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"Renovernos a T6tica vigente e adaptemo4a 
as exigênciczs da Guerra, enqucznto näo se 
cogita de uma Tttica elementar privativa-
rnente nossa, em harmonia corn as circuns-
t&ncias peculiares cxo nosso Exército e corn a, 

natureza de nossas Guerras. 

(Caxicts, Ministro da Guerra, 1855) 
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NO1'A INTRbDUTÔRIA 

presente estudo his tórico-militar, feito em forma de 
sIntese, é reproduçdo da Con feréncia realizada pelo 
autor na Escola de comando e Estado-Maior do Exér-

cito, a 22 de agosto de 1958, em comernoração ao Dia do Sol-
dada, e segundo determinaçdo do Exmo. Sr. Gen Hugo Pa-
nasco Alvim, Cmt. cia Escola. 

Representa modest a contribuição ci verdadeira filosofia 
cia Guerra dentro cia Realidade Brasileira. 

Conténi, essencialmente, os diferentes  aspectos que inter-
ferem corn a vida do Pat rono do Exército Brasileiro, como 
Chefe Mititar e Comandante-Chefe na Guerra do Paraguai, 
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assim coma pretende configurar as impiicaçöes decorrentes, 
no domInio cia Ciência e cia Arte Militar. 

Atendendo ci soticitaçâo de inürneros camaradas no sen-
tido de divulgar as idéias então expendidas, resolvemos editar 
o estudo que adiante se segue, e outro valimentá ndo aspira, 
que näo o de fixar alguns aspectos retativamente ci Doutrina 
Militar Brasileira, assunto da mais alta relevância para nossas 
Fftas Terrestres. - 

0AUTOR 



PREFACIO 

"Le present n'est jamais notre fin; 
le passé et le present sont nos 
moyens; le seul avenir est motre fin." 

PASCAL (PENSEES) 

A conferência feita na Escola do Comando e Estado-Malor do 
Exército pelo Major Amerino Raposo Filho, focalizando a contri-
buiçäo de Caxias para a concepção da Doutrina Militar, que 
meihor convém cia Brash, dá born testemunho de esforços quo so 
fazern em prol do fortalecimento de nossa Pátria. Infelizrnente, 
nern sempre esse labutar, tal meihor nos conviria na esfera das 
reauizaces pthticas, dados as tumultos dos indi'vidualismos e do 
imponderadas &nsias do progresso, é aproveitado integralmente. 
Mas, dizia Foch: nul effort est perdu... Do fato, dêles ficam as 
sementes quo em momentos criticos germingm soluçôes conve-
nientes, adequadas as circunsttincias caracteristicas do ma-
monto... Circunst&ncias decorrentes das imposiçes do nossa 
geogra ilsica e complexo socioiógico, em que se processam as 
acontecimontos, atuantes sôbre hornens do escoL E a quo nos 
ensina a História. 

Certamente, hoje, näo se lath nénhuma Guerra coma ou-
trora, digamos rnesmo do hcux urn quarto de século passado, pots 
os ambientes e as melos do açao, diferem considethvelmente. 
Mas, hoja coma outrórä, a Guerra é sempre a aco do homern 
no terreno, utilizando a material de quo dispôo. Consiste sempre 
em destrulr o advers&jo do mats lange possivel corn o ml nirno 
do. perdas, tal Oomo nos tempos homéricos 0 quo, portanto, 
pard a. conquista do born ôxito mais' é mister, é a' aquisio do 
cctpactdctde do acâo conscionte corn pleno conhecimento dos 

metos e do ambient,. .. . 
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Conio consegul-la? Par carlo, isto s6 6 possve1 co 

cicto motódlco e persevorante orientado par urna inte1Ig 

convenientemente instruIdcx f  que reclarncx acuruda rnedjtcxco d 

OCOITêflCIcIS do passado; coma, corn as recursos disponvej5 !° 

seu tempo, reagirarn no scu melo as personagens de ecol 

miove sub sole. 

Tudo que existe deriva do que existiu antes e gerrnjn o Cr  
existith depois... E isto quo dcz valor positivo Gas., registros cia 

Históricr, permitindo fazer-se uma filosofia capaz de orientcxr acer.. 
tadamente as atividades humanas... E analisando coma atuc-
ram em bern do progresso, no momento em que vjverctm 
elites de ontem, que as de hoje podem produzir eficcxzmente 
consideradas as rnodificagöes das condicionantes ambientcris. 

* * 

0 que vimos de dizer, mostrcz 0 interêsse dos trabaihos da 
natureza dêste, que temos o prazer de prefacicrr, elaborado par 

urn elemento da juventude eficiente. 

Caxias ioi Chefe de escol e atuou em epoca de acentuadas 
transformaçaes no mecanismo da Guerra. Soube utilizar as 
meios de que dispunha, dando-ihes uma organizaço apropriada 
ao seu meihor rendimento. Além disto, sabia escoiher as chefes 
convenientes e lidar corn ales tal qual cram, do que nos cia born 
testemunho suas relaçöes corn Osório. 

Ambos, Caxias a Os1rio, formam urn conjugado exemplar. 
Desde clue se encontram na Guerra dos Farrcipos, ate a luta 
contra Lopes, entendern-se scm nenhum desconchavo, Ccxxkis 
como Chefe capaz e Osório coma subordincido, iriteligente, leaL 
citivo, e destemeroso. Urn e outro, notadamente depois que 
Os&io alcança o generalctto, conjugarn-se scm discrepância; flzO 

obstanle serem formados e atuathrn em anibiontes, politicos e 
socicxjs diferentes. Isto nos Ievou, de urna feita, cxo estudarxfl0S 
a concepçao do patronctta do Exército, a concebê-lo coma de 
vendo ser constitutdo pelcs duas personagens: Cacias, ,sirnbq 
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ilsando o Chefo; Osórto, a Exérclto (1). Ambos, formarn urn con-
jugaclo exemplar, cuici importincia é testemunhadci polo fato do 
nada sor possIvel fazer-se envolvendo as Fôrças Armadas na 
tumultuosidcido dos embates pdlltico-partid&io-oportunistas do 
entäo, sem a plena aquiescéncia do urn ou do outro, quo, feliz-
monte, embora de correntos partldârias diferentes, jarnais so 
dosentendorcun. Fol sémente após o trespcxsse do urn 1  Osórlo, 
em fins do 1879 e do outro, Caxias, em principlo do 1880, quo tal 
fenômeno so tornou possfvel 

* 
* * 

A sfritese da vida do Caxias, mostra-nos urn militar cxtuante 
em bern da Pàtria, antes do mais nczdcx. Do militar & la page 
dos progressos de sua épocci, tal quczl nos testemunharn suas 
reaçôes na paz e na guerra, notadamente nas lutas contra Roscis 
o Lopes. 

Na priineira, dá uma orqanizaçäo ac, seu Quartel-General, 
quo gerrninou mais tarde a do próprio Ministério dci Guerra, e 
emprega as suas fôrças corn o meihor rendimento, do quo nos 
dâ interessante informação o capitao Sibe, em seu "Retrospecto 
dci Guerra contra Rosas", como "testemunha ocular" (2). 

Na segunda, além do sua concepçäo inicial, que bern ía-
cauiza a Major Raposo neste trabaiho quo prefaciamos, mostra 
invulgar capacidade do ação, conforme as circunstncias sem 
perder, iarnais, sua idéia diretri2 principal. Reorganiza a Exér-
cito, aparelhando-o convenientemente Para o born êxito dcxs ape-
rciçöes, isto depots de ter havido urn desgaste considerável no 
pen ado antecedente. Readapta seu Piano do Operaçóes a rea-

lidczdo dci situacäo... 

A cczpacidade rnilitcxr do Cczxicxs é born evidenciada neasci 
oportunidade. A situaçäo, cia assurnir êle as responsabilidades 
do omandochefe era prec&ia. A luta, iá docorridas a Ba- 

(1) Rev Trim do 111GB n. 202. 
(2) Rev Trim do 11108 n. 78. 



tcilha naval do Rlachuolo e a terrestre do Tututi, a Prirneira 
gurando o predommnia estratgico e a segunda conquistarld 

base de partida parcx as operacöes docisivas, cafra nurna 
do inoperosidade. Lopes tenta romper a crosta da base do 

tida, nao o conseguindo fehzmente 

As epidemias dominam as F^ as Aliadas. 

Tentarnse negociaçöes de paz 

Mas, Caxias assume a comando e leva consigo do ret 0  
Osório x frente do 30  Corpo do Exército .. Reorganizad5 

iôrçcts, assegurcido a funcionamento dos serviços1 retoma a oier. 
siva em hóbil manobra quo a leva ate Angostura, sern hesitaçaes 
nem fracassos, cxpesar de certôs mornentos crIticos... 

* 
* * 

A atucxçäo do Caxias como Chefe Militar 6 precioso acervo 
de ensinamentos concernentes ao preparo e a utiiização das 
f' as disponiveis pam a Guerra, notadamente para no's brasi.. 
leiros. A meditaçäo sôbre suas atividades práticas, no ambiente 
nacional e sul-americano, ensina-nos a reagir de conformidade 
corn a que se vem criando no processo evolutivo da civilizaçäo. 
Ensina-nos a assimilar converxientemerite a quo ha de novo e a 
utiliz&-lo de conformidcide corn as circunstancias nacionais. 

Ele moslrcx, nas suas açôes, estar & la page dos progressos 
do seu tempo; mostra hav-los compreendido e sabido aplicar, 
conforme o ambiente nacional, as nossos homens e recursos. NZO 

copia ou imita, czssimilcx e utlliza o que h& de novo... 'Mas, 
urn dos czspetos rnarcantes do sua personalidade do Chefo Mi 
Iftar, convém frisczr, é, sem düvida a capacidade de julgar 0 

valor dos suhordinados, utilizctndo-os coriveniontemente som 011 

gcmos e clünies, do que nos dEio born testeniunho suas relaçaes 
corn Os6rio, militante em partidcthsnio politico .diferente do seU, 
e olguns quo icimais qceitou no seq séquito prolissionczl.! 
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Caxias e nossci Doutrina Militar", do Major Arnerino Raposo 
Filbo, é, scm divida, vcrlorosu contrlbuiçäo para o esfôrço que 
devemos fazer incessantemente, parcx, em cciso de cr1se haver-
mos de improvisar o menos possivel. Pam sabermos utilizar 
corn o major rendimento os nossos principals recursos, o bomem 
e 0 terreno corn os parcos urmamentos que podemos fabricczr.. 
Hoje, na Guerra, nao se luict corn hornens contra material, mas 
ncio so deve esquecer quo é o homem que fabrica e emprega o 
material... Material, cujo rend imento depende cia capacidade 
de bern czlustà4o ao terreno... 

0 alcance o o poder destruidor das armas modernczs, crict-
ram para a Guerra condiçöes tads, que levam a crer näo mais 
hcxver6 vencedores. .. Fazem pensar que a Guerra näo tarda a 
ser eliminoda dos costumes... Mas, ate 16, é mister estar pre-
vonido e saber como rectgir... Saber reagir como fizeram os 
Oaxias e Osório, ncx sua époccx. Sim, corno atuariqrn êles 
na atualidade?! 

0 presente nada mais é que urn intermedi&io que Iigci o 
passado ao futuro. E meditando sôbre o que ocorreu no passado, 
o porque e suas conseqüências, que se pode reagir acertada-
mente no presente em vista de rnelhor futuro. E meditando o 
que ensina a História e como atuaram as personagens. marcantes 
do evoluir da civulizaçâo1 que podemos operar em ordem 
din&rnica na rota inexorável do progresso; sern tumultuosi-
dades... 

A Históricx, disse urn pensador, näo foi feita para ser rope-
tida; outro, pergunta: para que serviria ela so ninguém a 
soubesso aproveitar? 

Alguns, quo se dizorn homens experimentados, desprezam as 
teorias ou doutrinas, iulgando-as scm valimento para a açäo prá-
tica. Justificam isto, lexnbrctndo o "de quoi s'agit-ii ?".. Es-
quecem quo todos os fenômenos fisicos c humanos obedecem a 
leis, cujo conhecimento fornia as teorias que regem as a'tivi-
dcxdes, sejarn ou ncio explIcitam.ente conhecidqs... 0 "de quoi 
s'a9II4i", nada mais é quo a expressäo corretiva d erthnea.s 
jeorias do passadQ.,, 

Ii 
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Que se multipliqueiri, pois, a mais larga e Profund ien  
possIveL esforços semeihantes a 6ste marcado pelo labutar do 

Major Amerino Raposo Filho, em sua meditaçäo sôbre os 
de Caxias. E meditando o passado que a iuventude do preaete 
pode reagir sem graves erros no futuro, ao alcançar OS 

topos da hierarquia militar. 

Rio, Junho de 1959. 

