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RESUMO 

OLIVEIRA, Antônio Jezrael Santos. Aspectos de Liderança Demostrado por Caxias na 

Guerra da Tríplice Aliança. Resende: AMAN, 2018. Monografia. 

 

O trabalho está voltado para o assunto de liderança militar, tomando por base as 

atitudes adotadas  por Caxias, na Guerra da Tríplice Aliança. A estrutura do trabalho segue 

uma sequência lógica para o entendimento do assunto, abordando conceitos relativos à 

liderança militar, o contexto histórico no ano de 1864  e demonstra as medidas adotadas por 

Caxias nesse conflito. A pesquisa foi realizada com base em diversos livros e manuais de 

autores renomados. O objetivo geral da pesquisa consiste em mostrar a importância da 

liderança de Caxias para os comandantes atuais.Através da pesquisa bibliográfica foram 

obtidas informações para a formulação do trabalho. Na análise dos resultados comprovou-se 

que Caxias de ser espelhado como líder para todos os comandantes de fração, sendo suas 

atitudes importantes para influenciar seus subordinados no combate e vencer a guerra. 

 

Palavras-chave: Liderança Militar.Luís Alves de Lima e Silva. Guerra Tríplice Aliança



ABSTRACT 

 

The work is focused on the subject of military leadership, based on the attitudes 

adopted by Caxias in the War of the Triple Alliance. The structure of the work follows a 

logical sequence for the understanding of the subject, addressing concepts related to 

military leadership, the historical context in the year 1864 and demonstrates the 

measures adopted by Caxias in this conflict. The research was carried out based on 

several books and manuals of renowned authors. The general objective of the research is 

to show the importance of the leadership of Caxias to the current commanders. Through 

the bibliographical research information was obtained for the formulation of the work. 

In the analysis of the results it was proved that Caxias was to be mirrored as leader for 

all fraction commanders, and his important attitudes were to influence his subordinates 

in combat and win the war. 

 

Keywords: Military Leadership. Luís Alves de Lima e Silva. Triple Alliance War 
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1 INTRODUÇÃO 

A guerra está indiscutivelmente ligada à economia, à diplomacia e à política, como 

demostram os teóricos, mas a ligação não significa identidade ou liderança. A guerra é 

completamente diferente da diplomacia ou da política porque precisa ser travada por homens 

cujos valores e habilidades não são dos políticos e dos diplomatas. São valores de um mundo 

à parte, um mundo muito antigo, que existe paralelamente ao mundo do cotidiano (KEEGAN, 

1995, p.17). 

Os comandantes, desde antigos exércitos, até os tempos modernos tentam retirar 

ensinamentos para estabelecer princípios de guerra que serão de extrema importância para a 

estratégia nas guerras futuras, além de desenvolver as capacidades de liderança dos 

comandantes. 

Segundo Fernando Velôzo Gomes Pedrosa, 2011, no seu artigo ''A História Militar 

Tradicional e a Nova História Militar '' ele aborda que a História Militar é a mais antiga forma 

de História. Na verdade, a História começou como História Militar. A própria etimologia da 

palavra história remete a Heródoto (485- 420 a.C.), autor das Histórias, relato minucioso das 

guerras entre gregos e persas entre os séculos IV e V a.C. Todos os demais textos históricos 

mais antigos que chegaram aos nossos dias são histórias de guerras, como a História da 

Guerra do Peloponeso, de Tucídides (460-400 a.C.); ou a Anábase, história da expedição do 

exército mercenário grego a serviço de Ciro, o Jovem, contra seu irmão Artaxerxes, imperador 

da Pérsia, escrita por um de seus protagonistas, Xenofonte (430-355 a.C.); ou as Histórias, de 

Políbios (203-120 a.C.), relatando a história das Guerras Púnicas, entre Roma e Cartago (264-

146 a.C.) (PEDROSA, 2011, p.1). Do ponto de vista militar, o estudo da História Militar tem 

caráter fundamentalmente utilitário. 

 É uma ferramenta para aprender com o passado, facilitando a compreensão de 

conceitos militares teóricos por meio de exemplos históricos de sua aplicação. Auxilia a 

aprendizagem do emprego de forças militares nos níveis estratégico, operacional e tático, bem 

como a compreensão da evolução da doutrina militar, servindo como uma ponte entre a teoria 

militar e a aplicação dessa teoria. Segundo Clausewitz: “Os exemplos históricos esclarecem 

tudo; possuem, além disso, um poder demonstrativo de primeira categoria [...]. Isto se verifica 

na arte da guerra mais do que em qualquer outro campo” (CLAUSEWITZ, 1979,p.191). 
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O Manual de História Militar Geral usado pela Academia Militar das Agulhas Negras 

adota a definição proposta pelo historiador militar brasileiro Cláudio Moreira Bento, antigo 

professor daquela academia. Para ele, 

 

“História Militar é a parte da História da Humanidade que nos permite reconstituir a 

História da Doutrina Militar. E Doutrina Militar são os princípios pelos quais os 

exércitos têm se preparado (organizado, equipado, instruído e desenvolvido as forças 

morais) para a eventualidade de conflitos e se empregados em guerras”. (Apud. 

SAVIAN; LACERDA, 2009, p.08). 

 

A História Militar tem sido a história das guerras, campanhas, batalhas e feitos dos 

grandes líderes, bem como o registro de todas as atividades das forças militares na guerra e na 

paz. Para John Keegan, um historiador militar de características tradicionais: (PEDROSA, 

2011:2). 

“A História Militar é um conjunto de muitas coisas. É – e para muitos escritores do 

passado e do presente é pouco mais do que isso – o estudo dos generais e do 

generalato [...]. A História Militar é também o estudo do armamento e do sistema de 

armas, da cavalaria, artilharia, castelos e fortificações, do mosquete, do arco, do 

cavaleiro com armadura, do encouraçado, do bombardeiro estratégico. [...] A 

História Militar é, por outro lado, o estudo das instituições, regimentos, estados 

maiores e escolas de estado-maior, dos exércitos e das marinhas em geral, das 

doutrinas estratégicas adotadas na batalha [...]. A História Militar, podemos inferir 

daqui, tem, em última análise, de tratar da batalha” (KEEGAN, 2000, p.28-30). 

 

Existem duas interpretações diferentes e complementares que possibilitam os 

ensinamentos das lições sobre liderança dentro do estudo da História Militar. Em primeiro 

lugar temos que buscar os modelos de liderança e determinar, por meio do estudo, a 

performance dos lideres militares que combateram no passado. A segunda é o entendimento 

da conduta do homem e da tropa em combate, suas atitudes diante do perigo que pode causar 

morte ou ferimento e como eles responderão ao desgaste físico e emocional resultante de suas 

obrigações. As duas perspectivas são de extrema importância na formação de oficiais, 

averiguando seus entendimentos nos níveis interpessoal e intrapessoal. Na visão interpessoal, 

permitirá melhor avaliar as expectativas, motivações e receios de seus subordinados. Já na 

parte intrapessoal levará em conta o seu estado emocional em que se encontra, ao determinar 

estratégias e analisar o comportamento das pessoas diante das situações. (PEDROSA, 2011, 

p.6). 
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Finalmente, a História Militar é o repositório da memória das instituições militares, 

sob a forma de práticas, valores e tradições. As instituições militares são essencialmente 

realistas e conservadoras. (HUNTINGTON, 1996, p.76-77) 

O estudo de liderança é importante para o militar, pois ela está inserida 

principalmente na carreira de oficial pois sempre haverá homens na sua disposição esperando 

serem comandados sendo nos momentos de guerra ou de paz. Para isso o líder militar deve 

conduzir seus homens de forma que cumpra as suas tarefas e realize seus objetivos com 

eficiência e sempre buscando motivar seus homens a realizar determinadas tarefas mesmo que 

eles apresentem medo ou falta de vontade, pois as missões exigidas no meio militar necessita 

de sacrifícios e riscos de vida. 

