. É a guerra total, traduzida pela existência de um traço de união entre a 
política e a guerra. 
 
 
O início das Guerras da Revolução Francesa 
 
 Com a entrada em vigor da Constituição de 1791, parecia que se haviam criado condições 
para, em França, pôr termo à revolução. No entanto, a desejável acalmia não vai durar sequer um ano. 
Luís XVI tem ainda ânimo para jogar um papel no novo regime constitucional, papel esse com 
contornos de jogo-duplo. Quando os Girondinos obrigam o rei a formar um novo governo, em que o 
ministro dos Negócios Estrangeiros é o general Dumouriez, a situação vai resvalar rapidamente para a 
confrontação militar. Muitas potências europeias viam na Revolução Francesa e na abolição do poder 
absoluto dos reis uma ameaça de carácter geral que podia muito bem justificar uma acção militar 
conjunta contra a França. Luís XVI pensaria o mesmo e podia antever que uma derrota da França 
revolucionária lhe devolveria os poderes de rei absoluto. Assim se explicaria o apoio que deu aos 
partidários da guerra. A iniciativa da primeira declaração de guerra, contra a Áustria, seria 

                                                 
1 De Gaulle. Charles, Vers l’armée de métier, pp. 116-117. 
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concretizada em Abril de 1792. A breve trecho, também a Prússia se juntou na luta contra a França, 
dando início à “primeira coligação”. 
 Quando a França revolucionária se vL confrontada com a primeira guerra, o exército apresenta-
se num estado lastimoso. O recrutamento para o exército de linha — tradicionalmente feito por 
processos de aliciamento, nem sempre muito límpidos — havia sido suprimido pouco depois do início 
da revolução, por ser considerado um processo infame. Os regimentos sobreviventes sno tomados pelo 
ambiente de agitação geral e deixam de actuar como uma verdadeira força disciplinada. Para um 
efectivo global de 170.000 homens, 35.000 constituem-se em deserção. 
 Sem grande espanto, portanto, a guerra começa mal para os Franceses, que são batidos na 
tentativa de invadir os Países-Baixos austríacos (actual Bélgica). As consequências políticas não 
tardam a surgir, culminando no assalto popular às Tulherias, em 10 de Agosto de 1792, e na 
suspensão do rei. A 12 de Agosto, as tropas austríacas e prussianas invadem a França e, a 30, a praça 
de Verdun capitula perante as forças inimigas, as quais, desse modo, estão já a 200 km de Paris, 
provocando um sentimento completamente novo: a Pátria está em perigo! 
 As tropas austro-prussianas invasoras, sob o comando do duque de Brunswick, totalizam 
130.000 homens, sendo metade prussianos, um terço austríacas e as restantes mercenários do Hesse e 
franceses realistas emigrados. Do lado francês, Dumouriez recebe ordens para ir assumir o comando 
do Exército do Norte. O Exército do Centro encontra-se já sob o comando de Kellermann. Enquanto 
os subordinados de Dumouriez são predominantemente voluntários, os de Kellermann são quase todos 
provenientes do antigo exército regular. 
 O exército francês saído da Revolução sofre de uma falta assombrosa de oficiais qualificados. 
De facto, a maior parte dos oficiais, naturalmente conservadores e muitos deles nobres, haviam-se 
exilado, ingressando nas fileiras do invasor. Deve sublinhar-se que a Revolução lidaria muito bem 
com este problema. Os sargentos do exército – e, nalguns casos, simples praças –, servindo 
longamente nas fileiras, vão fornecer ao corpo de oficiais alguns dos mais brilhantes chefes das 
guerras da Revolução e do período napoleónico: Jourdan, Oudinot, Victor, Macdonald, Mortier, Soult, 
Masséna e muitos outros serão rapidamente promovidos e tornar-se-ão destacados chefes militares. 
 

   
Principais movimentos dos dois exércitos 

 
 O exército austro-prussiano do duque de Brunswick parte da sua base em Koblenz e começa 
por traçar uma linha de operações apontada a Paris, atravessando o que pressentira ser um intervalo 
entre o exército de Dumouriez, sediado em Sedan, e o de Kellermann, sediado em Metz. Depois de se 
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apoderar sucessivamente das praças-fortes de Longwy (23 de Agosto) e de Verdun (2 de Setembro), 
Brunswick sente que, por motivos logísticos, não pode mover-se com a rapidez desejada pelo rei 
Frederico Guilherme, que acompanhava o seu exército. Tinha, além disso, que ir deixando tropas para 
trás, para garantir a liberdade de movimentos na sua linha de comunicações. Em meados do mês, o 
grosso do seu exército está reduzido a 50.000 homens e a sua resolução também se encontra em 
decrescendo. Mas também é por essa altura que o exército do conde de Clerfayt, vindo dos Países-
Baixos, está prestes a fazer a junção com as tropas de Brunswick. 

Um pormenor curioso deve aqui ser mencionado. Acompanhando o seu príncipe e o exército 
de Brunswick encontra-se Johann Wolfgang von Goethe. Não como militar – Goethe contava então 43 
anos e era já uma figura de relevo, tanto no plano literário como político. Do acompanhamento que 
fez da invasão de França fez um relato escrito, em estilo de diário, que veio a ser publicado com o 
título Campanha em França. Adiante serão referidos alguns dos seus curiosos comentários. 