Cel Ref Ex I. B.  MAGALHAES 



REFERENdA DO EXMOI SR1 GENERAL-DE-BRIGADA HUGO PA-
NASCO ALVIM, COMANDANTE DA ESdOLA DE CO-
MANDO E ESTADOMAIOR DO EXERCITO A CONrENCIA 
REALIZADA PELO AUTOB 

4 PARTE - JUSTIA E DISCIPLINA 

I * ELOGIO A OFICIAL 

Realizou-se a 22 do corrente no Auditório da ECEME urna Sessão 
CIvica em hornenagem ao Patrono do Exército, Marechal Duque de Caxias, 
em que foram focalizados aspectos importantes de sua vida e obra. Foi 
corn grande satisfacão e justo orguiho de quem moureja nesta Escola, 
que vimos o alto nivel cultural militar em que o assunto foi pôsto pelo 
Major Amerino Raposo Filho, designado pela Seçáo  de História Mi-
Utar para o cumprirnento de tao honrosa znissão, 0 trabaiho produzido 
foi excelente, no fundo e na forma e ilustrado corn primorosa apresen-
tacao, revelando por parte do conferencista urn acurado estudo e perfeito 
dorninio da matéria, corn conclusöes pessoais muito justas. Tudo de 
forma elegante, altamente objetiva, honesta e profundamente sincera. 

A Conferência do Major Raposo permaneceu no nIvel em que real-
mente devem permanecer os trabaihos da ECEME. 

Felicito o Major Raposo pela exceléncia de seu trabaiho, pelos co-
nhecimentos revelados e pelo entusiasmo que soube transmitir ao audi-
tório, através a fluência de suas palavras e conceitos emitidos. Agra-
deço-lhe pois, a cooperação prestada e louvo-o pelo brilho que soube 
imprimir a homenagem desta Escola ao Patrono do Exército. (Individual). 

General Hugo Panasco AIviin., 

Coinandante 

Confere corn o original. 

Arold Ramos de Castro, 

Coronel, Subeomandante 

(Transcrito do Uoletim Escolar n. 117, de 27 de agôsto de 1958) 
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A GLoRIA DE CAMAS 

Em conseqüência das fOrças verdadeiramente ciClópicaS 
que atuaram na expansäo do BRASIL COLONIAL, no seii-
tido de W e do S, rompendo corn uma fronteira de ficçâo, 
para projetar, aos ANDES e ao PRATA em caudais imensos, 
a torrente vertiginosa do gênio bandeirante, problernas da 
maior complexidade e perigo vão aflorar, logo vencida a 
inércia dêsse movimento de ampliaçao de nossos lindes - e 
durante êle - agravados por outros comportamentos da ins-
tabilidade geo-econOmica, corn a contribuição ponderável de 
fôrcas externas, pela orla atl&ntica, assim corno de pressöes 
continentais. 

E eis que, de permeio corn o espantoso crescimento de 
nossas areas geográficas e em sua decorrência principalmente, 
outros problemas mais graves vão surgindo como a desafiar 
os forjadores dessa expansão continental. São as invasöes es-
trangeiras que, na sua aiternada variacão do ponto de apli-
cacao do esfôrço, produzem necessàriamente correspondentes 
consequências na vida administrativa do pals. Depois, é 0 

desequilbrio politico fazenclo que o centro de gravidade da 
Colônia, no SALVADOR, oscile, ora para o N, no século XVII, 
ora para a 5, e al definitivamente, no rneado do século se-
guinte, fixando-se no RIO DE JANEIRO. 

Dir-se-ia que o BRASIL COLONIAL se mantinha em 
constante equilhbrio instável, que sua condicão de dependéncia 
polItica fatalmente conduzia a soluçöes de einergência, de 
modo algum definitivas.. 

Como seria natural, quando se configura a rnaioridade 
poiltica do Brazil, em 1822, corn seu próprio advento emerge 
a imperiosa necessidade de conformar-se definitivamente 
nosso facies politico, por ação agora, principalmente de 
fôrças centrIfugas. 
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E vai a nascente dernocraCia coroada enfrentar urn 
nthnero de lutas e dlssencöeS internas; dc inhclo resultatIt  
da própria ruptura violenta da tutela dc PORTUGAL. 
depois, são as fricçöeS ao S que novarriente se pronuflcia 
corn maior gravidade desta. vez. Em seguida, como a co 
prometer de integral a Unidade Pátria, espoucam rebeljôe 
quase simultâneas, nas Provincias do 1VIARANHAO, de 
PAULO e das MINAS GERAIS. Tudo num quadro dc gr 

dade mais ampla, que inspirado na inconformidade e 1103  
êxitos iniciais dos farrapos. 

Mas al não se confinam as tentativas de anulaçao da 
obra verdadeiramente notável dos construtores da naciona. 
lidade, daqueles que argamassarn, no periodo colonial, ura 
estrutura unitâria, por todos os titulos magnIfica. Já agora,  
na segunda metade do século XIX, são ambiçoes imperia. 
listas que expontam, associadas ou em manifestaçao isolada 
visando a comprometer a Soberania National. 

Srs.: Al o exato sentido cia gloria de CAXIAS, e, sra 
dvida alguma, a glorificação maxima  que se lhe poderia 
conferir, justamente porque, vivendo na fase decisiva para 
os destinos de nossa Pátria, foi êle o Soldado valoroso, crier-
gico e audaz, o servidor leal e desambicioso; o Pacificador, 
que vencia harmonizando. 0 Chefe Militar prudente, talen-
toso e justo; o Politico moderado e equilibrado, cuja paixão 
maxima seria a Defesa Nacional. Em sIntese, o' excelso Con-
dutor de Homens que, em inümeras oportunidades, durante 
tôda sua vida, coritribuiu decisiva e definitivamente para a 
preservaçäo cia Unidade Nacional, para a afirmação do 
BRASIL como potência de primeira plana na AMERICA DO 
SUL. 

Contemporaneo cia quadra mais agitada de nossa evo-
1uço poiltica no cenárib platino, atuou de maneira decisiVa 
no sentido de contribuir para a estrutura, definitiva do Es-
tado Brasileiro. Graças a sua espada sempre vitoriosa, pode 
conformar-se a moldura cia epopéla barideirante; restal3e 
leceu-se o equilIbrio platino, que esmagados ficavam OS 

sonhos imperialistas. Em decorréncia de sua atuaçâO ixnpar 

r 
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no panorama militar e politico do Impérlo, aicguraram-se a s  
bases para o estabelecirnento de tuna Doutrina do Poiftica 
Externa para. o BRASIL, tao magnificamente conduzida por 
RIO BRANCO, pouco depois. 

Finalmente, Srs., intentamos denunciar urn ângulo novo 
da personalidade singular de nosso Patrono, a nosso ver 0 

niais importante a nós que nos destinamos a preparaco das 
Fôrças Armadas paia as guerras que tenharnos de enfrentar. 
Queremos referir-nos & sua contribuiçao rnagnlfica ao estabe-
lecimento das Bases, & formulaçào da Doutrina Militar Bra-
sileira, que o estudo e a rneditacào profundos de. sua longa 
atuacão nas Revoluces e nas Guerras de que o Pals parti-
cipou, no dorninio da Tática e da Estratégia Operacionais ~ 

a tal nos conduz. De seu comportarnento corno Chefe Militar 
e Cmt-Chefe poderá fhiir a inspiraçao doutrinária que care-
cernos, que nos convém, autênticameflte nacionaL 

Esta, pensamos, a meihor forma de significar, a audi-
tório tao respeitável e patriôticamente preocupado corn Os 
problenias da Segurança e da Defesa Nacional, nossa borne-
nagem e nossa admiraçao ao major Soldado do BRASIL. 

El 

2 



CAXIAS CHEFE MIUTAR 

1 - Coragem e Bravura 

2 - Atividade e Velocidade 

3 - Surprêsa e Audâcia 

4 - Disciplina e Leuldade 



0 que mais impressiona ao estudioso da vida de CAMAS 
o conjunto de virtudes militarez que ornam sua persona-

liclade, fazendo-o "sImbolo da firmeza e da ordem", êle que 
"era olimpico na integridade do seu caráter 0 na inteireza 
de sua brasilidade" No sabemos quo mais realçar nessa 
rigura realmente notável: se a audácia e a temeridade, que 
"como em TURENNE, cresciam coni a idade", ou a dignidade 
do sen comportamento equilibrado, prudente, sobretudo leal 
e desinteressado, que dizendo corn os elevados interêsses do 
Império, a que serviu durante tôda sua vicia corn absoluta 
fidelidade e ïé cristã. A firmeza de atitudes e a manutençâo 
cIa ordem néle se contêm, corn esplendor. Porém, além de 
admiráVel senso estratégico, é precisamente o aspecto que 
interfere corn a percepção tática e a intervenção oportüna, 
que mais se destaca nesse valoroso soldado. E al está a in-
crivel velocidade que imprimia as suas tropas para uma açâo 
decisiva, de surprsa. A aud4cia e a energia que sabia em-
prestar as suas açOes respondem, por outró lado, pelos êxitos 
retumbantes que alcançava no cornbate. E, as vêzes, sem 
mesmo combater. 

1 - CORAGEM E BRAVURA 

Durante sua longa e brilhante carreira militar, de-
monstrou CAXIAS possuir em alta dose uma coragem fisica 
e moral, que estimulava. Os gestos mais desprendidos cIa bra-
vura e do sacrificlo yoluntários. Assim inicia o jovern Te-
nente LUIZ ALVES, aos 20 anos, quando comandava a tropa 
quo assaltoü a casa forte, ha BAHIA, par ocasio das lutas 
pela Independência. Na parte Oficiai do combate se lê: "na 
priXfleira aco (0 Ten LUIZ ALVES), a testa do uma Cia 
atacou unia casa forte, onde a inimigo estava entrincheirado 
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e o fez retirar corn perdas, perseguindo-o ate o meter na 
linhas. Nos dias do logo, comparecia nos lugares do 
perigo, mostrando sua exemplar bravura". IO 

Pouco depois, já Capitâo, não é menos thgn1fjc 0  
conduta nas lutas cia CISPLATINA, em 1827, Oncle teve opor. 

 tunidade, num golpe de audácia e sangue frio, de apodex  
de urn lanchão, depois de neutralizar Os homens quo 
opera-lo e regressa, pela manhâ, a MONTEVIDEU. Ainda 
CISPLATINA, merece referenda 0 golpe de mao, de extre 
ousadia, que a futuro Duque lançou nos cavalariano5 de  
PAUNERO. 

Muito mais tarde, CAXIAS renovaria seus atos de bra 
vura, na guerra contra ROSAS. Assinala BORMAN que ' 
dia, mete-se corn o Almirante GRENFELL a bordo do vapor 
"AFFONSO"; singra para o pôrto de BUENOS AIREs, o nde  
penetra a vista cia esquadra inimiga e navios de guerra es-
trangeiros; manda funcbear nas vizinhnças de PALERMO ,  
residencial do fero ditador ROSAS, e al se conserva mais de 
5 horas, empregadas em sondar o ancoradouro, ante a acirni-
raço dos estrangeiros e o terror do inimigo, por semelhante 
ato do ousadia". Mas al näo se 'detérn a bravura e a coragem 
de CAXIAS. Quando Cmt-Chefe dos Eiércitos Aliados, já em 
avancada idade, eis que, sentindo encarniçada a resistência 
do inimigo em ITORORO, lança-se herôicamente it frente do 
zeus homens, arrastando-os a todos. E não contava 27 anos 
como NAPOLEAO em ARCOLE, nem os 50 de CEZAR em 
MUNDA, Srs.! CAXIAS entrava pebos 65 arias, quando mag-
netizou seus soldados corn o legendário "SIGAM-ME Os QUE 
FOREM BRASILEIROS". 

2— ATIVIDADE E VELOCIDADE 

Corn que resisténcia e energia port'' ava-se CAXIAS em 
campanha, basta transcrever o qué a seu respeito aSSIfl8l 
o Padre JOAQUIM PINTO DE CAMPOS: "mesrno em CWfl 

panha é êle sempre o primeiro a 1evantar-e, tendo por USI' 

percorrer logo o acanipamento, nãô h rondo urn so cia que 
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deixe de visitar Os postos aVaflçados. Torna em seguida uma,. 
area refe1c50. Despacha. Tudo exarnina por si, tudo pro- 
jdeneia. Aplica todos os momentos a mais acurada disci-

p1ina mais cautelosa vigilância, sendo isso a que se deve 
nunca, em CinCO campanhas, haver sido uma so vez surpre-
endido". 