Alguns conceitos devem ser entendidos sendo de extrema importância para o 

entendimento do assunto. O líder militar liderará seus subordinados através do bom exemplo, 

sendo um modelo de líder e um bom gestor, para conquistar seus objetivos sem dificuldades 

através do seu grupo que comanda. 

A pesquisa a ser realizada tratará dos aspectos de liderança, sendo de extrema 

importância para o indivíduo que quer chefiar ou comandar um grupo de pessoas de 

características e habilidades diferentes utilizando-as de forma correta para chegar a um 

determinado objetivo. Está voltada para a investigação sobre no que diz a respeito sobre 

liderança no meio militar, abordando teorias e conceitos. Apresentando a bibliografia 

relacionada a Guerra da Tríplice Aliança e sobre o Luiz Alves de Lima Silva, o Duque de 

Caxias. 

Desse modo, os objetivos dessa pesquisa foram demonstrar os conceitos mais 

significativos à liderança, expor o contexto que o Brasil se inseria na época da Guerra Tríplice 

Aliança, apresentar um resumo sobre a vida militar de Luís Alves de Lima e Silva e as suas 

ações adotadas pelo mesmo durante e já citada guerra e depois analisar suas atitudes 

correlacionando-as com os conceitos de liderança apresentados. 

Nossas principais fontes foram o manual de liderança militar C 20-10; o livro 

“Caxias” de Affonso de Carvalho; “Reminiscências da Campanha do Paraguai” de Dionísio 

Cerqueira. 

Para que ocorra uma melhor compreensão do tema, buscando atingir os objetivos 

previamente citados, estruturamos a monografia da seguinte forma: 

O primeiro capítulo consiste na introdução do trabalho, apresentando o tema tratado 

e sua importância, a delimitação e os objetivos da pesquisa, as principais fontes utilizadas e 

como o trabalho está estruturado. 
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No segundo capítulo, apresentamos os antecedentes do problema e uma breve 

revisão de literatura, além de explicar sobre a metodologia empregada. Para isso, foi 

estabelecido a seguinte lógica para apresentação dos assuntos, iniciando com os conceitos 

relacionados à liderança. Num segundo momento, é realizada uma breve abordagem sobre a 

Guerra da Tríplice Aliança, desde seus antecedentes até a participação de Caxias. Depois foi 

feito um resumo sobre a vida militar do Duque de Caxias e suas intervenções na Guerra da 

Tríplice Aliança. Além disso, foi realizada uma análise relacionando suas medidas e a 

aplicação dos assuntos de liderança anteriormente revisados. 

Por fim, o segundo capítulo expõe o método utilizado para alcançar os objetivos da 

pesquisa e responder a problematização. Para elaboração deste capítulo utilizamos como 

fontes principais o livro  “Introdução à História Brasileira”, “Caxias” e o manual C 20-10 de 

liderança. 

No último capítulo, buscamos concluir a monografia com reflexões e sugestões sobre 

o que foi obtido através de dados mais significativos, respondendo a problematização do 

trabalho e demonstrando que, em nossa história, existem grandiosos exemplos de liderança e 

quão fundamental ela é para qualquer comandante da fração.   
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2 REFERANCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Nesta seção do texto, faremos a definição dos parâmetros mostrando os passos do 

trabalho de pesquisa através de fatos históricos ocorridos na Guerra da Tríplice Aliança sobre 

os aspectos de liderança e na área de estudo história militar. Os procedimentos metodológicos 

serão os seguintes: revisão bibliográfica. Ao estabelecer as bases práticas para a pesquisa, 

pretendemos assegurar a sua execução respeitando o cronograma proposto, além de permitir a 

verificação das etapas do estudo. 

2.1 Revisão de literatura e antecedente do problema 

Segundo o manual C 20-10 o tema liderança integra uma área de pesquisa que tem 

despertado grande interesse no mundo atual. Trata-se de assunto complexo, haja vista 

envolver variáveis de igual complexidade dentro da psicologia social. Os meios acadêmicos, 

empresariais e militares debruçam-se, cada vez mais, no estudo da fenomenologia da 

liderança. (BRASIL, 2011, p.13) 

De acordo com Vieira, 2002, O certo é que o termo liderança, tanto por influência 

das doutrinas militares dos nossos aliados da OTAN (sobretudo dos EUA), como pelo que 

ocorre nas esferas empresarial e política, tem vindo, nas nossas Forças Armadas, a substituir, 

progressiva e irreversivelmente, o termo chefia, acrescentando-lhe uma vertente científica que 

a definição de "chefia" do nosso dicionário não contempla. Mas, já em 1976, nas Noções 

Gerais de Administração, se reconhecia que a incessante solicitação de um conhecimento mais 

aperfeiçoado, capaz de permitir descobrir e desenvolver capacidades de chefia, tinha 

estimulado um rápido crescimento da investigação das ciências do comportamento, e que, 

enquanto prosseguia esta investigação com vista a formular uma teoria científica válida, era 

necessário, quanto mais não fosse por razões de ordem prática, reunir os conhecimentos já 

disponíveis. (VIEIRA, 2002, p.10) 

No seu sentido mais simples, Veira (2002), relata que a liderança pode ser definida 

como um processo de influência do comportamento humano, isto é, motivar indivíduos a 

adotar um comportamento que de outro modo eles não adaptariam. Porém, num contexto 

organizacional (institucional) esta definição não consegue explicitar o verdadeiro significado 

da liderança, dado que as organizações são orientadas para o cumprimento de finalidades, 
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metas e objetivos definidos e nelas os líderes são colocados em posições-chave com vista 

àquele cumprimento. (VIEIRA, 2002, p.10-11) 

Conforme o manual de liderança C 20-10, na antiguidade, os comandantes de 

grandes exércitos criavam laços de liderança com seus comandados, principalmente, por meio 

de exemplos de coragem, demonstrados nas batalhas travadas contra inimigos ferozes. Nelas, 

eles participavam dos combates correndo os mesmos perigos que os liderados. (BRASIL,2011, 

p.18) 

Essas características foram atributos favoráveis que serviram de exemplo para os 

demais, proporcionando espírito de corpo, a coesão para liderar com grande inteligência e 

astucia as tropas brasileiras em defesa da nação, defendendo dessa forma na guerra a terra 

contra o perigo. 