 

 
 

 Em 22 de Agosto, Dumouriez recebe ordens para mover o seu exército para sul, de modo a 
juntar forças com Kellermann e fazerem frente aos invasores. As hesitações de Brunswick e condições 
meteorológicas muito adversas vão permitir ao desorganizado exército francês vencer enormes 
dificuldades, num terreno pleno de bosques, colinas e vales, e manobrar de modo a colocar-se, em 14 
de Setembro, na retaguarda do exército invasor. O campo de batalha de Valmy estendia-se a sul do rio 
Bione e era limitado, ainda mais a sul, pelo rio Auve. Era atravessado, de NE para SW, pela estrada de 
Ménehould para Châlons. Junto a esta estrada, em Dommartin-la-Planchette, estavam a chegar as 
forças de Kellermann e começavam a ser audíveis os disparos de artilharia que anunciavam o início do 
confronto. Desses primeiros momentos da batalha, deixou-nos Goethe a seguninte descrição: 
 

 Avistáramos o inimigo instalado em terreno elevado, diante da floresta; podíamos notar que 

estavam a chegar tropas frescas pertencentes ao exército de Kellermann e que fazia a junção com 

as de Dumouriez, constituindo a sua ala esquerda. As nossas tropas estavam ardendo no desejo de 

se lançarem sobre os Franceses, e tanto os oficiais como os soldados se mostravam excitadíssimos 

com a perspectiva de ver o seu general ordenar prontamente o ataque; o nosso impetuoso avanço 

também parecia indicar que seria essa a sua intenção. Mas Kellermann tinha instalado as suas 

tropas numa posição excepcionalmente favorável; começou, então, a canhonada de que tanto se 

tem falado, mas cuja violência na ocasião é impossível descrever ou mesmo recordar na nossa 

imaginação.
2 

 
                                                 
2 GOETHE, Johann Wolfgang von, Campaign in France (p. 41). RCMP. Edição do Kindle. 
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 Por essa altura, ainda não era possível perceber como essa canhonada ia tornar-se a faceta 
principal da batalha. Segundo Dumouriez, cada um dos contendores terá disparado mais de 20.000 
granadas de artilharia. Apesar de todo esse fogo, as baixas eram, de ambos os lados, bastante 
insignificantes. De facto, as 1.300 jardas que separavam as duas forças e o solo empapado pela chuva 
reduziam a precisão do tiro e a ocorrência de ricochetes. 
 Entretanto, Kellermann ia concluindo o ajustamento do seu dispositivo, ocupando a colina do 
moínho, mesmo junto à aldeia de Valmy. Todavia, como era patente que a posição era bastante 
favorável, tornou-se o alvo preferido da artilharia austro-prussiana. Decorre, contudo, uma espécie de 
pausa, num cenário geográfico algo contraditório. No seu diário, Goethe regista o seguinte: 
 

 Entretanto, a canhonada prosseguiu sem interrupção. Kellermann ocupou uma posição perigosa 

junto ao moínho de Valmy, posição para onde o fogo era prioritariamente dirigido; um vagão de 

pólvora explodiu e nós rejubilámos pelos danos que, provavelmente, haviam sido causados ao 

inimigo. E assim ficámos todos, para ser exacto, meros espectadores e ouvintes, tanto os que 

estavam expostos aos fogos como os que não estavam. Mantivémo-nos a cavalo da estrada de 

Châlons, junto de uma tabuleta que indica a estrada para Paris. Esta capital, por conseguinte, 

encontrava-se agora à nossa retaguarda e o exército francês posicionava-se entre nós e a nossa 

terra nativa.
3 

 
 Embora a canhonada não tivesse produzido os efeitos que Brunswick esperava, no campo 
austro-prussiano todos concordavam que se impunha o ataque à posição de Valmy. A infantaria 
prussiana, a coberto do fumo provocado pelo fogo da sua artilharia, começou mesmo a formar duas 
linhas para o ataque. Mas mal iniciaram a marcha para o objectivo, toda a artilharia de Kellermann 
abriu fogo na sua direcção, devastando as fileiras inimigas. Brunswick, que talvez no fundo do seu 
coração havia formado uma ideia contrária ao ataque, achou que o primeiro desaire justificava a 
interrupção do ataque, quando este não avançara mais do que 200 passos. Foi nessa fase da batalha 
que se produziu a explosão do vagão de pólvora descrita por Goethe (na realidade haviam explodido 
três vagões). O que o célebre escritor alemão não podia saber é que essa explosão causara uma 
perturbação enorme na posição de Valmy, perturbação essa que podia ter sido aproveitada para 
acelerar o ataque. Em vez disso, o exército austro-prussiano deu tempo aos franceses para se 
recomporem, dando ao inimigo uma imagem de prontidão para o combate que haveria de produzir os 
seus efeitos. Impressionado com a firmeza da infantaria francesa e constatando que na planura, entre 
Oberval e o rio Auve, os cavaleiros franceses estavam expectantes junto das suas montadas, 
Brunswick voltou-se para os membros do seu estado-maior e demais personalidades que o 
acompanhavam e declarou: 
 

 Cavalheiros, podem ver o tipo de tropas com que estamos confrontados. Estes soldados 

franceses só estão à espera que avancemos para montarem os seus cavalos e carregarem sobre 

nós. 