"iTelocidade, velocidade, atividade" não configurava üni-
camente a maneira de opérar napoleônica, principalmente vi-
sando a concentrar Os ineios para o combate decisivo. Não,. 
qüe CAXIAS dernonstrou, de modo exubérante, o valor, da 
rapidez nos deslocamentos. Assirn fol no movimento que rca-
flzoU do RIO a OURO PRETO, para reprirnir a rebelião de 
MINAS GERAIS, urn .feito realmente riotâvel para a época. 
'No dia 23 de juiho de 1842 chega a Côrte, depois de ter feita 
ijina Jonga viagem a cavalo, de SAO PAULO a PARATI. Na 
noite do mesmo dia Janta corn o Imperador. 0 dia seguinte 
aproveita para ultirnar ,  preparativos de viagem e, no dia 25 
isto e, 48 horas depois de .. ter chegado ao RIO, parte para a 
fronteira de MINAS GERAIS. Quatro dias depois chega a 
VASSOURAS, tendo pêrdido multas horas em conferência 
corn o Marques dePARANA, então na cidade de PARAIBA 
DO SUL. No dia 1 deagôsto, seis dias após sua partida do 
RIO, chega a BARBACENA. A 6 do mesmo rnês, está na Ca-
pital mineira, tendofeito o trajeto RIO - OURO PRETO em 
ii dias. E urn recordéabsoiuto, alcancaclo por meio de mar-
chas forçadissimas, ;gaigando 1. 100 metros de altitude, per -
corréndo Invios e dificis.. carnjnhos" (AFONSO DE CAR-
VALHO). • : .. 

No menos impressionante foi a rapidez do movirnento 
efetuado na operacâo anterior contra os revoltosos de SORO-
CABA. Vinte e quát lôr .s depois de sua nOmeação, lança-
Va-se CAXIAS para SÃO PAULO, pràticamente scm recurs, 
inas pas  para a rapidez em beneficlo da surprêsa, que 
Ihe vai proporcionar vantagem de posicâo decisiva, unpedrndo 
qualquer .  reaçâo Qrganizacla dos insurretos Corn apenas 
400 recrutas, antecipa-se aos 3.000 homens, galgando ac 

.. 	. 	 .. 
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serra do SANTOS e precedendo-os em CUBATAO. 
guindo pouco depols para SOROCABA e al extirpancio 0 sse 
rebelde. 

- SUBPRSA E AUDACIA 

Já vimos corno a Surprêsa preponderou nos movimento3  
do RIO sôbre SOROCABA e, logo a seguir, do RIO c 
tino a OURO PRTO. Verdadeiros raides, onde ate a guerr 
de nervos fol utilizada, quando CAXIAS, ao atingir SArjs 
corn suas 400 praças, expede circular as estaçöes pauljs 
determinando-lhes preparar racöes para 3.000 home, ian 
cando o pãnico nas fileiras adversárias. 

Mais tarde, na Revoluço Farroupilha, durante pràtjca. 
mente dois anos de luta, vamos encontrar, a surprêsa e a au-
dácia como caracterIsticas dessa campanha. Em espeta. 
cular transposicâo do SAO GONALO corn 1.800 homéns e 
5.000 cavalos, para reunir-se ao grosso dos legalistas em 
CACHOEIRA, desliza CAXIAS entre a serra de TA PES e a 
margem esquerda da Lagoa dos PATOS, iludindo completa-
nente aos farrapos. Em tôda a campanha o que se viu fol, 

em ültima anlise, o apêlo ao cêrôo e a perseguiço, a au-
dácia, o risco calculado, a surprêsa enfim. 

4 - DISCrPLINA E LEALD.ADE 

A vida de CAXIAS confunde-se corn a da propria Pátria, 
desde zeus prirneiros passos na carrèira das armas, nun ea 
poupando sacrifIcios em bern dos elevados interêsses naciO-
nats. Sobretudo, jamais temet o risco da responsabilidade 
pelas atitudes assumidas em defesa da Lei e cia Ordem, seni-
pre se mantendo digno da confiança nêle depositada quandO 
o BRASIL Independente ihe conferiu a alta honraria de re 
ceber o estandarte nacional. 

A disciplina e a lealdade, atitudes que integrarn CO1 

destaque a Honra Militar, nêle tiveram a verdadeira SUb11 

macäo, ünica forma de servicläo humana, que a dignidade 
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ao  inv6s de repelir: 0 Dever para corn a Pátria. Fel 
o1dad0 e urn Chefe cflsciplinado e discipljnador. Nêle 

t1J l i . a e  Lealdade enfeixavam-se, culminando em atos' de 
jarnais de separaço Geravam confiança, nao pro- 

o e resSentjmentos; propiciavam  clima sadie de 
ens6o e harmonha, no sentido que COflvjflha a Defesa das Ins-

j içeS, da Lei e da Ordern. 

A lealdade de Caxias ao Imperador é de todos conhecida. 
AS tropas se prep aravain para depor D. Pedro I, colocando-se 

eU1 
estado de rebeliäo; as Unidades salam dos quarteis para 

DE SANTANA e ate seu pai se pronunciava revo-

iuciOfl6l,b0, no propósito de derrubar 0 Govêrno. Nessa crise, 
como se coflduz 0 futUro Duque, pois seu próprio Eti, do qual 
era SUbCmt' estava revoltado? Mantéin-se absolutamente fiel 
e leal a seU Chefe Supremo, corn plena consciência, embora 
cia magnitude do drama que se vivia e das responsabilidades

m  pela atitude assuida. E, mais, quando D. Pedro I desanima, 
por Julgar inutii qualquer reaço - evitando assim derra-
mamento de sangUe rnglorio - e ainda CAXIAS, urn Major 
apenas, vêde bern Srs, quern insiste, apresentando sugestöes 
para imediata eXeCUcO, no senttdo de subjugar a revolta 

Que exemplo rnagnIfico para caracterizar a floracão exu-
berante do sentimento de lealdade, que representava para 
CAXIAS, inclusive, urn comportamento interior, de pensar, 
de agir, de coei ência de atitudes e de pensamento Dc atuaçäo 
principalmente, de 1 eciprocidade 

t 
3 



CAXIAS COMAHDANTE-CFIEFE NA GIJERRA 
DO PARAGUAI 

I - Planejarnerito Para a Ofensiva 

2 - Bataiha de HUMAITA 

3 - Bcitalha do PIQUICIRI 



- PLANEJAMENTO PABA A OENSIvj 

a) situacao Geral: 

Quando CAXIAS aSSUmiU 0 cornando geral das Fórças 
raS1le11 e chegOu a TUIUTI a 18 de novembro de 186, 

o quadro geral da guerra, estratégico e tático, assiln se con- 
figUrVa: 

(1) EstratégicO (Esbôco n. .1) 

Corn a extraordinária vitOria aliada na Bataiha do RIA-
CjjUELO no inicio das operaçôes, estava ganha a 
Guerra, do ponto de vista estratégico e isso porque a situaçâo 
de mediterrafleidade do PARAGUAI fazia que êle dependesse, 
de nodo absoluto, da via potâmica PARAGUAI - PARANA, 
que agora estava bloqueada. Gozavam OS Aliados, pois, de 
plena liberdacle de açâo Para executar a Estratégia Opera-
cional Militar por rneio de Bataihas que conduzissem, a. posse 
de ASSUNçA0, sede do Poder Politico paraguaio. Todavia, 
urn objetivo intermediário avultava pela importância no 
quadro da Manobra Ofensiva a desenvolver-se., sobretudo pela 
posicäo: HUMAITA. 

(2) .Tático: 

No campo tático o panorama era, dontudo, .completa-
mente diverso e isso porque: 

- a caiha do rio PARAGTJAI constitufa, sem düvida, 0 

centro de gravidade das operaçöes miiltares; 
a posse de HUMAITA era imprescindivel ao prosse-
guinien Para oN; 
muito puco fizéramos no sentido de destruir as 
Iôrças adversárias ou anular sua capacidade .de luta, 
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embora houveSse urn saldo favorável de a1gur 5  
taihas; 

- na realidade, ha pouco desembarcáraflios  em te 
tório paraguaio e estávarflOs de posse, apenas, de 
cabeca-de-POflte, conquistada e consolidada emboa; 

- em ültima análise, nossas possibilidades de manobra 
ao S do território paraguaiO estavam condicion adas  
pelo espaco operacional, definido pelas regioes d 
CURUZU, ITAPIRU, TUIUTI e PASSO DA PATRIA, 
que balizavam a orla da cabeça-de-ponté no rio PA.. 
RANA; 

- o terreno no. interior e ao N da cabeca-de-ponte era 
completamente desfavorável: desconhecido,insalubre. 
e alagadiço, o que, agravado pela pequena area em 
nosso poder, ensejava açöes ofensivas do adversárjo 
que seu excelente moral a isso certamente conduzfrja, 
ja que seu território fôra invadido; 

- o inimigo apoiava-se, agora, no chamado "quadrilá-
Lero", area fortificada que compreendia, principal-
mente, as regiöes de CURUPAITI e HUMAITA, a do-
minar completamente o rio PARAGUAI. 

Enquanto Os Aliados reajustam o planejamento para 
prosseguir a ofensiva, eis que são obrigados a travar 
a Bataiha defeñsiva de TUIUTI, onde Os paraguaios,. 
mais surpreendidos que os atacados, sofrem tremenda 
derrota. 

Que se passa depois? Em conseqüência da ma es-
trutura do Comando Aliado, scm unidade de comando, 
o que agrava dissençöes e suscetibilidades eiitre OS 

Chefes Militares, enfraquecendo' a autoridade do 
CmtChefe, muito comprometjda por sinal, a Estra-
tégia Operacional Militar sofrera, como seria natural, 
muitas flutuaçôes. •Assim é que: 

- o' Piano de 'Operaçöes prescrevia, como Amos, a posse' 
• de HIJMAITA e . ASSUNçA0; 



UUMAITA seria atingicla: desbordando-se a 'quadr1- 
latero" por E e caindo sôbre o flanco adversário pelo 
N do ESTERO ROJAS 

DOVIdO a falta de cavalaria, arma fundamental para 
semethte mobra, evoluiu MITRE para urn des-
bordameflto das posicOes fortificadas par W, conju-
gandO-se a atuacão das Fôrcas. Terrestres corn a Ma-
rinha, desembarcando para isso urn CEx em CURTJZU, 
para domiflar a defesa por urn ataque frontal, que 
foi realizado, culminando em completo fracasso. 

(3) Em sIntese, é essa a situaçao das Fôrca.s Aliadas, 
terrestres e navais, corn as operaçöes estabilizadas, quando 
,AXIS assume a Comando-Chefe das Fôrças Armadas no 
aJASIL, isto é 

- Exércitos aliados detidos face a, linha CURUPAITI - 
ESTERO ROJAS, corn 0 flanco ,W e a retaguarda 
apoiados no rio PARAGUAI, tendo ainda a E e ao S 
o rio PARANA como cobertura, 

- a Fôrça Naval inteiramente bloqueada no rio PA-
RANA face .a ;: CURUPA1TI; 

desarmonia entre Os Chefes Militares, o que se re-
fletia profundamente no moral dos quadros e cia 
tropa, já deprirnido: pelo desconfôrto e ociosidade; 

- estado disciplinar, muito.. baizo, que se agravava enor-
memente pela situacão de frente estabilizada, pro-
duzindo reflexos na . capacidade combativa das uni-
dades, 

• - Apoio logistico precário e muito deficiente, em corn-
• pleta desordem mesmo.. 

b) Piano de Operaçöes: . 

'E'n ultirna anahse, as operacôes ao S do PARAGUAI VI. 

flha sendo conduzidas dentro do quadro 1 estratégico esbo-
cado POr CAXIAS, logo ao irromper a guerra, a 25 de ja- 

f. 
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neiro de 1865, a pedido do MlniStrO da Guerra. Convern 
êsse piano, antes de prossegUfrmOS no estudo, p018 ai S. 
observa corn que realismo e objetividade CAMAS ericarava 
a Conduta da Guerra contra o PARAGUAI, em seguj 
lnvasão empreendida por LOPEZ, de surprêsa, a MATO  
GROSSO e ao RIO GRANDE DO SUL. 

Fôra-lhe submetido o seguinte questionário por :BETJ 
REPAIRE ROHAN, Minis tro da Guerra de então, no sent ido 
de que a resposta configurasSe idéias relativas a Organzaç0 
do Exército e a urn Piano de Campanha: 

11 10  - A que nüxnero de pracas deveremos elevar 11OSSO 
Exército, em reiaço a guerra corn o Estado do 
do PARAGUAI? 

20  - Quais Os recursos de que devemos lançar mao para 
• 	que êsse Exército se possa organizar corn pres-. 

teza? 

30  - Qual o meihor Piano de Campanha a adotar-se 
para assegurar a triunfo de nossas armas? 

40 - Se acha conveniente que os corpos que väo che-
gando das provIncias do norte sigam imediata-
mente a se reunirem ao Exército em operaçôes, 
ou se convém antes demorá-los na Côrte para, 
serem convenjenternente exercitados? 