Durante o período de pacificação Luís Alves de Lima e Silva como presidente da 

província e comandante das armas conduziu os destinos do Maranhão com prudência e 

habilidade. Conquistou respeito e a estima de todos, devido à austeridade dos seus atos e a 

dignidade das suas ações, aliados à sua mentalidade religiosa. Era franco, liberal, conciliador 

e previdente; procurava sempre adotar a medida mais adequada para situação, ou seja, energia 

para que delas necessitavam, complacência é compreensão para os recuperáveis. Após a ação 

pacificadora foi promovido a Brigadeiro e agraciado com o título de Barão de Caxias, em 

julho 1841. (FARIAS, 2015, p.135-136) 

Quando graduado ao posto de Marechal do Exército, assumindo também a função de 

Senador, nesse sentindo em 1865, iniciou-se a campanha da Tríplice Aliança reunindo Brasil, 

Argentina e Uruguai contra as forças paraguaia Solano López, e 1866 Caxias e nomeado 

como comandante Chefe das Forças do Império em operações contra o Paraguai. Segundo 

Dionísio Cerqueira em “Reminiscências da Campanha do Paraguai”: 

“Quando Caxias passava no seu uniforme do Marechal do Exército, ereto e elegante, 

apesar da idade, todos nós nos perfilávamos reverentes e cheios de fé. Não era 

somente respeito devido a sua alta posição hierárquica. Havia mais a veneração 

religiosa e admiração sem limite. Ele poderia fazer dos seus soldados o que quisesse 

desde um herói até um mártir. Por isso, quando ele passou pela frente do dezesseis 

(de infantaria), com as faces incendidas e a espada curva desembainhada, foi preciso 

nosso comandante comandar – Firme! – para que não o seguíssemos todos. ” 

(CERQUEIRA, 1980,p.241) 
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Neste contexto pode-se ver que Caxias era um exemplo para sua tropa, seguindo o 

seguinte princípio de liderança: Seja permanente bom exemplo para os subordinados. Aja com 

responsabilidade, com honestidade e fale sempre a verdade, mesmo que ela não lhe seja 

favorável, evite cometer falhas que comprometa sua credibilidade (BRASIL, 2011). 

Diante disso durante suas ações o Comandante Caxias sempre era observado por seus 

comandados, porém sempre assumia a responsabilidade pelos seus atos e omissões sem 

transferir a culpa para terceiro independente do resultado da missão, em todos os níveis se 

mantinha honesto. 

Perante a ameaça do ditador Francisco Solano Lopes de conquistar terras na região 

da Bacia do Prata, o Paraguai tinha como missão obter uma saída para o oceano atlântico e 

após grandes conflitos como a Batalha de Riachuelo, Batalha de Tuiuti, chegou se o momento 

em que Caxias tomaria a frente do confronto pois os aliados haviam se retirado do confronto 

por estar desgastados pela derrota que houve em Curupaiti. 

Para pôr fim às intrigas e discórdias existentes entre os generais brasileiros e unificar 

o comando, um decreto imperial, de 10 de outubro de 1866, nomeou Marquês de Caxias para 

o cargo de Comandante e chefe do Exército Brasileiro no Paraguai. A ninguém se podia 

confiar tanta autoridade a não ser a Caxias, por ser o militar brasileiro mais importante, tanto 

com respeito a patente, como pelo prestigio de que gozava (FARIA, 2015, p.188). 

Caxias exercia um dos principais princípios da liderança militar que era conhecer os 

indivíduos que estão sobre suas ordens e tenha crescimento profissional e bem-estar (BRASIL, 

2011). Nesse sentido ele estava sempre atento ao conhecido das habilidades e da 

personalidade dos liderados para forma desta forma um grupo coeso, da mesma forma se 

mantinha atento as condições de trabalho e regulamentos que seus subordinados estavam para 

cumprir as missões atribuídas a eles. 

De acordo com Farias, o Exército sob Caxias oferecia uma boa impressão da tropa, 

para qualquer pessoa, autoridade ou não, que visitasse o teatro de operações. O acampamento 

brasileiro era extremante limpo, devido às rigorosas ordens de Caxias nesse sentido, por 

saberem que a cólera era evitada pela drenagem da água poluída de esgotos (FARIA,2015, 

p.189). 
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Sua liderança e credibilidade exercida através do sereno rigor foram fundamentais 

para elevar a moral da tropa em busca da vitória na batalha contra o Paraguai. 

 

2.1.1 Aspectos importantes da liderança militar 

            O entendimento do fenômeno de liderança militar é amplo e complexo.Para o líder 

conseguir obter êxitos no comando de suas frações é necessário que ele conheça o conceito, 

fatores e seus princípios.   

2.1.1.1 Conceito de liderança 

Para compreendermos o conceito de liderança deve se avaliar a forma de como é dita 

e como ela tem sido definida. Segundo James Hunter (HUNTER, 2006. p.15)  no seu livro 

Monge e O Executivo relata que: 

“Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 

entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem 

comum.” 

Chiavenato (CHIAVENETO,2012, p.13) afirma que a liderança é um fenômeno exclusivo de 

grupos sociais e a define como: 

“Uma influência interpessoal exercida em dada situação e dirigida pelo processo de 

comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos”. 

A liderança deve ser transmitida por uma linguagem clara e com uma mesma linha 

de pensamentos e ações para que assim ela possa ser cumprida de forma assertiva. 

No desenrolar desse conceito, compreende-se que liderança é um tipo de influência 

entre indivíduos em que, de maneira proposital, a ação de um tenta interferir ou provocar o 

comportamento de outro; que a liderança decorre em um determinado acontecimento, a qual 

depende da relação funcional entre uma pessoa e um grupo em que o líder é reconhecido por 

possuir os atributos pelos quais o grupo pode aumentar a satisfação de suas próprias 

necessidades.     

Outros autores também tentaram definir a liderança, como pode ser vista abaixo: 
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“Lidera é um tipo especial de relacionamento de poder caracterizado pela percepção 

dos membros do grupo no sentido de que outro membro do grupo tem o direito de 

prescrever padrões de comportamento a posição daquele que dirige no quis respeito à 

sua atividade na qualidade de membro do grupo” (JANDA, 1960, p.35). 

2.1.1.2 Teorias da Liderança 

Têm-se que a liderança provém de um ser influente e um grupo a ser influenciado e ao 

decorrer da história já foi dito que a essência desta conexão interpessoal é o que influência 

bem como já foi relatado que a situação é que determina tal relação, assim vemos que a evo-

lução da definição de liderança foi algo progressivo. Para compreendermos tal progresso de-

vemos observar as correntes de ideias sobre a liderança que se fizeram mais conhecidas. 

        A corrente que relata que a liderança é uma habilidade inata, hereditária, tem sua 

base na teoria dos traços, e esta dizia que pessoas com certas habilidades físicas (resistência, 

força, energia, aparência), sociais (status), pessoais (inteligência, facilidade de se expressar) e 

de personalidade (determinação) com certeza seriam líderes. 

      A teoria do Grande Homem avançada por Thomas Carlyle (1841) que conceitua a 

tese de que “grandes homens” com qualidades dinâmicas e carismáticas definem os aconteci-

mentos da história. Esta corrente argumenta que um indivíduo que é líder em uma dada situa-

ção, será em todas as situações que lhe acontecerem, tirando assim a importância do meio em 

que este estará inserido, mas tal teoria foi sendo questionado a medida que era observado que 

grandes líderes perdiam sua influência sobre o meio em que encontravam, perdiam sua popu-

laridade ou não conseguiam com a mudança do meio influenciar seu grupo. 

     Com as contradições da teoria dos traços surge a teoria dos estilos de liderança 

comportamental evidencia o desenvolvimento da observação comportamental que julga que a 

participação de todos os indivíduos da organização, passam a observar o comportamento do 

líder em relação aos subordinados. 