 
 Depois, fazendo uma pausa, voltou a olhar na direcção do dispositivo francês e reuniu o 
conselho de guerra, no qual o rei e vários oficiais superiores estavam presentes. Como comandante-
chefe, Brunswick pronunciou a sua decisão: 
 
 Hier schalegen wir nicht (não combateremos aqui).

4 
 
 Pelas 16 horas, as tropas austro-prussianas começaram a afastar-se do inimigo e, pouco depois, 
também o dispositivo francês começou a mover-se. E assim terminou a batalha de Valmy, na qual 
34.000 prussianos enfrentaram 52.000 franceses, com perdas de 184 homens para os primeiros e cerca 
de 300 para os segundos. 

                                                 
3 GOETHE, Johann Wolfgang von, Campaign in France (p. 42). RCMP. Edição do Kindle. 
4 Citado por FULLER, J.F.C., A military story of the western world, Vol. 2, p. 366. 



6 
 

 Na sua sensibilidade de civil dado ao pensamento, Goethe tirou curiosas conclusões sobre a 
transcendente importância desta quase não-batalha. Reportando-se às derradeiras horas de Valmy, 
registou o notável escritor prussiano: 
 

 Assim se passou o dia: os Franceses mantiveram-se imóveis, imóveis, tendo também Kellermann 

ocupado uma posição ainda mais favorável. O nosso pessoal começou a retirar para fora do espaço 

batido pelo fogo inimigo e foi precisamente como se nada se tivesse passado. Havia nas fileiras do 

exército uma grande consternação. Nessa mesma manhã, tinham pensado em nada menos do que 

romper as hostes francesas e devorá-las. Mais ainda, eu próprio tinha sido tentado a participar 

nesta perigosa expedição devido à ilimitada confiança que tinha neste exército e no duque de 

Brunswick; mas, agora, todos nos sentíamos um pouco isolados, ninguém tinha coragem para olhar 

o seu vizinho, ou, se isso acontecia, era para praguejar. Logo que a noite se foi aproximando, fomos 

casualmente formando um círculo, no meio do qual nem a habitual fogueira podia ser acesa. A 

maior parte dos presentes mantinha-se em silêncio, alguns falavam, e, de facto, o poder da reflexão 

e do julgamento estava à espera de todos. Por fim, fui solicitado a dizer qual era o meu 

pensamento, porque me tinha habituado a animar e divertir as tropas com pequenas tiradas. Desta 

vez, afirmei: “Deste lugar e deste dia em diante, começa uma nova era na história do mundo, e 

todos vocês podem afirmar que presenciaram o seu princípio.” 5 
 
 O coronel Massenbach, que participou na batalha, integrado no exército de Brunswick, teve 
um pressentimento semelhante ao de Goethe, quando, a propósito das tropas francesas que enfrentara, 
escreveu: 
 

 Verão como estes pequenos galos crescerão por si próprios nos seus esporões. Aguentaram bem 

o seu baptismo de fogo...Perdemos mais do que uma batalha. O 20 de Setembro mudou o curso da 

história.
6 

 
 Nem Goethe nem Massenbach estariam a pensar especificamente nas consequências políticas 
da batalha, mas é forçoso referir que as houve e muito rapidamente. Na euforia da vitória de Valmy, 
uma nova assembleia mais radical – a Convenção Nacional – reúne-se em Paris e, no dia seguinte, 
decreta a abolição da monarquia e proclama a República Francesa. 
 

 
Os voluntários, em tamancos, na batalha de Valmy 

 
 O que parece poder concluir-se da opinião expressa pelas duas figuras prussianas era a 
consciência de que o seu exército se deparara com algo de novo. Era como se, fugindo às melhores 
regras de cortesia, tivessem verificado que tinham pela frente um inimigo disposto a matá-los sem 

                                                 
5 GOETHE, Johann Wolfgang von, Campaign in France (p. 45). RCMP. Edição do Kindle. 
6 Citado por FULLER, J.F.C., A military story of the western world, Vol. 2, p. 368. 
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contemplações. Talvez não o soubessem, mas entre os voluntários, havia muitos soldados que em vez 
de botas usavam tamancos. Essa espécie de devoção, misto de ferocidade e comprometimento pessoal, 
devia dar às unidades presentes em Valmy uma aparência nunca vista nas guerras imediatamente 
anteriores. Por isso Charles de Gaulle referiu que “em Valmy, Brunswick vai ao encontro de tropas 
cujo aspecto, apenas, o determina a retirar”.7 Acabara a guerra limitada e dava os primeiros passos a 
guerra total, que Napoleão Bonaparte tão habilmente haveria de empregar. 
 
 
David Martelo – Maio de 2018 
 

                                                 
7 De Gaulle, Charles, La France et son armée, p. 88. 