Além désses quesitos, espero que V. Exa. me CO-

municará qualquer idéia sua que possa interessar 
a nossos preparativos de guerra, quer em relacaO 
ao ataque, quer em relação a defesa de algunS 
pontos da nossa frontejra." 
Vejamos a resposta de CAXIAS (Esbôco n. 1): 
"Juigo quc convém dividir 0 Exército em tres 
colunas, ou Corpos de Exército, devendo o prin-
cipal marchar por PASSO DA PATRLA no PA-
RANA, pela estrada mais próxima e paralela ao 
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io PARAGUAI, combinando seus movimentos 
corn as fOrças de MATO GROSSO, as quais de- 
verâO persegu" o ifl1flflO que tiver invadMo a 
provincia ate a linha do APA, esperando al a s  
orderls do General Crnt-Chefe do Exército do Sul, 
para, de acôrdo corn êie, descer ate onde convier. 

a. outra coluna, que não deverá ser inenor que 
6. 000 homens, marehará por S. PAULO corn dl- 
reço à ProvIncia de MATO GROSSO, fazendo 
junco corn as fôrças que já guarnecem aquela 
provincia, as quais calculo em 4.000 homens. 
Esta coluna deverá operar par MIRANDA corn o 
fini, no so de assegurar as cavaihadas e gado 
que existern por êsse lado, coma para obrigar o 
inimigo a distrair fôrças de sua base de operaçöes, 
e facilitar assim a entrada do grosso do nosso 

xército que deve invadir pelo lado de HUMAITA.. 
Uma outra coluna ou CEx deve chamar a atencão 
do inirnigo pelo lado de S. C.OSME, ITAPUA ou. 

• 
 

SAO CARLOS, para que, não so n.ão possa êle 
cortar-nos a retirada pelo PASSO PA PATRIA, 
no caso de revés no HUMAITA, como para que 
no convirja corn tôdas as suas fôrças sôbre êsse 

•  ponto quando atacado pelo nosso Exércita. Este 
movimento deverá competir as nossas fOrças quà 
guarnecein a fronteira de SAO BORJA e deverão 
cónstar, peiô menos, de 10.000 hornens, das trés 
armas, e ser bern côrnandadas." 

.Portanto, a Estratégia Operacional em curso, á COn-

zubstanciada par MITRE na "marcha pela direita, procurando 
par meio dela o fianco esquerdo do iniinigo, e por al atacá4o", 
flada mais era que a , execurgdo do piano proposto par CAAS. 

c) Preparativos Para a Of ensiva: 

A reorganjzaço a que foram submetidas as Fôrças 
apOs a assunçâo do comando par CAXIAS, eviden-

rIl aspC 	realm ente notáveis do flOSSO patrono coma  

3 

i~~' 
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ctamc corn os problem rejatj 

C1ICfC, 	 nstrucao e a disCiPlI1 da tropa. A 

aa apOlO iog1StO 	a figura do Adrn1nh8tr 0  Sna ati.. 

S6 
 rcfletC, na plefl1W' durante a viagem para 

0 TO. 

ldade faZ-Se sentir jé. pita1s depOsitOS e outras insta1ac0 escalonad na extensa 

ha de trailsPortes lin 	
forafl' 

No acaIflPt0 
da cabec 	

ponte aliada foram 

as 

	

	
adas por CAXIAS durante 

pro VldIW1as torn  
longoS ineses de estabi1icao das 

operace8. A cavaihada 

.inereceu especial ateflcäo, 
pois "tôda a cavalaria estava 

apeada e os 3.000 cavalOs exiStentes estavam em j 

Os CEX e as ti 	
m nidades, de odo geral, foram re 

estadO"
-  

estrutnras, de vez que, 
corn relacao aos 10  e 2° CEx, ye- 

tam caraCteriSt 8  de. orga- 
rificOU 

CAXIAS que apreSefl 
nizacO diverSaS e "pareciam perteflce a duaS Naçöes dis- 

eles se notavarn". 
tintas, tais eram as disparidades que n  
Foi dada grande relêVO a instrucão dos quadros e da tropa, 
principalmente no que dizia corn a instrucãO de combate .e 
serviço em campanha, destacafldose neste particular o ju-
diciosO aproveitameflto do terreflO e o eiflprêgo cia pa e cia 

'picareta ná OrganiZacâO do TerreflO. 
As comunicacães tambérn merecem especial cuidado, . 

tanto que foram feitas ins talaçOeS elétricaS e encomeflda 
ram-se dois balöes para observação, o que muito facilltOu 0 

.planejamento dos EM. A parte relativa a evaCUacO e Si.'-

primentos recebeu novo impulso, além das providenCiaS to-
maclas quanto a linha de transportes. Instalaram-Se arsenals  
,e depósitos na area de operacöes e outros. hospitals fOralfl 

abertos. Além disso, promoveu-se a aquisiçâO de cavalOS! 
rnulas, aumentando-se também o estoque de milho e alfafa 
Finalmente, o moral cia tropa mereceu carinbo especial d 
Comando-Chefe, visando a elevá-lo e meihorar o estadO diS 
ciplinar, que era desolador. Ins talaram-se, nesse s&nti d0v 
teatros, casas de diversöes, levantou-se uma igreja e ate oI: 

,ganizadà foi uma Chefia de PolIcia ao comando de urn 
nente-Coronel. 
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d) ConcIumo: 

Corn tais providências, de tôda a ordern, estava cAXIAS 
ew  condlç6es de ietomai a ofensiva, desta vez fuimmante 
e qile so ii ia terminal corn a 'vitória final sôbre o adversário 

As opeiacOes vão ser concebldas dentro da realiclade gee-
gthfica do TO; a liberdade de ago ,  para 0 Chefe fôra asse-

• gurada pelas FOrças Navais em RIACHUELO. Cabia as 
Forcas Terrest1es, de agora em diante, 0 papel decisivo no 
sentidO de aniquilar 0 poderio iniutar do adversrio. Mas 
.ha-via, para tal mister, que reestruturar fundamentairnente 
aquêle conjunto de fôrcas to heterogêneo e cujo moral já 
estava bastante comprometido, e imprimir maior capacidade 
combativa as unidades, tarefa a que OAXIAS Se consagra, 
por completo. 

Al está urna das principais facetas da personalidade ex-
traordinária do nosso Patrono. Em alta dose nêle se continha 
o planejador, 0 organizador por ezcelência, a administrador 
em suina, que no se preocupava corn o tempo aproveltado 
3m reorganizaço e treinamento das fôrças para a bataiha 
decisiva. 

9 



2 - BATALHA DE HUMAITA 

a) Situacão Geral (Esbôço ii. 2 e Calco n. 1): 

O quadro já é conhecido quando resumimos, estratégica 
e tàticarnente, as operaç5es no TO a chegada de CAXIAS 
Contudo, merece destacar que, corn a longa estabilizaçâo das 
jperac5es no 86 OS paragualos desenvolveram esfôrço sobre-
bumano no sentido de meihorar o "quadrilátero", ampliando 
as  organizacöes defensivas, aprofundando mesmo a defesa, 
como, da parte dos aliados, como vimos, as fôrças estavarn 
compietarnente reorganizadas. Nesse ambiente e, pois, que 
vai travar-se a primeira batalhá de CAXIAS, mais conhecida 
como Manobra de HUMAITA ou Primeira Marcha de Fianco. 

b) Plano de CAXIAS (Calco n. 1): 

Embora o piano original de CAXIAS para a conduta da 
Guerra ainda permanecesse em suas linhas gerais, contudo 
teria de sofrer, como seria natural, as adaptaçöes necessárias, 
que resultantes do exato conhecirnento da regio de operaçöes 
e, principalmente, da situação que se configurava no mo-
mento. Dêste modo far-se-ia urn largo desbordamento, pelo 
Corpo de OSORIO o qual, depois de desembarcar no Alto 
PARANA, marcharia na direçäo de ITAPUA, passando por 
AGUAPEf, o que iria enfraquecer de muito as posicöes mi-
inigas de TUIIJTI é CTJRUPAITI. Tal concepco so no serâ 
completamente executada, em virtude da ocorrência de fa-
tôres adversos. Dal ter OSORIO desernbarcado no PASSO 
DA PATRIA e inarchado juntamente corn 0 grosso visando 
TUIUCUE 

Porque CAXIAS deu ênfase ao papel das FOrças Tar-
estres flessa manobra, náo operando como entendla MITRE. ? 

Pensava CAMAS, e acertadamente, qua: 

N-7 



- 

- agora era o inornento do procurar a deeisão Cofli 
Fôrças Terrestres, principalinente, dada a sltuaç0 
dispositivo defensivo do inimigo; 

- compensaria tentar o dornlnio de CURUPAITI e 
MAlTA par uma manobra central dé ruptura? It se,  
par sorte, levassem de vencida os paragualos nessa  
fase, "para onde seguir depois corn a mesina: part 
AssuNçAo, deixando a retaguarda, as rnargefls 
rip, a exército iniinigo qüase incôlurne?" 

E vinga a idéia de CAXIAS, de atuar principajnien 
polo flanco, pois dizia êle em carta ao Visconde de 
RIO BRANCO, a 6 de abril de 1867: 

"Na minha frente estão 20.000 iniinigos magistj. 
mente colocados e fortificados. Seria urn loo 
iheria tima derrota certa se Os acornetesse nurn ata 
que frontal. Teria de contar, sôrnente corn as fôrça 
terrestres; os bombardeamentos da esquadra tern n-
eomodado o inirnigo, mas nào produzem efeito cor-
respondente a bull-ia que fazem. Fortificaçôes do 
terra refazern-se no interválo de horas e CURUZU 
está hoje no mesmo estado em que Se achava antes 
dos bombardeamentos Tudo mais sào ilusöes" Pas-
sando a explicar a necessidade de executar a ma-
nobra de flanco, acrescenta: "porque estas forUfi-
cacöes so por terra podem ser tornadas e isto POT 
rneio de manobras que obriguem o inhtnigo .a abafl-
doná-las. Enquanto isso, pretendo que, a esquadra 
force HUMAITA e procure eoloear-se acima da po 
sição, Para cortar Os transportes por água corn a ca-
pital inimiga." 

A missão das Fôrças Aliadas continuaria então em 
curso de cumprimento e caracterizada pela conquista 
da regio de HUMAITA, corn a frnandade de perm' 
o acesso das Fôrças Terrestres e Navais ao COr&aG 
do PARAGUAI, ünica forma de se atngzr 0 obJet1' 0  
geral da guerra, quo era esmagar as FArças e L6PBZ- 
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Quals as possiblildades que o inIm)go poderia oferecer 
ara imp" o cumprimento tie nosa Mkisâo? po-

clerfamos resUmir dizendo que as FOrça de I,6p1 

cram capazes de: 

0utinUar defendefldo 1  em boas condiçöes o "quadri-
jatero", principalmente as regiöes de HUMAITA e 

JAS - SAUCE; 

- ataCar nas direçöes SAUCE 	TUIUTI e PASSO 
POCU - S. SOLANO; 

defender ainda a região de PASSO POCU; 

- retraii:Se para 0 N e, nesse caso, apresentar novas 
linbas de defesa nos cortes do TEBICTJARI e PIQUE-
dEl. 

Eram, evidentemente, de preocupar a CAMAS tais 
possibi1idadeS de vez que o inirnigo dispunha no in-
terior de suas posiçôes de 25 . 000 paraguaios, que Os 

aliados iriam enfrentar corn apenas 39.000 home. 
Acresce que as organizaçöes defensivas cram muito 
boas, extensas trincheiras ligavam as diversas regiöes 
e fôra prevista a defesa em tôdas as dirêçöes. A 
linha de transportes balizada por TAYI - S. SOLANO 
garantia urn fluxo de suprimentos continuo corn o 
interior do pals, o que aurnentava, sern düvida, as 
possibffidades de resistência. Outro ponto que cer-
tamente preocupava o Comando Aliado, dado o pre-
cedente de TUIUTI, era que LOPEZ poderia deci-
dir-se por urn comportamento nitidamente ofensivo, 
seja atacando mais umá vez na direçäo tie TtTIUTI, 
seja abandonando suas posiçöes para uma batalba 
campal, a E, quando nossas fôrças estivessem cxc-
cutando o desbordamento da posição. 