   A liderança é ensinada por meio de instruções comportamentais voltadas para pesso-

as que almejam virar um líder eficiente.Nesse ponto de vista CHIAVENATO(1983, p.129) 

mostra a presença dos seguintes estilos de liderança: Autocrática, Democrática e Liberal. 

O estilo de liderança autocrática demonstra um líder que designa as os trabalhos que 

cada integrante do grupo deve fazer e qual o seu parceiro de trabalho, além disso o líder de-
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terminará as diretrizes sem qualquer participação dos integrantes do grupo e também designa-

rá quais medidas e técnicas para a execução dos objetivos que o grupo alcançará.A pessoa que 

detém esse estilo apresenta se como dominador e pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho 

de cada subordinado. 

A liderança autocrática apresenta algumas consequências sendo refletidas dentro do 

grupo apresentando uma tensão, agressividade, ausência de espontaneidade e iniciativa. Os 

integrantes do grupo não demonstram entusiasmos em relação a realização das tarefas, mesmo 

gostando do que fazem. Sendo as tarefas serão realizadas na presença de um líder e quando o 

líder não está presente a tendência do grupo é produzir pouco e acabam disseminando senti-

mentos de repreensão e tornam-se indisciplinados, mas é o estilo que apresenta maior quanti-

dade de trabalho. 

O segundo estilo é o Democrático as instruções discutidas e decididas pelo grupo, o lí-

der tem o papel de observar e incentivar. O grupo tem a responsabilidade na divisão das tare-

fas e cada integrante do grupo escolhe o seu parceiro de trabalho.No grupo o líder demonstra 

fazer parte do grupo iguais aos outros membros, mas ele não se encarrega das tarefas, sendo 

objetivo e crítico limitando-se aos fatos. 

O estilo Democrático apresenta algumas consequências sendo uma delas o surgimento 

de amizades entre os membros do grupo. Os subordinados e o líder desenvolvem uma comu-

nicação aberta e de fácil acesso deixando o trabalho mais tranquilo e seguro, existindo um 

clima de satisfação. 

O terceiro estilo é o Liberal o grupo tem a liberdade para tomar decisões com a pouca 

participação do líder sendo limitada sua participação. A divisão das tarefas é dividida pelo 

grupo sendo que o líder não participa. O líder no grupo não avalia o que ocorre no grupo ape-

nas az alguns comentários dentro do grupo quando ele é questionado. 

  As consequências do estilo liberal serão abordadas agora uma delas que o grupo 

apresentará uma atividade intensa mas não será satisfatória as tarefas ocorreram por acaso e se 

perde muito tempo com discussões no grupo, voltando mais para as questões pessoais do que 

para a tarefa a ser cumprida. 

2.1.1.3 Fatores de liderança 
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É visível que o emprego de liderança é de extrema importância para a boa performan-

ce da tropa no cumprimento dos objetivos. Então é importante conhecer quais são os fatores 

de liderança, sendo assim “os fatores de liderança são os seguintes: a situação, líder, os lidera-

dos, a comunicação estabelecida entre os dois últimos”.(HECKSHER,1998, p.12). 

    O líder segundo Hecksher (1998)  é aquele que, independentemente de seu estado 

físico ou psicológico, está apto a enfrentar situações de crise previsíveis, agindo, dessa forma, 

eficientemente nas piores situações. 

Os liderados, de acordo com Brasil (2011), são os indivíduos que o líder exercerá sua 

liderança, portanto torna-se de suma importância o conhecimento dos liderados, por parte do 

líder. O líder deve conhecer seus subordinados através da interação, descobrindo suas neces-

sidades, emoções e motivações. 

     A comunicação é definida como: 

[...] a interação é vital para que ocorra a liderança de um indivíduo em relação a um 

grupo. É o processo pelo qual informações, ideias, pensamentos, sentimentos e 

emoções tramitam entre os membros do grupo, permitindo a inter-relação entre eles. 

(BRASIL,2011, p.2-2) 

        Então, dependendo das circunstancias ocorrerá influências internas e externas ao ambi-

ente de trabalho podendo influenciar a capacidade e a motivação de um grupo na realização 

de seus objetivos. 

          Cabe o líder conhecer e compreender seus subordinados, criando, dessa forma, um cli-

ma favorável para que o trabalho seja produtivo. O entendimento desses fatores de liderança 

proporcionará ao líder avaliar e identificar o fator preponderante em determinado momento, 

usando sua liderança para resolver o problema vigente e motivar seus liderados no prosse-

guimento das suas tarefas (HECKSHER,1998). 

2.1.1.4 Princípios de liderança 

Há 12 princípios de liderança os quais, de acordo com Hecksher (1998), são recomen-

dações para o líder construir uma boa liderança e terá um rendimento eficiente da sua tro-

pa.Os princípios são uma direção que ajuda o comandante a trilhar um caminho para se tornar 

um líder eficiente. 
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O primeiro princípio afirmar que determinada habilidade que o individuo apresenta é 

necessário colocá-lo em uma função mais compatível de acordo com seu perfil e suas habili-

dades observadas pelo líder sendo de importância o líder conhecer seu subordinado. 

         “Comunique-se com correção e eficiência” este é o segundo princípio que abordar que o 

líder deve passar para seus subordinados informações de modo que seja de fácil entendimento 

sem a utilização de vocabulários rebuscado que pode perder a atenção e o interesse dos seus 

comandados. 

 O líder deve utilizar da firmeza, paciência, empatia e tato, tratando seus subordinados 

com firme autoridade e com seu sereno rigor.Definimos assim o terceiro princípio:”Aja com 

decisão e firme autoridade, mas tenha paciência, empatia e tato”.(Brasil 2011, p.7-3). 

  Para que o líder tenha uma credibilidade diante dos seus subordinados é preciso que 

eles confiem nele. Mas a confiança deve ser conquistada aos poucos.O líder é um exemplo 

para seus subordinados cabendo ele não demonstrar maus exemplos poque será constantemen-

te observado pelos seus comandados que avaliará suas atitudes. Sendo assim se tem o quarto 

princípio:”ensine o subordinado a confiar.” 

 O quinto princípio demonstrar que o líder não deve só decidir, é preciso que ele esco-

lha a melhor linha de ação, para que os melhores resultados sejam obtidos.Então, o líder deve 

“pondere suas decisões e mantenha o equilíbrio emocional”. 

   “Apoie e estimule a iniciativa de seus comandados e incentive-os para que apresen-

tem soluções para os problemas do grupo”.(Brasil 2011, p.7-6) este é o sétimo princípio que 

demonstra que o líder jamais deve impedir a iniciativa de seus liderados, pois é ela que permi-

te que os subordinados encontrem soluções para os problemas. 

 Outro princípio é o nono, que diz que “em todas as situações, procure controlar o me-

do e demonstrar coragem”.A “coragem física” seria aquele que diante aos inimigos se impu-

nha, lançando-se no frenesi das batalhas.(BRASIL,2011). Existe também outra coragem im-

portante que é a “coragem moral” sendo a capacidade que o indivíduo tem de tomar decisões, 

ter iniciativa, lutar pelo que é certo e justo, admitir o erro a frente dos subordinados. 