Para fazer face a tudo isso, CAXIAS decide atuar 
corn seus três CEx (0 2° CEx, que estava em CURUZU, 
0 1° CEx, em TUIUT.T; e, o 3° CEx, tie WORM, 
recentemente chegado a PASSO DA PATRIA), au- 
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xiliados pela Esquacira (quc fazia frente a 
rea1zando a manobra em duas fases, dada a 
sidade de complern en tar a estudo do terreno e 
nliecer a verdadeira situaçO do inimigo ao N do 
tero ROJAS. Dêste modo, resolve AXIAs: 

- num primeiro tempo desbordar, par E, a posico 
fensiva paraguaia, levando o grosso das fôrças par 
TUYU-CUE; 

-_ em seguida, consoante' o comportamento do mimigo: 

- atacar a posicão de ROJAS, pela retaguarda, em 
ligacâo cOrn o grupamento que fazia face a 
TUIUTI• e, depois, cercar HUMAITA; 

- proceder diretamente ao cêrco de HUMAITA, c aso  
a linha do ROJAS no estivesse defendida; 

- finalmente, destruir o inimigo numa bataiha cam-
pal clecisiva, atacando principalinente na direção 
E-W e, tarnbém, na direcäo S-N, na hipótese de 
LOPEZ abandonar o quadrilátero para enfrentar 
os aliados a E de HTJMAITA Quanto a. Esquadra, 
decidiu ainda Caxias que: 

- guardasse a posição de CURUZU; enquanto o mi-
migo permanecesse em CURUPAITI; 

- subisse o rio PARAGUAI, logo que o Exército Ui-
trapassasse ROJAS; 

- ultrapassada HUMAITA, estabelecesse ligação corn 
as fôrças terrestres nas margens do rio e cortasse 
a retirada do inimigo no TEBICUARI. 

c) Execuçâo da Bataiha (Esbôço n. 2 e Calco n. 1-A): 
A 22 de juiho de 1867 CAX1AS - agora no Coma-ado SU-

premo das Fôrças Miadas, que MITRE se retirara para.a AR 
-GENTINA, desde fevereiro, a resolver probiernas de politIca 
interna - inicia a manobra de flanco, "passados 14 ineses da 
bataiha de TUIUTI, cêrca de ii meses após 0 combate de 
postos avancados de CURTJZTJ e precisamente 10 ineses cie- 

I 



41 

*a fracassada oferisiva corn ação principal em CURU- 
A xnarcha e iniciada pelo S do Estero BELACO, 

FAITI dirigindo-se por TIO DOMINGOS para a regiäo de primeiro 
deSt° a N do Estero BELACO, onde o grosso devia arti-
cular-se. 0 movirnento cc processa sem maiores dificuidades, 

S 

corno vanguarda cia coluna 0 3° CEx de OSORIO, 
ue se fazia preceder da DC de MENNA BARRETO, e tinha 
segui40 0 1° CEx Já sob 0 comando de ARGOLO, substituto 

de POLIDORO. Enquanto a coluna principal seguia pelo s 
do Estero, pelo N marchavam Os destacarnentos argentino 

e uruguaio, aquêle ao cornando de GELLY Y OBES e, êste, 
wnandad0  pelo Gen HENRIQUE CASTRO. Para a fixaço 

em TUIUTLI ficara 0 2° CEX de PORTO ALEGRE, que iria 
arantir a base de operaçöes e a llnha de transporte dos 

ExércitOS Aliados. Enquanto isso, a Esquadra cumpria o que 
he fôra prescrito, no sentido de ficar atenta aos movimentos 
lo grosso, ficando em condiçOes de atuar, por iniciativa de 
;eu Crnt, JOAQUIM INACIO, tao logo julgasse oportuno. 

Após a Vanguarda recaicar as resistências que cobriarn 
s passos do ESPINILHO e do ANGOLO, repelindo-as para 0 

riterior da posição, a grosso das Fôrças Terrestres atingiu a 
1 de juiho a região de TUIU-CUE, onde acampou, depots 
Le urn penoso percurso de cêrca de 40 km, através caminhos 
ntrecortados de esteros e pântanos. 0 30  CEx desdobrou-se 
ice aos passos do ESPINILHO e do ANGOLO, ficando o desta-
arnento argentino a esquerda. Enquanto isso, parte do 

CEx estacionava em S. SOLANO. 
No dia seguinte ao da chegada das fôrcas a TtJYtJ-CU, 

lITRE, que já regressara de BUENOS AIRES, reassumiu 0 

Omarido Supremo, lath que vai produzir reflexos sensiveis 
D curso das operaçöes. Enquanto CAXIAS entende coma 
elhor SOIUCâO o sItio ao "quadrilátero", em face dos i5.ltirnos 
COflhecimentos, MITRE discorda. Prefere, ants do sitlo, urn 
COflhecjmenth mais detaihado das fortificaçôes no flanco E 
d HUMAITA, 0 que, evidentemente, importaria em muita 
rda de tempo, näo concordando CAXIAS corn Isso. Ainda 
ais era intenção do general argentlno qüe a Esquadra 
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atuasse, mesino isolada, subindo a rio PARAGUAI, Peflsa 

iñentO contrárlo ao do nosso general, que aceitou a proposta 

de JOAQtJIM INACIO, no sentido de. urna atuação mais p 

dente, em consonâncla corn as FôrçaS Terrestres. 

Afnal a Esquadra realizou o foramefltO da passage 
em CURUPAITI, a 15 de agOsto de 1867, indo lundear face 
a HUMAITA, ficando entre Os fogos desta fortaleza e os de 
CtJBUPAITI, que the ficara pela retaguarda. 

Prosseguindo as FOrças Terrestres em suas operacSes, a 
20 de setembro elenientos do 1° CEx atingiram PILAE e te 
conhecirnentos seus foram lançados ate TEBICUARI. A 2 d 
noveinbro TAYI era dorninacla, ficando a navegaçâo do rio 
barrada nessa regiâo. No dia seguinte Os paraguaios, já em 
situacão grave, apelam para a solução que seria muito ConMim 
durante a 2a  Grande Guerra no TO russQ: tentam romper 
o cérco, por meio dum ataque violento as posicöes de TUIIJTh 
Embora de elevado alcance estratégico, pois poderia cortar as 
linbas de transportes aliados, além da posse de nossa base 
de operaçöes, todavia a valor de PORTO ALEGRE fez que 
abortasse to audaciosa manobra de LOPEZ, que nos obri-
garia a uma batatha corn a frente invertida, extremarnente 
perigosa :para os aliados. 

• As conseqüências ünediatas dêsse segundo ataque a 
TUIUTI não se fizeram sentir e se traduzirarn peias seguintes. 
providencias de LOPEZ: 

- preparativos para evacuar 0 ' 1quadrilátero" (a rnaioña 
• dos canhöes de SAUCE, CURUPAITI, ROJAS e PASSO 

DO ANGOLO foi reinvida para 0 Interior. de 1W-
MAlTA, para as trincheiras mandadas construir em 
PASSO POCU); 

- transfornou as regiäes desguarnecidas em simples 
linhas de vigilncia; 

mandou construfr as fortalezas do TIMBO e do ES-
TABELCIMENTO a margem do rio, corn a fffl&1 
dade de assegurar a retirada do seu Exército para 0 N 
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r o regr0 defiflitivo de 	a ARGENTiNA, a 
• C( qneiro de  1868, CAXIAS assume o Comando Supremo 
de ! iprirnir urn sentido realmente extraordinário as ope 

C 	Msim é que, ao amanhecer de 19 de fevereiro, a Es- 

p: rac° forcOU e venceu as defesas de HIJMAITA e do TIMBO, 
qiad 	a TAYI, al se ligando as Fôrças Terrestres no 
cilegan dia que CAXIAS conquistava ESTABELECIMENTO. esnio 

A situacão era desesperadora para o inimigo, pois 3 

sriOS ja tinham chegado a ASSUNçAO. Havia que evacuar 
rrA, o que foi feito a 3 de marco, fugindo LOPEZ corn 
Iioniens através do CHACO para 0 N. Deixou BAR- 

os aESQUIM e BRUGUEZ defendendo as posiçOes, sendo 

L 
que ao Ccl ALEN conferiu a defesa de HUMAITA. 

CAXIAS ordenou, em conseqUência, o ataque as linlias 
do ROJAS e de TUYU-CU, de PASSO ESPINILHO ate o 

I PASSO ANG0L0, nu.ma  acão convergente sôbre o PASSO 
pOCTJ, o que obrigou. 0 inimigo a retirar-se, dum sO lanço, 
Para: o recinto de HUMAITA, sem retardar os aliados. 

Corn isso HUMAITA foi cercada; a 2° CEx, de ARGOLO, 
ficou a SW do PASSO BENITEZ; 0 destacamento argentino 
ocupou PASSO. POCU; e o 30  CEx, de OSORIO, acampou 
em PARE CUR. 

No propósito de impedir a fuga da guarniçäo de HU- 
MAlTA, pelo mesmo eixo utilizado por LOPEZ, mandou 
CAXIAS que fOsse cortada, por dois destacamentos, a reti- 
rada dos 10. 000 paraguaios, a quanto montava o efetivo da 

•tropa inimiga cercada. Urn destacamentó de brasileiros 
partju de ESTABELECIMENTO e, depois de atravessar 0 

rio PARAGUAI, desernbarcou na outra margem. 0 outro, 
•COflStjt1jj0 de argentinos, partindo de CURUPAITI, atra- 

0 rio PARAGUAI e desembarcou mais ao N, reunin- dose OS dois destacamentos em ANDAI, cortando assim a re- 
Irada dos Paraguaios. Depois de várias tentativas do ml- 

go vlsando a romper o cêrco, para o N,. ordenou AXIAS 
:s alto  fortaleza, que 101 feito por OSORIO, 0 qual entrou 

ase que juntamente corn as fôrças de ARGOLO e de G1LLY 
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Y OJ3ES. A reslstêncla paraguala contlnuou herói(!a' o 
da fortaleza, porérn a urn apêlo generoso de CAMAS, •ro 
dia-se a tropa, a 5 do agôsto do 1868. 

Abria-se, dêste modo, o acesso a ASStJNçAo. 

d) Conientários: 

l de acimirar-se, nesta prirneira fase do Cornarido..Che 
de CAXIAS, seu comportarnento como Planejador C Orga.. 
zador de méritos incontestáveis, que agiu sobretudo pelo 
equilIbrio e prudência, reservando a audácia, o risco ca. 
culado para mats tarde, para o ato cuiminante da guerra 
contra LOPEZ. 

Analisando-se sumàriaxnente a Manobra de HUMAITA 
em suas linhas mestras, aquelas que interferern prôpriam.enth 
corn a parte fllosófica da Guerra, nos seus aspectos de 
Ciéncia e Arte, sentimos que ela se configura em uma ma-
nobra de flanco, por excelência. Não se sabe o que mats res-
saltar: se a beleza artIstica de sua forma ou a segurança e 
a flexibilidade de sua execucão. Nâo foi, por isso, nem ma-
nobra montada "a priori", nem "a posteriori"; foi bern aquêle 
tipo que tanto agradava a NAPOLEAO e próprio dos ehefes 
realmente notáveis. CAXIAS concebeu manobra altatnente 
flexivel, embora estruturada prèviamente, podendo evoluir 
corn a bataiha, como hoje se prescreve nos manuais doutri-
nários. Vêde como so deu: primeiro, urn movimento desbor -
dante ate TUYU-CUE, al ficando em expectatava estratégica 
Em seguida, tal fôsse o comportamento das fôrças mimigas, 
evoluiria para urn movirnento envolvente integral, na direçâo 
TIO DOMINGOS - S. SOLANO * HTJMAITA, em conibi-
nação corn atuaçfto coordenada des Fôrças Navais ou, em caso 
de isso ser impossIvel, a manobra de flanco culminaria no 
crco do "quaclril4tero". Magnhfico, Srs.: no rnInimO, 0 

cêrco parcial, se possivel, O aniquilamento total. 

0 estudo das Constantes da Manobra ressalta seil per-
feito equilibria. As duas alas atuaram sempre de modo fl1 
tidamente ofensivo, embora decaladas no tempo, enquaflto 
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F no centro a defesa adversária, ao rnesrno tempo 
anassa central soldava duas alas. Da comb!naço 

E 	qtlC 
 

essa 
	basta leinbrar que utilizararn-se as civas pain- 

:• dC ' 'jas de aCeSs0, urna terrestre e outra fluvial, que con- 

a etaguarda irnediata do inhrnigo lsolancio-o, pos, 
11 erior do pails- Para completar, encontramos judiciosa do  illt 

ticO daS fôrça no tempo e no espaco ficando em TIJ-
rep na açO de fjcação 1/3 do efetivo; Os 2/3 restantes, 
ItJTL 

dos no flanCO principal, enquãnto a Esquadra atuava 

rW. 
Els al a Bataiha de HUMAITA, conduzida por CAXIAS, 

de se espelham, corn fulgor, Principios Guerra como Eco-
jioznia de FôrcaS, Massa, Ofensiva e Liberdade de Ação. Tarn- 

crnt Tático mats uma vez se destaca em CAMAS, 
seja quando reestrutura as GU e Unidades no sentido de 
nielhOr adaptar as fôrcas ao emprêgo visado; seja instrujncjo 
e reorgafliz50 as tropas em funçäo da realidade da guerra 

• face ao inimigo. Deu ênfase a atuação cia cavalaria nessa 
primeira fase das operacöes em território paragualo, nâó 
atribuifldO a importância que MITRE ihe conferia, quanto 
ao nümero, pois, dizia, "a guerra que temos de fazer é mats 
de caçadores e artilheiros que de cavalaria", referindo-se na-
turalmente a luta pela posse de HUMAITA. CAXIAS re-
servava a cavalaria para aquelas açôes próprias nos prelirni-
nares e no acabamento da bataiha. Atribuia, pois, novo 
sentido a doutrina de emprêgo das armas na guerra do PA-
RAGUAL Outro aspecto a destacar em CAXIAS e a perseve-
rança no cumprirnento da rnisso, paciência diante do dificil 
em HUMAITA: "paciêncja para esperar 0 momento oportuno, 
Perseveranca no objetivo geral da manobra estabelecida". 

Al está, Srs., o que foi CAXIAS em HUMAITA, pro-
cUindo corn segurança e obstinação, urn campo de bataiha 
Para buscar a decisâo, jã várias vêzes tentada sem sucesso, 
antes do seu comando Não conseguindo al decidir a guerra. 

• estratk9learnente, que o inimigo a isso fugira, o que faz de 
JMLLUTA, de certo inodo, uma batalha frustrada, CAXIAS 

Se detém dante cia extraordinária vitória tatica. NaG 
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so contenta apenas coin o cêrco cia iaxnosa praça fort e . 
buscará noutra inanobra, mais audaciosa ainda, a decjs a  ' 
quo seth alcancado, como veremos, na Batalha do PIQTjIci. 
oxide, eni contraposição a lentidâo e a prudência da 1ta. '  
nobra de XWMAITA, nos seus 12 meses, afloram a rapidez 
e a audácla, coma conseqüência da adaptaçáo da Doutrj 
.s novas realidades da guerra, mudando-se a forma, os 

todos e as processos de conibate, ate, para a consecuçao 
vitOria conipieta. . 	 . 	 . 

4. 



3— BATALHA DO PIQUXCIfij 

Situagao Geral (Esbôço 11. 3): 

TerIfl1na a conquista de HUMAITA, haa que pros- 
guir para o,  N, pois 0 mimigo, vencido ernbora, não estava 

cornP1etamte derrotado, tanto que se recuperara para ba-
ter-se em nova luta no corte do rio PIQUICIRI. Tratava-se 
para CAXIAS de reajustar 0 dispositivo clas Fôrças Aliadaa 

g cerTaz os meiOS para a regiâo de PALMAS a fun de, corn 
melIlor conhecinlento da situaçao, decidir sóbre a manobra 
mais adequaCla. 

ssim é que, depois de mudar sua base de operaçäes pará 
HUMAITA e al manter 0 20  CEx de ARGOLO, desioca o 
grosso das Fôrças Terrestres para 0 N, a 17 de agôsto, al-
cancando PALMAS a 30, estacionanclo o grosso entre o &r-
RtJBI e o PIQUICIRI, depois de se darem aiguns combates. 
Antes inesmo de alcançar PALMAS, vemos CAXIAS tomando 
uma deciso preliminar consoante a évolucão dos aconteci-
mentos: 

"Tenho hoje por ponto objetivo VILLETA, para onde se 
retirou LOPEZ corn seu exército, e que estou resolvido a 
atacar, logo que lá chegue. Quer 0 inimigo seja batido em 
VILLETA, quer se retire diante de nos, tenho deliberado 
seguir dal para ASSUNçAO, que ócuparei militarrnente e 
de onde farei seguir expedIcôes.". 

- Era, scm düvida, a concretizacão das primeiras idélas 
contjdas no Piano de Operaçes que enviara ao Ministro cia 
Guerra de entäo, inostrando comoiria conduzir as operacöeS 
agora que HUMAITA estava dominada: 

'C-' 

Uperando no vale do rio PARAGUAI, atingir AS cAo. Em seguida, restabelecer OS transporteS corn a P° 
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vine' do MATO GflOSSOs instalar urn iiciii go 

1AGtJAI c destruir Os rernanescentes do  ex6relto  

igifld0 a val guarda 0 corte do PIQU 

tou-SC quO Os 
paragU°5 defefldiam essa nnh 	era 

; aléfli disSo, outroS rcOflbeCeflt0s 	
a, fla 

GUSTUBA estava i0rtificada. F 	
flflavam 

b) phino dc CAXJAS (sbôco ii. 4 e Calco n. 2): 

Xao ha duivida que as Fôrças Aliadas estäo diante 
outra posicao de resistêflcia fortificada, coin 9 krjj fle  
terlsão, coberta a E por urna lagoa e pelas ãguas que dej aL  
provêm. Como venCer 0 inhnigo se urna Inanobra emtral  
de ruptura, seth muito onerosa, pois 0 PIQUIcIRI fôra tra 
formadO nurn ObStCUI0 de 20 m de largura e algu= metros 
de profufldidade e 0 terreno a E, coberto por densa flore 
e alagadico, no possibilitando uma ação de flanco pelaes. 
querda paraguaia? Será possivel operar por W, pelo GR. 
CHACO, uma planicie aluvional, baixa e alagadiça, seni es- 
tradas e coberta de espessa vegetação? Qual o piano a ado.. 
tar-se contra urn inirnigo que dispöe de 20.000 hornens e inajs 
de 100 canhOes Para a defesa do PIQUICIRI, quando os 
aliados nurneram, apenas, 34.000 homens? 

Diante da reahidade que se apresenta, eis que CAXIAS 
abandona qualquer açäo frontal. ou pelo fianco B, decidin 
do-se pelo envolvimenth integral, por W, Para desembarcar 
em SANTO ANTONIO e atuar pela retaguarda dos defen-
sores, fixando a posição frontalrnente. Portanto, conslstia a 

F 

	

	 inanobra em levar a massa dos aliados Para 0 N do PIQ1Th 
CIRI, corn o propósito de atacá-lo pela retaguar, sendo fl 

• 	 cessário transpor o rio PARAGULAJ entre PALMAS C SANTA 
TEREZA e, daf, seguir Para SANTO ANTONIO rnam° 
em seguida Para o 3, corn o flanco W apoiado no i0 

RAGUAI, ocupando a regiao de VILLETA NatUra1me q ue  
I piano ia 1mporr nurn desbordamento pela mat 

gemW do rio PARAGUAI Para livrar a cohina dos f Ogos  
da artliharia de ANGTJSTTJRA Dentre outras 
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o re5Sa1tm aque13 Idélas quo con jtjon 

ASSC '1a man0b1 de ilanco, podendo CAXIAS adotá-iaa 
00dU uni0 da rnaSsa de manobra na ala extema do (318- 

obstácUlO (rio PARAGUAI) proporcionando a 
a necesa a reuniao dos melos e, finalmente, 

se1r.. r a obteflcaO da surprêsa pela açâo rápida e 
p055'1' 	taguarda do adversário. ea  nare 

c) Eecucao cia 13atalha: 

1) Marcha de FlancO (Esbôco n. 4 e Calco fl. 3): 
XIAS 'crai dar ifliCiO a marcha de flanco, por w, para 
j1ia decisiVa corn OS paraguaios que, a essa altura, 

a b. do jm inente 0 moViflientc) pelo GRANCHACO - de-
SCfl aos  trabalbos que se faziam de construção de 11 km de 
V1dccia - evoluIram sua estrutura defensiva, lançando uma 

rtura para VILLETA e constituindo uma reserva móvel 
5. 000 homens) que ficoU em ITAIVATE, al preparando 
jna tiltima liriha de defesa. A massa de manobra, cons-

tituida pelos três CEX (1 0 , 
20  e 30)  e, mais, as quatro DC 

(1, 2a,  3a e 5k), totalizando 23.000 homens, aproximada-
rnente; desloCOU-Se, depois de ter sido transportada pela Es-
quadra, de PALMAS ate SANTA TEREZA, pela estrada do 
CHACO. Dal seguiu para a confluência do arroio VILLETA, 
alcançando essa região a 4 de dezembro, de onde prosseguiu 
viagem, agora novamente transportada, para SANTO AN-
TONIO. A cavalaria, ao invés de seguir para o arroio VIL-
LETA, despontou-o e marchou pela margem direita do PA 
RAGUAI, ate SANTA HELENA, pouco ao S de SANTO AN-
TONIO. 

Estabelecida a cabeça-de-ponte em SANTO ANTONIO 
Podia CAXIAS lançar-se para o S sôbre as defesas do P1-
QIJIRICI. Estratègicamente, LOPEZ estava envolvido. 

(2) A Dezembrada: 
(a) ITORORO 
Ao 2° CEx deterrnjnou CAXIAS "procurar e ocupar, logo que deSembarcasse (em SANTO ANTONIO), a ponte do ar- 

4 



ioio xTOROXO, para evitar que 0 inilnigo, prevenido a. 
tome nela posicaO e flOS dispute o 

náo tel sido 
sufwlefltemte interpretada a mis s- 	Por 

tratava de manter-Se a pasSagern no ITORORO ate a 
• 	 gada do grossO, torfloU-Se neCeSSarlO inontar urna aç 

• 	 fôrça para domiflar a linha. 0 que aconteceu f0i Precj 
niente o seguinte OSORIG lançou-se, COIn seu 30 	

a. 

abordagem da defeSa paraguala, despontando o alTojo 
quanto o 2° CEx faria uma ação de fixaçäo. A fôrca da aça° 
secundária, ao invéS de fixar CABALLERO, 0 que f6z f0i en 
gajar-se a fundo, sendo repelida corn violéncia pela defes a  

• 

	

	 inirniga, que se portou bravamente e se conduziu de 1fl0CJ0 
essencialmeflte dinâmiCO e eficaz. 

CAMAS, a testa do 10  cEz e extrernamente preocupado  
corn as flutuaçôes na frente do 20  CEx, decidiu interyfr no  
combate, pois o 3° CEx de OSORIO ainda continuava atra. 
sado e näo aparecia no flanco direito do inimigo, a tempo 
de terminal corn essa luta sangrenta. Assiin pensando, Ian. 

• 

	

	 ca-se GAXIAS numa acão frontal, empenhando também o 
1 0  CEx, "para no mais retardar o resultado  desejado". 

Foi essa uma decisáo fundamentada puraniente no fator 
moral e na audácia, comandada a acâo pessoalrnente pelo 
Cmt-Chefe. 

Magnifico episódio que a todos ernpOlgOU, levando de 
vencicla as fôrças do CABALLERO. "Houve quein visse nb-

rimbundos, quando êle passou, erguerem-se brandindo eS-

padas ou carabinas para cafrem mortos adiante. Tôda auela 
rnassa, que ha pouco arnolecera e se desfibrara sob a acao d 
pânico, readquire de sübito sua vitalidade e poder coinb'° 
(DIONfSIO CERQIJEIRA), 

Vencida a resistêncja em ITORORO, prossegulu GAjaASY 

a 7, para o 8, despontando as cabeceiras do IPAN, o T le  
anulava qualquer tentativa de retardamento nesse 
acampando o grosso, por 2 dias, na regiâo do Cerro do 
Restabejeceuse a 1igaao corn a Esquadra e reorg' 
as forças para o choque dccislyo. 
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(b) AVAf: 

perrotado em ITORORO, CABALLERO recebeu ordem 
tie LOPEZ no sentido de deter CAXIAS no corte do AVAX, 

do con ideràvelmellte reforçado Tal clecisão do ditador 
jaguai0 deba düvidas quanto a sua verdadeira intenção: 
ravar a batailla decisiva no AVAI Ou em ITA-IVAT. 

InformadO CAXIAS pela vanguarcia, que a linha do 

-.AVAt estava defendida, determinou que a posiço fÔsse abor-
dada em tôda a frente e, mais, percebenclo que a defesa de 
c13ALLER0 não apresentava Os flancos apoiados, decidiu-se 
-a rePrOdUzlr CANNAE, isto é, fixar os paraguajos Irontal. 
mente e desbordá-1OS simultâneamente pelos dois flancos, 
para cortar a rétirada. Lançou o 2° CEx pelo flanco di-
reito do liuimigo, enquanto a ia  DC atacava pelo esquerdo. 
As 2a e 3a DC atuariam no flanco direito. 

- Quando CAXIAS percebeu qüe Os dois flancos paragualos 
stavam sendo envolvidos, lançou no fianco direito o 1° CEx 

e a 5a DC, que mantivera em reserva. 0 inimigo foi comple-
-témente derrotado, perdendo cêrca de 4.800 homens, num 
total de 5.000 e fol possivel as fôrças aliadas ocupar VILLETA 
-a 11 de dezembro e restabelecer -ligaç.o corn a Esquadra, 
reorganizando CAXIAS as fôrças nessa regio. 