    O comandante é responsável pelo que acontece com sua tropa quando algo de erra-

do acontece com a sua tropa a responsabilidade recai sobre quem a lidera. O líder não deve 

ser desonesto pois suas ações e atitudes são observadas pelos seus subordinados e qualquer 
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ação errada que o líder pratique ele é notado e criticado.Assim tem-se o décimo princípio: 

“Seja um permanente bom exemplo para os subordinados”.      

“Empenha-se identificar e formar outros líderes, com os quais formará um grupo coe-

so e capaz de cumprir missões complexas com eficiência”, este princípio explica que o líder 

deve observar e desenvolver outros líderes capazes de constituir um grupo coeso que cumpri-

rão as missões com eficiência.Então percebe-se que na história foi necessário dividir os exér-

citos em frações para o cumprimento de missões específicas. Sendo assim o líder deve encon-

trar outros líderes capazes de comandar tropas e cumprir as missões de forma eficiente. 

2.1.2 Guerra da Tríplice Aliança 

A Guerra da Tríplice Aliança também conhecida como Guerra do Paraguai foi a maior 

guerra da América do Sul iniciou em 1864 e terminou em 1870 durou seis anos. Com o 

Paraguai liderado por Francisco Solano Lopes foi derrotado pelos países que formavam a 

chamada Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai. 

    O governo Brasileiro nessa época era de caráter imperial centralizado e 

independente tendo uma política mais estável superior em relação aos envolvidos.A Argentina 

possuía uma política instável pois existia uma disputa entre Buenos Aires e o interior pelo 

controle do poder central.O Uruguai havia facções que disputavam o poder e sofria influência 

de outros governos. Já o Paraguai possuía o seu governo controlado pelos seus ditadores, logo, 

não tinha resistência internas.(DE FARIA,2015) 

  

2.1.2.1 Causas da Guerra da Tríplice Aliança 

 Tomado por base Faria (2015,p.166), podemos notar que “a ordem para mandar 

apreender o Marquês de Olinda demonstrava que Solano López se convencera de que o Brasil 

se preparava para fazer-lhe guerra e o passo seguinte seria seria invadir o Rio Grande do Sul, 

por São Borja com as tropas que estavam concentradas em Encarnación,às margens do rio 

Paraná”. 

  A Guerra da Tríplice Aliança foi uma maneira que Solano López encontrou para 

transformar o Paraguai em uma potência regional e conseguir acesso marítimo ao oceano 
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atlântico sul através do porto de Montevidéu, sendo apoiados pelos blancos uruguaios e 

federalistas argentinos.Além da livre circulação de navegação o Paraguai queria expandir suas 

fronteiras começando por Mato Grosso. A guerra desenvolveu-se em duas fases: sendo a 

primeira fluvial em Corumbá e outra terrestre em Miranda, Nioque e Dourados 

  

2.1.2.2 Início da Guerra 

. “Na noite de 26 de dezembro, a expedição paraguaia chegou ao Forte Coimbra[...].O  

forte era comandado pelo Capitão Benedito de Faria e contava com dezessete canhões e 115 

homens para defendê-lo, número que chegava a 150 pessoas[...]”(DE FARIAS,2015, p.168). 

   A expedição terrestre paraguaia, dividida em duas colunas, invadiu Mato Grosso por 

dois pontos: a primeira pelo antigo forte paraguaio Bella Vista, à margem esquerda do rio Apa, 

onde hoje se situa a cidade brasileira de Ponta Porã[...].(DE FARIAS,2015, p.168). 

   Enquanto isso, a outra coluna invasora, comandada pelo capitão Martín Urbieta, 

atacou e conquistou a colônia militar de Dourados, defendidas por apenas dezoito soldados. O 

comandante brasileiro Tenente Antônio João Ribeiro, ordenou aos colonos que fugissem e 

escreveu a seu chefe, Coronel Dias da Silva: “sei que morro, mas meu sangue e dos meus 

companheiros servirá de protesto solene contra a invasão do solo de minha pátria”.(DE 

FARIAS,2015, p.168). 

   A marinha paraguaia não conseguiu ultrapassar todo o rio São Lourenço e não 

tentaram chegar até Cuiabá apesar de saberem da existência de uma estrada de terra entre 

Dourados e a capital chamada de estrada do Piquiri, mas sendo protegida depois da tomada de 

Corumbá sendo um via acessível para a passagem da artilharia. 

   Além disso, o presidente da província, Albino de Carvalho, convocou três batalhões 

da Guarda Nacional, criou o batalhão de voluntários Cuiabanos e criou uma fortificação na 

colônia de Melgaço, situado a mais de em quilômetros com intenção de enfrentar o ataque 

fluvial do paraguaio, mas não se realizou. 

  Em reação à invasão de Mato Grosso o governo brasileiro enviou uma coluna de 12 

mil guardas nacionais vindo de Goiás, Minas Gerais e São Paulo sendo essa proposta feita por 

Caxias. Então a primeira parte da coluna comandada pelo Coronel Manuel Pedro Drago saiu 
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de São Paulo com destino Uberaba ao longo do caminho a coluna sofreu várias deserções e 

foi reforçada pelos goianos essa primeira força da coluna possuía o objetivo de chegar ao 

distrito de Miranda e ocupá-lo.Em 20 de outubro de 1865 foi nomeado um novo comandante 

da coluna o Coronel José Antônio Fonseca Galvão. (DE FARIAS,2015) 

A coluna sofreu a falta de mantimentos ficando em Coxim até junho de 1866 depois se 

deslocou para a Vila de Miranda. Com o falecimento do Coronel Fonseca Galvão, o seu 

substituto foi o Coronel Albino de Carvalho sendo sua tropa atacada pela doença e escassez de 

comida.A situação foi revertida com a chegada do Coronel Carlos de Morais Camisão. (DE 

FARIAS,2015) 

O Coronel Camisão em 21 de abril de 1867 penetrou o território paraguaio, mas pela 

falta de mantimentos ocupou a fazenda de Laguna devido a esse acontecimento o Coronel 

decidiu retirar a coluna para Nioaque ficando conhecida a “Retirada de Laguna”.Durante a 

retirada a coluna brasileira sofreu vários ataques paraguaios sendo que no dia 25 de maio de 

1867 o acampamento brasileiro foi atacado pelos paraguaios mas devido a tropa brasileira 

estar deli bitada não conseguiu perseguir o inimigo.O efetivo da coluna contabilizaram 

aproximadamente 700 combatentes dos que iniciaram a expedição que foram de 2.080 

homens.(DE FARIAS,2015) 

A esquadra brasileira ultrapassou Humaitá em 1868 de fevereiro chegando até a capital 

fazendo com que Solano López remanejasse suas tropas para o sul. (DE FARIAS,2015) 

No sul as tropas das forças brasileiras era comandada pelo General Manuel Luís 

Osório tendo um efetivo de 9.465 homens localizados perto de Montevidéu.Solano López 

movimentou suas tropas pra invadir o Rio Grande Sul, que tinha como objetivo atacar o 

Exército Brasileiro no Uruguai.O presidente argentino recusou a passagem da tropa de Solano 

López pelo seu território, afirmando ser um território neutro, assim em 19 de março de 1865 o 

Paraguai declarou guerra contra a Argentina. (DE FARIAS,2015) 

        O Paraguai se estabeleceu em Corrientes atacando dois navios da Marinha argentina e 

estabeleceu um governo chamado de “Junta Governativa.” Entretanto o líder paraguaio 

esperava apoio das tropas milicianas e do General Urquiza para ajudar na campanha do Prata. 