(C) LOMAS VALENTINAS: 

Para a fase final da luta, a distribuiço das fôrças pa-
raguaias era a seguinte: em ANGUSTtJRA havia 2.000 ho-
fliens ao comando de THOMPSON; no corte do PIQUICIRI 

-distribuframse 3.000 homens pelas trincheiras; e, em ITA-
IVAT, os 9.000 restantes. Para fazer face a essa ar-
:ticUlacao de LOPEZ, CAXIAS adota a seguinte linha de ação: 
a a DC lana a cobertura na direção de ANGUSTURA, en-
•quanto a la DC reforçada atacaria a linha do PIQUICIRI, 
I19ando.. as fôrças de PALMAS 0 grosso das Fôrças Ter- 

tr es atacaria a posicão de ITA-IVATE, chave de todo 0 

440sitivo paragualo. 
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os principloS da economia de f6rça8 e do objetivo  
so conhigUl'alTl, de modo notável. Deixancio t.o securi 
quanto possível as açôes de menor importh.ncia, CLZAS 
prega a propOrcãO de 1/2 na açäo de cobertura (1.000 aii 
contra 2.000 paraguaiOS) para o ataque da la DC  ao  
QUICIRI apreserita 3.000 homens contra outro tanto 
niigo; e, finalmente, na aço decisiva, lança 15.000 
contra 9.000 de RESQUIN. Também o principlo do 
tivo ressalta espontâfleo, bastando considerar-se a irapor-
thncia relativa dos diferentes objetivos selecionaclos e 
einpregados em sua consecuçaO. 

Serão necessários 3 violentos ataques para que o in Lmgo 
seja deirnitivamente batido e aniquilado 0 pnrj e  de- 
sencadeado,  a 21, atacando A1DRADE NEVES com seu gru_ 
pamento de cavalaria (2a DC, 3a DC e 9a  Bda Cay) 
rnigo em POTRERO MARMOL, para cobrir o ataque prill-
cipal de CAXIAS, que parte as 15,00 horas sôbre ITA.WATt 
ao mesmo tempo que a 5a  DC fazia a cobertura face a IGlJ 
TUBA. 0 ataque dos 10  e 20  CEx entra pela noite adentro 
e pouco êxito obtém diante da resistência heróica dos pa-
raguaios. Já o grupamento de MENNA BARRETO, consegue 
pleno êxito no ataque a linha do PIQUICIRI. 

A 25 novo ataque é realizado contra os paraguaios, agora 
reforcados corn mais 1.600 homens vindos de ASSIJNçAO, 
e pequeno avanço é conseguido. Finairnente., a 27 :desfe... 
cha-se o golpe decisivo, partindo em primeiro escalo o des-
tacamento de PALMAS, sendo completarnente batidas as 
fôrças de LOPEZ, fugindo, em seguida, o ditador corn urn pe-
queno grupo de paraguaios (cérca de 60). 'Urna vez tenfli-
nada a luta em ITA-IVATE, volta-se QAXIAS cøntra N-
GUSTURA, que se rende sern combater. 

A 5 de janeiro a capital inimiga era ocupada pelos a11B 
dos, sem nenhuma reação. 

d) Comentárjos: 

Nessa Inanobra CAXIAS conipletou-se, no ha 
alguma, como Chef e e Concjutor de honiens. R.pido,au 



53 

e 
herôlco, nào Imprimlu As oper 	o ritmo lento da,  fase.Percebeu que o lator tempo era d1jy0 para 

 to total do aclversárlo. Nutria apreeiaço iu- 
L tV'nen 

 
afl  essaita a Judiciosa reparticao dos rnelos, ficando cm 

o efetivO estritamente necessárjo (8-000 homens) 
da linha de transportes, fixando 0 inimigo pelo 5, ìroteg 
jogava a xnassa de inanobra, representada por aquantO 

omens, Para envolver LOPEZ pelo N Co reserva 2 000 Ii
anenas 1.800 homens no CHACO, para atencler aos .. ij !ar1am 

• 	•gijpamefltOL 

• 	No so na repartição das fôrças, xnas principalmente na 
nbinaca0 de direçôes e atitudes e ritrno da manobra - In- 
sive na região de desembarque ao N do PIQUICIRI, que 

ocleria ter sido VILLETA, IPANA OU SANTO ANTONIO, de- 
]ndo-se CAXIAS pela mais afastada - os movimentos para 

a BataI do PIQUICIRI se configuram conici autêntico Risco 
Calculado Foi nina cartacla decisiva a que o CmtChefe 

nçou-se 

- quando cofldiciOflou 0 êxito da marcha de flanco a 
nina estrada a ser construida em menos de urn tries 
e que so poderia ser utilizada durante 0 mês de no-
vembro, pois em dezembro ficaria submersa; por-
tanto, sob a "ameaca tenebrosa de ver o Exército tra- 

• 	 gado pela cheia do rio PARAGUAI"; 

- quando afastou-se de sua base de operaçöes e fol co-
bear o grosso de suas Fôrcas entre o Exército mi-
migo e seu centro vital, cortando-the as linhas de 
transportes, de Inieio; 

- finalmente, quando lançou-se herôicameflte pela 
ponte de ITORORO Para veneer a inhmigo nuni corn-
bate frontal, quando a açäo de flanco se tornava du- 
vidosa. 

DOS Violentos e sucesslvos combates de ITORORO, AVAt 
-e LOMAS VALENTINAS, os mais sangrentos e plenOS de bra-

e heroismo de toda a guerra, travados  POr cAx'AS em. 
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I 
nienoS de urn 	que dizer disso? Não 

ctxrAS nessa !ase quando altera cOrnpletarn ente   
nobra de ITORORO, em plena conduta? Quand0 ab a 

os métodoS e proCeSSOS de açâo empregados na Bat 
rJ.UMAITA, apelafldO exaustivamente e COlfl Verdad  ! de 
ireguidâo, Para a audácia, a veloeidade, a surpra, 	. 
mais atental Para a prudência no movIrnentO de IIUMAITj 
ao PIQUIGIEI em seguida, a ousadia na nlarcha 
depois a precaUcão e o sigilo na operaçâo de d e 
em sro ANTONIO (2 horas da manh) Ma 	 que 
bravura, a velocidade nas açôes, a caima 1.znpre' 

•.3 adat a 
aparecendo em ITA-IVAT ? 	

°flte 1ogo 

/ 
.1 

/? 

I q 



CAXIAS INSPIRADOR DE NOSSA DOUTRINA 

1 - Forma dci Guerra 

2 - Leis e PrincIpios 

3 - Doutrina Tfttica 



1 - FORMA DA GUERRA 

Qua15 
as 1icóes 110 dominio cia Estrategia, que nos legou 

corn sua extra0rdu11a experiêncja tie Planejador 
da Guerra da TrIplice Aliança? Evidenejada ficou 

1a ve 	
clo tao apregoada por CLAUSEWITZ, no senti 

ue  
que a 

Guerra, quando tiver que ser feita, visará ao ani-

tiiiarh1t0 
completo do Poder Militar adversário e que ape-

q a OfeilsiVa cOfldUZ a, vitória, impondo-se a necessidacle 

do ser deSeflV0l\Ti de modo enérgico e rápido? Mantendo-se 
15jgentemente fiel aos principios a priori estabelecidos? 

peixando tao secundáriaS quanto possIvel as acöes menos 
ivaportantes para concentrar o máXirno tie esforços na di-
rec0 decisiva? Que nos ensinou o Mestre quanto a Estra-

tegia Operacioflal, no que interfere corn Os fatôres funda-

nientais que a condicionam, corn a Relação das Fôrças em 

presenca1 0 EspacO para as Batalhas e 0 Tempo necessário 
ConcePcãO e ao Desencadearnento das Operaçóes? 

Srs., do que ficou assinalado na análise do Comando 
Supremo das FÔrcas Aliadas, exercido por CAXIAS após 
tantos fracassos e flutuacôes na Direçao da Guerra pela Tn- 

'1.p1ice Alianca, culmriando no desastre de CURUPAITI, po-
demos mierir da visäo estratégica realmente notável que 
Possuia a Duque. E isso porque êle conhecia a fundo a 
Guerra em que estávamos empenhados; sua conjuntura P-
l1tlComilltar; suas origens e causas. Sobretudo, as fôrças 
em presenca e as peculiaridades do TO. Da resposta ende- 

cada ao Ministro da Guerra, logo ao mIcio da mvasâo do 
rnitorio nacional, exponta o notável Planejador,. de Con- 
coes largas e vigorosas; o conhecedor profundo daquela g1   

estr clue terlarnos de enfrentar. Al se nota a perfeita VISAO 

gica do TO. As leis e Os principiOS afloram em COM-
Pleta 	a Massa e a Fôrça; a Ofensiva e 0 Molt' 
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EcoflOmIa de Fôrças. 	POrv. a SegUralc e 	estho presentes quan0 Se Forc Morals ai n 
tura, as 
fere as 

operacäes ao Sul de MATO GROSSO? 

Que idéiaS ins 	aCOflCePcao e a Conduta cia Ouerra 

do CmtC11e, 
corn relacao aos tipos e a rnecânjca opera 

- 

clonal da MaIlObra para 0 TO em que atuou, COM suas Ca-. 
racteristicas especial5, silas condicioflafltes geografica5 C p 
culiareS? Em suaS manobras configUram-Se aspeetos rele.. 
vantes Coma superioridade das Fôrças no momen Opor 

tuno, dada a imposibilidade de se apelar para a Massa e a 
FotênCia, em tôda a frente. Donde a tendêricia para nia.. 
nobrar, sempre que possivei, sôbre as Flancos e as linhas de 
TranspOrte do adverSáriO. Preferéncia, pois, para as Ma-

nobras de Flanco, do tipo Envo1vifl1efltO em detrirnento cia 
Manobra. Central, de Ruptura. Mas, atentai bern, Srs., ma-. 
nobras de flañco, principalmente, porérn . flexIveis, podendo 
e devendo evoluir corn a Bataiha ou durante ainda a exe-
cução da Manobra para a Batalba. Manobra a priori, as 
vêzes, coma na antiga Escola Alemä; planejamento prévio, 
podendo transformar-se, posteriormente, em funçäo das rea 
çöes apresentadas, coma hoje entendem as principals Es-
colas Doutrinárias. Finalmente, em certos casos, coma nas 
lutas de Guerrllhas dos Farroupilhas, manobra inteiramente 
a posteriori. Portanto, judiciosa adaptação as condiçöes par-
ticfflares da Regio de Operaçöes e da Situação das Fôrças 
em presença. 

E Véde coma CAXIAS se ajustava, corn extrema, faci-
ildade, realizando tipos de operaçöes completamente diversoS 1: 
em cacla caso. Dc inIclo, a base de raides audaciosos1 COT.flt' 
nas revolucoes de SOROCABA e MINAS GERAIS. Maio 
tarde torrjouse fervoroso adepto das Guerrithas, na ReVO-

lucão Farroupliha, apelando niultas vézes para a CêrcO e a 
Persegujç0 simultaneamente Culminando, finalmefltC, fl85 

magnhfj9 itW.tiobras de flanco e Cérco, sem 	pegt11cao. 

Prestaj atenço grs., que a Mariobra do PIQUICIRI 6 jfll par na Ristórja Mil itar; nern mesrno NAPOLEAO pode deja 
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na batalha de lENA - AUERs'rr,T ver 
inanobra "a Posteriori", envolvente e de ruptura ao 

aesnjo  tempo Nern nas la e 2a Grandes Guerras e nesta, 
8Spt1a1mte no TO russo - nern al se viu coiga igual scm 

jargo das extraordinárias POssibilldades da Ciêneia e cia 
irêcnica a servico da Guerra. CAXIAS, Srs, consegue, por 
weio de nina concepçao audacjosa, aliada A rapidez e a 
sUrPrê na execuçao operacionaj, e de Urn so fOlego, de- 
senv0ir excelente manobra de flanco. E vai mais alétn: 

a manobra corn 0 cérco de todos os grupainentog 
de fôrça de LOPEZ, na frente secundárja onde se fazia a 
ijxacão. Vemos, entâo, ulna manobra de flanco, qua termin 
no cérco, sein haver, prôpriainente, persegiçAo durante as 
1a e 2a fases. 0 adversário é batido quando tenta a fuga, 
rião a retfrada. Onde encontramos exemplo sernelbante? 

Srs., reivindiquexnos, nesta oportunidade, a Glóna da 
Manobra. de Cêrco Para nosso Patrono, Para o Duque de 
CAXIAS, que, por mtuiçäo privilegiada em parte, nias prm-. 
cipainiente pelo valor e audácia insuperáveis, seriá o Pioneiro 
desta Forma de Manobra tao encontradiça na 2a  Grande 
Guerra nos TO russo e da AFRICA DO NORTE, que Os SO-
viéticos para si invocam a primazia da concepçâo. Mas que, 
na realldade, o mérito da estruturação doutrinária, em t&'-
mos de teorizaçâo da guerra e consequente planejamento ope-
racional e auténtico, inequivoco, de SCHLIEFIEN, quando 
traduzju em pianos seus profundos estudos de CANNAE. 

Els urn ponto a interessar Os formuladoreS cia nossa DOU-

trina Militar: - a Inserção do Cérco, como tipo de Manobra 
Para certos TO, como querem e preconizam os soviéticos em 
Sua Doutrjna. 