Mas não ocorreu. Urquiza foi contrário a invasão paraguaia e reuniu 8 mil cavalarianos 

entrerrianos. Essa invasão de Corrientes levou a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança 

entre Argentina, Brasil e o Uruguai. (DE FARIAS,2015) 
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2.1.2.3.  Desenvolvimento da Guerra 

A primeira batalha de grande vulto foi a Batalha Naval do Riachuelo que teve inicio 

no dia 11 de junho de 1865, domingo da Santíssima trindade, estava sob o comando do 

Almirante Barroso, sendo sua esquadra localizada à direita da margem do Rio Paraná, com 

combatentes de mar e terra-113 da Marinha e 117.4 do Exército- foram surpreendidas pela 

esquadra inimiga.(A GUERRA TRÍPLICE ALIANÇA,2017) 

A esquadra brasileira estava se preparando em Humaitá para atacar as tropas 

paraguaias, a intenção do comandante brasileiro Almirante Tamandaré era reunir todos os 

navios e lançá-los de surpresa contra a esquadra paraguaia. 

O Barão de Tefé descreve o Rio Paraná: 

“E corre por algumas milhas mais ou menos norte-sul e depois nordeste sudoeste, 

com pequenas saliências e reentrância do lado correntino, sendo essa margem 

formada mais abaixo por barrancas cobertas de espesso arvoredo.No ponto em que o 

rio mais se estreita, entre o grupo de ilhas (Las Palomeras) e a ponta de Santa 

Catarina, a alta barranca desse nome é separada da que vem de Corrientes por uma 

quebrada em que serpeia um riacho: Riachuelo”. (FRAGOSO,2010,p.82) 

 

A força naval brasileira e argentina se unirão e tinha como o primeiro objetivo retomar 

a cidade argentina de Corrientes que estava sendo ocupadas pelos paraguaios, o ataque se 

iniciaria em 25 de maio, quinta-feira. A luta terminou com a vitória dos argentinos e 

brasileiros que retomarão a cidade de Corrientes. 

Os paraguaios perceberam o perigo do flanco exposto à projeção de poder naval de 

sua coluna de exército que avançava para o sul pela margem esquerda do rio Paraná.Mesmo 

Solano Lopéz sabendo da dificuldade derrotar a força naval brasileira que se encontrava em 

frente a Corrientes, ele decidiu atacar a esquadra brasileira, surpreendendo a armada 

brasileira.Os navios brasileiros se moviam com dificuldade e a força paraguaia conseguiu 

passar por eles e desceu para margem esquerda do rio posicionando junto ao Riachuelo onde 

se localizava a artilharia. argentina. A vantagem estava nesse primeiro momento ao lado das 

tropas paraguaias. 
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Essa vantagem durou pouco tempo, pois mesmo a esquadra brasileira perdendo dois 

importantes navios existia ainda um outro que era movido a rodas e era fácil de manobrar ele 

era chamado de Amazonas que foi utilizado pelo comandante Barroso como ariete para 

danificar os cascos frágeis que eram de madeira das embarcações paraguaias.A frota 

paraguaia saiu em retirada não ocorrendo perseguição brasileira e também impediu a 

continuidade da invasão paraguaia, obtendo o domínio da calha do rio Paraná. 

A mais importante e a maior em todas as campanhas também foi onde reuniu os 

patronos das armas do Exército brasileiro(Osório – Cavalaria; Sampaio – Infantaria; Mallet – 

Artilharia e Severino da Fonseca – Serviço de Saúde) foi na Batalha Tuiuti que teve início, em 

24 de maio de 1866.(A GUERRA TRÍPLICE ALIANÇA,2017) 

Essa batalha teve uma duração de seis horas aproximadamente, as tropas paraguaias se 

organizaram em três colunas que tinha como estratégia cercar o Exército Imperial Brasileiro e 

o Exército de Bartolomeu Mitre pelas laterais do acampamento.Com ausência do General 

Mitre as tropas aliadas ficaram confusas e desorganizada. Então devido essa desordem o 

General Osório interveio na batalha e assumiu o posto de comandante-chefe. 

Com a liderança tomada por Osório ele coordenou que reforçasse o flanco esquerdo 

fechando uma brecha que ameaçava se dilatar e manejou uma brigada para o flanco esquerdo 

fazendo o inimigo retroceder e por fim a 6° Divisão fechou a brecha entre as tropas de Flores 

e Artilharia de Mallet. (DE FARIAS,2015) 

A luta onde estava Sampaio era um terrível letalidade pois as tropas paraguaias 

estavam constantemente atacando.Após cinco horas de combate devido dois ferimentos 

Sampaio teve que ser retirado do campo de combate.(DE FARIAS,2015) 

Com as estratégias de defasa de forma dinâmica adotada por Osório, impediu que o 

inimigo não tivesse êxito no ataque, assim às 16h30min a maior batalha campal da América 

do Sul estava terminada com a vitória dos aliados. (DE FARIAS,2015) 

A batalha de Curupaiti foi um desastre  gerando grandes repercussão. A  derrota em 

Curupaiti ocorreu devido a artilharia da esquadra aliada não conseguir atingira artilharia 

inimiga que se localizava a trás da fortificação superior a nove metro tornando o tiro dos 

navios brasileiros ineficazes, enquanto a infantaria enfrentava um terreno cheio de 

barro,encharcados pelas chuvas tornar-se alvo fácil da artilharia inimiga. 
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Essa repercussão trouxe péssimos efeitos no Brasil e chegou levantar a ideia de 

estabelecer uma paz com Solano López, mas D.Pedro II se mostrou disposto a renunciar ao 

trono caso ocorresse essa ideia sendo que o imperador estava disposto a levar a guerra até o 

final e para colocar o fim dessas intrigas  entre os Generais brasileiros e unir o comando o 

imperador nomeou o Marquês de Caxias para o cargo de Comandante - em – chefe do 

Exército  Brasileiro no Paraguai.   

2.1.3.1 Luís Alves de Lima e Silva 

Luís Alves de Lima e Silva nasceu no dia de 25 de agosto de 1803 no interior da 

capitania do Rio de Janeiro residindo na rua das Violas foi dado este nome a rua devido a 

concentração de fabricas de violas e onde compositores e trovadores se reuniam. Recebeu o 

titulado de Cadete de 1
a
 classe aos 5 anos em 22 de Maio de 1808.(BENTO,2003) 

Com a independência do Brasil, vários revoltosos se reuniram gerando uma forte 

resistência na região a favor do Império Português. Então em 24 de março de 1823 , o Tenente  

Luís Alves de Lima e Silva segue como ajudante do Batalhão do Imperador   fazendo parte das 

forças imperiais. O jovem tenente recebeu seu batismo de fogo no dia 3 de maio de 1823 

apresentado qualidades como iniciativa,comando, inteligência e bravura.(  CARVALHO,1991) 

Caxias participou da Campanha da Cisplatina em 1825 deslocou-se para os pampas 

junto com o Batalhão do Imperador. Com sua bravura de comandante e líder retorna dessa 

campanha promovido ao posto de Major.(BIOGRAFIA,2016). 

Nos anos de 1837 a 1845, de acordo com  a Biografia (2016) ,Caxias é proclamado 

como Pacificador devido as revoltas internas que ele pacificou, a Balaiada, a Revolta Liberal e 

a Revolução Farroupilha,ele sempre agia com os revoltosos com simplicidade, humanidade e 

altruísmo. 

Entre os anos de 1852 e 1857,já assumido o posto de Tenente-General,assumi alguns 

cargos políticos importantes da época . No ano de 1853, por uma Carta Imperial, Caxias toma 

posse direta na elevada administração do Estado. Em 1855 é investido no cargo de Ministro da 

Guerra .Em 1857 ele assume a presidência do Conselho de Ministro do Império. Já em 1862 é 

graduado como Marechal do Exército, assumindo a função de Senador no ano de 1863. 

(BIOGRAFIA,2016)     
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Com o início da Campanha da Tríplice Aliança em 1865,Caxias só vai ser nomeado 

Comandante-Chefe em 1866 ,pois antes havia um jogo político entre conservadores e liberais. 

Após sua vitória na Guerra da Tríplice Aliança,ele decide afastar-se para sua terra natal, 

a província do Rio de Janeiro e em 1880 acaba falecendo, mas seu nome ecoa por toda 

eternidade. 

2.1.3.2 Atuação  de Caxias na Guerra da Tríplice Aliança 

Na época que Caxias aceitou o cargo de Comandante do Exército Brasileiro, ele tinha 

63 anos de idade considerado um ancião na época em que vivia mesmo assim ele aceitou o 

posto. 

Ao assumir o comando Luís Alves recebe a tropa em uma situação de 

calamidade,deplorável,soldados bebendo água pútrida, tropa descalça e seminua, cavalaria a 

pé e outros problemas. Uma de suas primeiras medidas ações para recompor a tropa, devido a 

sua derrota em Curupaiti,  foi melhorar a higiene,proibir jogos de azar, disciplinar o comércio, 

ou seja,Caxias tomou medidas que recompõe a administração do Exército a partir da 

retaguarda até a ponta da linha. (CARVALHO,1991) 

Caxias após fazer a recomposição da sua tropa realizou a Manobra de Humaitá 

juntamente com Osório e seus aliados derrubaram o inimigo em Humaitá. Com derrota em 

Humaitá, Solano López evacuou suas tropas de San Fernando e recuou para Piquissirí. 

Mandou erguer no barranco da desembocadura do rio Piquissiri uma fortaleza  cercada por 

terreno húmido e bosques. Essa fortificação poderia dificultar o avanço dos aliados ,mas 

Caxias criou uma estratégia de contorná-las e atacar na retaguarda mesmo nas dificuldades 

encontradas como: o "Charco" que foi solucionada na construção de uma estrada  fazendo 

assim uma segunda manobra “A Manobra de Piquiciri” conseguindo assim êxito no seu plano.    

Depois do ataque em Piquiciri, Solano ordenou que o seu general ocupasse a ponte 

existente o sobre o arroio do Itororó. No dia 6 dezembro de 1868 as tropas brasileiras 

seguiram em direção ao sul chegando a Itororó através de uma ponte de madeira, onde se 

encontrava ao sul as forças paraguaia e partiu de encontro com a espada em 

punho,exclamando: “sigam-me os que forem brasileiros!”tomando a ponte de Itororó. 

O Exército brasileiro prosseguiu a marcha e em 11 de dezembro passando pelo corte 

do arroio Avaí .Quando Caxias deparou-se com inimigo realizou uma manobra de atacar pelos 
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flancos do inimigo e romper o dispositivo do inimigo conseguindo derrotar as tropas 

comandadas por Caballero. 

A última batalha da campanha da dezembrada foi a de Lomas Valentinas e Ita-Ivaté  

ocorrendo em 22 de dezembro de 1868 onde a tropa brasileira encurralou as tropas paraguaias 

oferecendo a chance de se render e depusesse as armas,mas Solano López não aceitou a oferta 

e decidiu enfrentar-los no campo de batalha sendo seu exército aniquilado e acabou fugindo 

para Cerro Leon. 

A Campanha no Paraguai acaba quando em 1° de janeiro de 1869  a cidade de 

Assunção é tomada por Caxias. Sendo que nesse ano ele é elevado a Duque devido os seus 

serviços prestados na campanha. 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

O militar ao entrar na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) adquire valores 

como lealdade, responsabilidade probidade e etc. São valores cultivados desde época do 

Duque de Caxias, além do militar adquirir esses valores aprendidos na academia, ele como 

futuro comandante de pelotão terá que ser um bom líder para seus subordinados tratando-os 

com dignidade e empatia com objetivo de adquirir confiança dos seus subordinados. Caxias 

na sua forma de comandar percebe-se que o líder militar precisa da confiança dos seus 

subordinados e precisa de paciência para que seus subordinados entendam a exposição das 

suas ideias. 

Assim, é oportuno problematizar a questão: Como os princípios de liderança 

influenciam no atual líder militar? Como o líder militar deve conquistar a confiança dos seus 

subordinados através de suas ações? Quais fatores de liderança apresentados por Caxias? 

 

No decorrer de pesquisa realizaremos os seguintes procedimentos: apresentação da 

pesquisa bibliográfica relacionada à temática, desenvolvimento dos aspectos de liderança 

tendo como exemplo o patrono do Exército Brasileiro através dos seus atos em combate 

diante das tropas brasileiras. Identificamos, inicialmente, trabalhos de autoria de Faria (2015), 

Hunter (2004) e Cerqueira (1979) e Carvalho (1976), que desenvolvem os conceitos 

necessários a nossa pesquisa. 
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Procederemos ao levantamento dos dados históricos relacionado a atuação de Luís 

Alves de Lima e Silva na Guerra do Paraguai. Constando as informações como os atos de 

liderança, momento histórico de sua atuação, princípios e aspectos de liderança exercidos por 

ele e os tipos de liderança.(DE FARIAS,2015) 

 

 



29 

 

 

 

3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

Na busca por resposta para questão apresentada sobre a importância do exercício da 

liderança para o eficiente cumprimento da missão foi realizada uma pesquisa bibliográfica a 

fim de levantar a maior quantia de informações sobre liderança e as atitudes de Caxias. 

3.1 Análise das medidas tomadas por Caxias na Guerra da Tríplice Aliança 

Nesta parte do trabalho será feita uma análise sobre algumas situações envolvendo 

Duque de Caxias. Nestas situações podem ser observados alguns princípios e fatores de 

liderança. 

3.1.1 Atitudes de Caxias 

Quando Caxias assumiu o Exército da Tríplice Aliança a sua primeira preocupação era 

a organização.Para isso tratou logo de suprir, treinar e equipar a sua tropa, recuperando a 

moral de sua tropa que estava abatido devido as perdas graves em pessoal e reveses sofrido 

diante das forças de Solano López levando a sua tropa que era composta por: brasileiros, 

argentinos e uruguaios para a vitória nas diversas batalhas travadas contra o Exército 

paraguaio e com resultado da guerra foi a tomada da cidade de Assunção por Caxias onde 

obteve o título de Duque. 

3.1.2 Análise das atitudes de Caxias 

As atitudes de Caxias, na Guerra da Tríplice Aliança, podem ser analisadas de acordo 

com os princípios de liderança e os fatores de liderança. 