ê a 
Outro aspecto que a medltacao de 

11 A VT A Q uete  
°nentaçao duma Doutrrna fundaiflefltada na Seguranca 
trategica e Mica, face a tôdas as dlrecoeS, boje mais  com-

Oreensivel e ate conceltual e dogtnática, sendo normal Pam  

a Guerra AtOmica ou Convenclonal recordenws  
que110550 patrono vlveu no rneado do sécUlO passad0 quandO 

até entao, sO NAPOLEAO fóra capaz de se 
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cupac0. 0 quadrO da bataiha do riqulomi cle 
que pode acontecer a urn ExérCitO, comb 0 de LO]EZ 

se guarda 5rateg1Camte fa .  ce a tôclas 5 direco 
- que 
es 

SrS., constatamos na ConCepcO de Guerra de 
nias, particularlX1entei na maneira como Coflduzja as ope 
racôes, aquêle meSfllO fenôrneflO que, ao final do século )3 

sado, Já Sc notava na Doutrifla Alemâ, isto é, 
na inteiectualidade das idéias de MOLTKE, tend Ia 
AlerflâO a aproXifliar-se, cada vez rnais, de tuna COncepç0 

j 
entifica da Guerra", a ser conduzida corn Unidade e 
nuidade de DirecãO, abolindo os conceitos materja1jt e pré.. 
fabricadOS. E, vede bern, CAXIAS, não desempeflhou o 
papel de CLAUSEWITZ, nern de MOLTKE, nern de JOMIN 
que êle jamais foi teórico da Ciência da Guerra, mas Cliefe 
essencialmente prático, Condutor de homens Para a Batatha 
Decisiva. Traçou, isso sim, as verdadeiras bases de flOssa 
Doutrina de Guerra corn a Ponta de sua espada e no próprjo 
campo de bataiha, como o fizeram FREDERICO, na PR -08- 
SIA; NAPOLEAO, em FRANcA; SUVOROV, na RUSSIA e 
SHERMAN, nos EUA. 

2 - LEIS E PRINCIPIOS 

Que inspiraçäo nos sugere o estudo de CAXIAS no corn-
partiniento amplo das Leis e dos PrincIpios que deverào nor-
tear os aspectos cientifico e artistico da Nossa Guerra ou 
das Nossas Guerras? Como variará 0 grau de importância 
relativa das Leis Fundamentals e dos Principios da Guerra 
e da evoluçäo da Tãtica nos nossos TO? Poderemos neg1i 
genciar as questöes que dizem corn "0 querer e o poder ba-
ter-se", assim como aquelas que apontam o "como bater-se 
e como utilizar as Förças Armadas"') Em outras palavraS 
por quê não merguuiar fundamente no éstudo das floSS 

guerras Para al emergir aquio que orientará nosso cofl1P0r 
• i znento no sentido de qual deverá ser o espfrlto que deveth 

anumar flossas Fôrcas Armadas, e, em coflsequencia, C0fl1° 

caractenzar a Guerra e empregar as Fôrças nos 

j 



CAXIAS servlr-nos do ponto do partida para a 

proble2 tao importante? Vêde a Lei do Movi-

5O1 erfe1tamte conhigurada na suas manobras, a jus-
- P a Guerra deverá ser £Ufldamentahnente caracteri- 

q movimento; pois, "o movimento - dizia FOCH - 
da estrat6gia Em seguida, Contemplemos OS atos tie 

ê a ijnalidade do movimento em . campanha, e els CAXIAS 

ênfae a Lei da Fôrça quando desembarca em s.wro 
d d N o para aniquilar 0 adversário pela retaguarda. 

uma bataiha para a manobra? Al está HUMAITA. 
cuere 

scm 0 bargo, encontramos, também, a Lei cia Ofensiva 
feit9mnth evidenciada no fato de CAXIAS, urna vez de- 

per 
sencAdeada as operacOes, nao mais se deter, do ponto de 

ta 05 ategc0 pelo rnenos. A guerra, para ser vitoriosa., 
Vi5deve ser essencialmente ofensiva sob pena de não ser guerra". 

ce1ente jrsinuaçao da Lei do Atrito é 0 fato tie ter CAXIAS 

obviado ao máximo as desvantagens dessa terrlvel lei, sobre- 

r tudo para flOS latinos. Finalmente, durante a primeira fase 
cia ofeilsiVa aliada, ficou claro que "náo iia vit6ria possivel 
gem contar corn 0 imprevisto", 0 pie se viu na marcha do 
CHACO e realca 0 valor dessa lei na forrnulação tie uma teo-
rizacáo da Guerra 

Dos PrincIpios, já tivemos oportunidade tie dizer como 
CAXIAS Os aplicou e em que grau tie importância relativa 
considerou-os. Assim é que o Objetivo, naquela acepcäo tie 
"saber o que se quer e nao querer seno isso", refulge piena-
rnente em HUMAITA depoisvisando a ASSUNçAO, nurna leni-
.brança tie que "cada operação militar deverá ser dirigida 
.Ofltra urn objetivo decisivo e atingIvel". E da Ofensiva, que 
flsum 0 Mestrel.. Que deve ser desencadead.a ou retomada 
rnpre que as condiçôes se apresentarern própicias e fläo a 

'AJUO CUsto, tie modo suicida Essa a ofensiva que deve ins-
Par flossa Doutrma prudente, segura de mieio, para cul- 

ate no Risco Calculado, como VinIOS na segunda fase 
Guerra da Triphee Aliança Já a Umdade tie Comando 
ece Como mlprescmdfvej a obtenco da unidade do es- 

0S enqu0 0 cofltO tie Massa nao cleve ser o cia su- 

1: 



_- 62 

perioridade de efetiVOS e da potêncla de fogo, 
o que resulta da aplicacáO de outros princ1pj 
nobra e SurprêSa. 

Ainda mais, da iinportâflcia das Fôrças Morals co0 
damentO a nossa preparacaO para a Guerra, CAXIAS  nos 
ministrou magnificoS exemplos, em Was as campanh 
pois certainente pensava como VOLTAIRE, que dizia "na0 se 
o mimero de mortos e, sim, o desânimo dos que sobrevive ra  
que faz perder as batalhas". 

3 - DOUTEINA TATICA 

Poderemos, a esta altura, sugerir algumas idéias geraI 
sôbre os Métodos e de Ação, no dornInjo da TA. 
tica, que a meditaçâo do, comportamento de CAXIAS, como 
Soldado, mas acima de tudo como Chefe, nos estâ a apontar, 
tendo bern presente que a "tática é a ciência do possjvel" 
(ARDANT DU PICQ), e cia "diz como bater-se" (MOLTKE) 
e, por isso, é considerada como "a arte de travar batalhas". 

Sern düvida que a Doutrina Tática, inspirada na atuagào 
de CAXIAS, deveria traduzir-se: 

- par urn comportamento eminentemente ofensivo ou, 
se a defensiva surgir como imposição do quadro es-
tratégico, torná-la agressiva, ousada; urna. defensiva 
- ofensiva, enfim; 

- pela adoção de urna Utica inspirada na superioridade 
moral, na coordenaço dos comandos descentralizados 
e caracterizando a responsabilidade dos Cbefes, em 
todos os graus da hierarquia, a iniciativa brOtalldo 
como essenejal ao êxito da Bataiha e do Combat 

- pelo emprego de Processos de Combate apropriadost 
funçäo da regiâo de operaçöes; ora prevaiece0 a 
audacja e a surprêsa,ora preparando-se Para ' 
LSolado e cercado. Aqul as formaçöeS regul' 
atuando de modo normal, acoiá a luta djiereflte, efli 

guerrilh, corn tôrças regulares, 

: 

) 
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ernprego de estruturas de combate aptas a pas-

flitar formacöes ligeiras, podendo viver indepen-

deIteS e dos recursos locals; 

elo exaUstiVO apêlo as açôes desbordantes e de sur-
rêsa, dadas as caracteristicas do combate moderno; 

consi°' em destaque, nosso Hornem como 
eleUieUto essencial, nao apenas da Guerra, de modo 
geral an a influir flog processog de combate e, 
ate, na própria forma cia manobra. 

Enfim, uma Doutrina corn Solicitaçâo intensa a. Sur- 
êsa 	Audáciä, a. Iniciativa, aos movimentos rápidos, as 
anobraS fiedveis As Estruturas leves e aptas a viver em 

grandes espacOs, isolados e a. própria sorte, ate..Doutrina, 
pcis, que atenda, verdadeiramente, as peeuiiaridades de 

OSSOS TO, do nosso Potencial Humano, de nossas Possibili- 
dades EcoflôIflico-IfldUstnialL 



SINTESE FINAL 

Vs ai, srs., em grandes pincelaclas, a contribuição cIc 
o xnaior Soldado a urna formulação doutrinária para. a 

11O:ra  rasileira, uma Guerra corn fisionomia e persona-
G e própr  a Guerra, inclusive, Corn nossas Estruturas. 

5bmdadeS. A Nossa Guerra. Ele que foi além do Chefe 
ee pelo estudo, .pela meditacäo, pela intuicão principal-i 
iente, concebia e conduzia manobras corn extraordinária 

felicidade e acêrto. Quando Ministro da Guerra lançou, pela 
primeira vez no nosso Exército, em 1855, as bases cia Nova 
gscola, visando a renovar a Utica vigente e adaptá-1a as exi-
gencias cIa Guerra. 21e que propôs a adoçào cia tática ele-
mentar das três armas contida nas ordenanças ento em 
lgor no Exército Português, "enquanto - dizia - nâo se 

coIta de uma tática elementar privativamente nossa, em 
barmonia corn as circunstâncias peculiares ao nosso Exér-
clto e corn a natureza de nossas guerras".. 

•Ao contrãrio do sucedido corn Os franceses depois tIe.. 
NAPOLEAO, que achavam "que a vitória necessàriamente. 

' devla sorrir a' tropas comandádas por Generals corajoSos, es-
pertos e práticos da guerra; mais audazes que prudeñtes; 
mals de valor que de sabedoria", nós guardamos de CAXIAS 
por seu COnjunto de virtudes e por sua notável atuaçâo em 

-CamPanha e na Pasta da Guerra, a liçâo extraordinária que 
8 Vitoria so será possIvel àquelas Fôrças organizadas, ins-
tididase bern comandadas, sobretudo atuando em conSO- 

cia corn a realidade da guerra em cada TO. Vale dizer, 
ezconfodade Coin uina Doutrina propria, indIgena, do- 

tica. Doutrina thspirada em principios e peculiaridades 
0 Rornem e cia nossa Gente. 

r 
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Sua atuacão coma Cmt tático e, inais que  jsso corno  
A 	 A 

cmt-Cbefe de nossas Forças n.iivauas em tjo jongo Perjoclo  
de nossa evo1ucO politica, coma Naçao e em melo 
,nunidade Platina, durante tantas lutas e glórias, COr1fia 
nos seus principals pofltos a trajetoriaa, de urna auténtica X) 
trina Mlii tar Brasileira. Essencaalinente nacional 

CriemOs, pis, uma "Nova Escola", como entendia CA 
; ma Doutrina, näo coma pensavam os franceses que 

viveram em seguida a NAPOLEAO, inas uma escola verdadel.. 
ramente da Guerra. Objetiva e realista, consoante 0 feitio  
próprio e peculiar do nosso Homem e das areas geo.estr 
gicas de atuaco prováveL Doutrina fundamentada no em.. 
prêgo de elementos de segurança altamente môvels, coma na 
operacöes contra as farrapos e no lançaznento do grosso das 
FOrçàs do surprêsa, atuando principalmente pela Manobra 
e, nào, pela Massa. Doutrina qua preconize, ao máxlmo, a 
dispersão dos xneios e das fôrças, para Os deslocamentos e 
permanente solicitaçào a Velocidade na concentraçâo para a 
Batallia Decisiva. Exatamente como aspirava CAMAS quo, 
por isso, legou-nos a meihor base do partida para a soluçâo 
intentada: sua vida, sua Jonga carreira inilitar, de Soldado 
e de Chefe. 

Al está, Srs., a sentido da homenagem que pretendemos 
slgniflear ao nosso maior Soldado, no dia em qua reveren-
ciamos sua glorificaço, no sentido de que tenhamos uma 
Doutrina Militar Para atendimento as diferentes necessldades 
d.a Segurança Nacional, traduzidas pela Estrat6gia MUitar 
a ser empreendlida. 

ci 



ANEXOS 

- bôço n. 1 - Piano de CAXIAs 

2 - Esbôco fl. 2 - Regio de HUMAITA 

3 - Caico n. 1 - Manobra de HUMAITA 

4— Caico n. 1-A - Manobra de HUMAITA 

5 Esbôço n. 3 - Marcha ate PALMAS 

6— Fbôço n. 4 - Regiäo do PIQIJICIRI. 

7—Caicon. 2 - Manobra do PIQUICIRI 

8—Caicon. 3 - Manobra do PIQUICIRI. 
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