3.1.2.1 Análise dos princípios de liderança 

Na Batalha de Itororó foi utilizado por Caxias o 4° princípio de liderança “Ensine o 

subordinado a confiar” devido as vitórias de Caxias na Guerra da Cisplatina e das revoltas 

internas do Brasil todo o Exército confiava nele e identificavam nele uma pessoa digna de 
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respeito e quando muitos já sentiam o peso da derrota o gesto heroico do comandante indo à 

frente e expondo-se ao perigo reanimou a todos. 

Outro exemplo de princípio que pode ser observado é o 10°princípio da liderança, “Ser 

um permanente bom exemplo para os subordinados” demonstrado pelo fato de Caxias se 

dirigiu à tropa com brado “SIGAM-ME OS QUE FOREM BRASILEIROS”, desceu a estrada 

ao trote com a espada desembainhada, na direção da ponte, sob a vista de amigos e inimigos 

colando sua própria vida em risco, os soldados vendo que seu próprio comandante avançava 

todos correram em seu apoio porque não queriam perdê-lo, pois eles não viam ele como 

apenas comandante, mas como líder, que seguiram aos lugares mais perigosos. 

O 2° princípio “Comunique-se com correção e eficiência” foi utilizado por Caxias na 

Batalha e Itororó que o líder através de sua comunicação e pelo seu bom exemplo 

demonstrando coragem conseguiu reanimar a tropa e conduzi-la para a guerra. 

“Aja com decisão e firme autoridade” o 3° demonstrado por Caxias na marcha do 

flanco em Piquiciri revelando a capacidade de decisão, visão e poder. 

Além desses princípios apresentados podemos destacar um muito utilizado por Caxias 

“em todas situações procure controlar o medo e demostrar coragem”.A coragem não seria 

apenas a “coragem física” que seria referente a bravura, audácia e destemor, mas está voltada 

para a “coragem moral” voltada em tomar decisões difíceis, ter iniciativa mesmo tendo pouca 

informação do terreno e do inimigo.A cada decisão tomada por Caxias e a cada vitória 

conquistada nas batalhas faz com que os seus subordinados confiem mais nele.Essa coragem é 

demonstrada em todas as batalhas da Guerra do Paraguai. 

3.1.2.2 Análise dos fatores de liderança 

Na batalha de Itororó são demonstrados os quatro fatores de lideranças sendo eles: o 

líder, os liderados e a comunicação. O primeiro fator observado é a situação crítica do terreno 

onde as tropas da Tríplice Aliança se encontravam, sendo um terreno que possuía obstáculos 

naturais, não permitia o emprego das reservas e do apoio de fogo de formar precisa. Os 

paraguaios utilizavam esse terreno para contra-atacar e para recuar. Mesmo Caxias tendo 

enviado Osório om partes da tropa para procurar um vau no rio acima, mas não tinha notícias 
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do Osório e enquanto isso as baixas aumentavam e Caxias que todo seu esforço colocado na 

manobra do flanco direito do Rio Paraguai foi sendo derrotada pela resistência do inimigo. 

Então pode perceber que comandar as tropas em situações que o líder tem o total 

domínio  na guerra, não é mais difícil que comandar os indivíduos que estão correndo grandes 

riscos e passando dificuldades como fome, frio e cansaço.Mas é nesses momentos de 

dificuldades que Caxias mostra seu valor de bom comandante e impõe a sua liderança sobra a 

sua tropa, obtendo a obediência dos soldados que estão em perigo. 

Outro fator apresentado por Caxias é o fator líder que foi demonstrado quando 

assumiu o comando das forças da Tríplice Aliança mesmo aos seus 65 anos de idade e era 

bastante conhecido pelos seus feitos no cenário nacional e no platino. Quando assumiu o 

comando das forças tratou de equipar, treinar, suprir e recuperar o moral de sua tropa que foi 

abalada devido às perdas sofridas diante da força de Solano Lopes. Na batalha de Itororó 

vendo a necessidade de interferir pessoalmente combate exerceu o que alguns autores 

chamam de liderança heroica. 

O terceiro fator de liderança  “liderados”  é apresentado nas tropas comandadas por 

Caxias sendo a tropa constituída de três origens: brasileiros, argentinos e uruguaios.  Muito 

dos batalhões era integrado por negros escravos que tinham recebido a promessa de alforria 

após a guerra. 

Mesmo a tropa sendo pouca homogênea recebera com respeito e esperança o novo 

comandante que vinha precedido dos seus feitos nacionais e platinos. Na região da ponte 

sobre o Arroio Itororó, a tropa quase foi dizimada e já estava desanimada e os batalhões que 

estavam a reserva não atendiam mais as ordens transmitidas mesmo assim conseguiu 

organizar seus liderados e restabelecer o controle. 

O último fator é a “comunicação” que foi demonstrado por Caxias diante a sua tropa 

para que o seguissem na carga contra os paraguaios através de sua atitude, ele dirigiu-se para 

a tropa e com o brado “Sigam-me os que forem brasileiros!” e pelo fato dele ter descido a 

estrada ao trote  com a espada desembainhada, sob a vista de todos sendo amigo ou inimigos 

dando um exemplo de coragem.. .Todos percebendo o risco que o seu comandante estava se 
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colocando e não querendo perdê-lo pois viam nele como um líder e não apenas como 

comandante.    
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4 CONCLUSÃO 

Essa pesquisa teve como objetivo de fazer uma análise da liderança exercida por 

Caxias na Guerra da Tríplice Aliança e sua influência para obter os resultados esperados de 

acordo com as atitudes sendo analisadas algumas destas. Conclui-se então a importância do 

conhecimento desse assunto para os comandantes no exercício de sua liderança e comando. 

Então nota-se que algumas atitudes os comandantes de fração podem tomar como 

exemplo, com a finalidade de exercer de forma mais eficiente a liderança, do mesmo jeito que 

Luis Alves de Lima e Silva exerceu sobre a sua tropa. 

 Feita a pesquisa bibliográfica, foi possível verificar os resultados obtidos, a fim de 

atender o objetivo esperado, o comandante depende da liderança, sendo de extrema 

importância para a motivação dos seus subordinados de modo que alcance determinada meta, 

confirmando a hipótese apresentada. 

No trabalho científico de Hecksher Neto, “Precisamos de líderes” defende que o líder 

não basta que aplique todos os princípios e conceitos ensinados é necessário conhecer os 

quatro fatores de liderança e saber aplicá-los. Sendo aplicados por Luís Alves de Lima e Silva, 

o Duque de Caxias, de tantos chefes militares na história Caxias se destaca como maior 

exemplo de liderança e seus feitos são retratados até os dias de hoje sendo também nomeado 

como o Patrono do Exército. 

Sabendo as ações tomada por Caxias nota-se os conceitos de liderança sendo aplicado 

mesmo não possuindo o conhecimento do assunto. Com a utilização desses conceitos e 

princípios facilita na influência sobre seus subordinados para o cumprimento dos objetivos 

comum, mesmo não sedo de interesse particular. 

Portanto, a monografia afirma que os comandantes de fração atualmente devem saber 

sobre o tema de liderança e capaz de aplicá-lo na sua fração. A fim de melhor aplicabilidade 

deve conhecer os antigos heróis militares que foram exemplos de liderança como por exemplo 

Caxias que mesmo com Exército da Tríplice Aliança sendo composto de argentinos, uruguaios 

e brasileiros, e pelas dificuldades de organização e logística conseguiu vencer o Exército 

paraguaio. 
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