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RESUMO 
O presente trabalho tem por finalidade apresentar os principais aspectos da logística militar do 

Exército Brasileiro durante a Guerra do Contestado, demonstrando suas possibilidades e limitações. 

O método que foi utilizado durante toda a elaboração do presente artigo científico foi o da pesquisa 

bibliográfica, realizada a partir do tema - As funções logísticas suprimento e transporte nas 

expedições militares durante a Guerra do Contestado. A partir da coleta do material, foram analisadas 

e avaliadas as principais características da logística militar do Exército Brasileiro durante a Guerra do 

Contestado, destacando os pontos positivos e as oportunidades de melhoria colhidas com a 

experiência do front. Além da pesquisa com base em material bibliográfico, foi realizada a pesquisa 

em documentos científicos disponíveis nos mais diversos meios de publicação, bem como nos 

diversos bancos de dados disponíveis nos sites do Exército Brasileiro.  

Palavras-chave: Guerra do Contestado. Logística. Exército Brasileiro. Possibilidades. Limitações. 

 

 
ABSTRACT 
This article aims to present the main aspects of the military logistics of the Brazilian Army during the 

Constestado’s War, demonstrating its possibilities and limitations. Methodology: The method that was 

used throughout the risk determination process was the bibliographic research, based on the theme 

"How logistics and transportation work in military expeditions during the Contestado’s War". From the 

collection of the material, it was analyzed and evaluated as the main characteristics of the military 

logistics of the exercise during the Contestado’s War, highlighting the strengths and opportunities for 

crop improvement with the experience of the front. The research based on bibliographic material, it 

was made in reports on the data available on the websites of the Brazilian Army. 

Key words: Contested War. Logistics. Brazilian Army Force. Possibilities. Limitations.
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1 INTRODUÇÃO 

A organização da logística nos confrontos militares e nas guerras teve 

relevante valor depois do século XVII, dando existência a um dos métodos 

operacionais mais completos atualmente para as Forças Armadas, cuja produção de 

efeitos cooperará efetivamente para que as operações militares tenham sucesso. 

O termo “logística”, difundido e aceito em larga escala nos dias atuais, 

apresentou-se pela primeira vez na obra Précis de Lart de La Guerre (Compêndio da 

Arte da Guerra, 1836), cujo autor é o barão Henri Jomini, que o expôs a arte de 

mover exércitos, compreendendo as ordens e os detalhes das marchas e dos 

estacionamentos, assim como do abastecimento das tropas. Em outras palavras, é a 

base para a execução dos planejamentos estratégicos e táticos (JOMINI, 2009). 

O Exército Brasileiro, no seu campo de atuação, a contar de seus primórdios 

em Guararapes e até aproximadamente metade do século XX, tem como referências 

mais utilizadas para conceituar as “atividades logísticas” as seguintes: 

- “socorro de guerra” e “provimento” (séc. XVII e XVIII); 

- “quartel-mestre”, “intendência de guerra”, “organização militar” e “economia 

de guerra” (séc. XIX); 

- “intendência” e “administração militar” (início do séc. XX) 

Encontrar o princípio da definição de logística militar terrestre no Brasil nos 

remete prontamente à geografia histórica dos Montes Guararapes, uma vez que na 

Batalha de Guararapes, ocorrida nos anos de 1648 e 1649, deu-se a formação do 

Exército Brasileiro com a luta dos patriotas (brancos luso-brasileiros, negros e 

índios) contra os invasores holandeses, luta esta que exigiu uma logística 

diferenciada, uma vez que pela superioridade numérica e de meios dos europeus, o 

Exército Brasileiro, que naquele momento tinha o seu embrião, teve de agir com 

táticas de guerrilha, como se observa no seguinte trecho: 

 Os holandeses empreenderam uma campanha de desbaratamento dos 

arraiais, um a um, contando com um dispositivo logístico tecnologicamente 

superior, forças regulares e numericamente superiores, bem como 

tecnicamente preparadas. O enfrentamento, portanto, ocorreu de forma 

desproporcional. Porém, os holandeses experimentaram a assimetria de um 

conflito em terras estrangeiras. Não foram batalhas regulares as 
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queocorreram entre as forças "patriotas" e holandesas. Os patriotas 

implementaram uma ação militar inovadora, com táticas de guerrilha 

(PEDRO, 2017). 

Essa procura também necessitará de acompanhamento da evolução de toda 

organização militar, desde a transição do Exército Português no Brasil Colônia até o 

Exército Brasileiro pós independência, com início em 1822. 

A partir desse momento será explicitado o emprego da logística na Guerra do 

Contestado, ocorrida no início do século XX, mais especificamente nas funções 

logísticas suprimento e transporte, de modo a serem ressaltados os pontos positivos 

bem como serem levantados os ensinamentos colhidos e oportunidades de melhoria 

de tal momento pretérito, que geraram a readequação do planejamento à nova 

situação então estabelecida naquele momento. 

 

1.1 PROBLEMA 

No sentido de orientar a presente pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema:  

Em que medida a Função de Combate Logística, mais especificamente nas 

Funções Logísticas Suprimento e Transporte, pôde ser decisiva nos campos de 

batalha da Guerra do Contestado e quais os ensinamentos puderam ou podem ser 

colhidos de tal campanha? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente estudo tem por objetivo relacionar conceitos existentes no Manual 

de Campanha LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE (EB70-MC-10.238), do Exército 

Brasileiro, com a revisão literária acerca do emprego da Função de Combate 

Logística pela Força Terrestre no início do séc XX. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

Visando atender o objetivo geral de estudo, foram formulados os objetivos 

específicos, abaixo relacionados, que permitirão o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado nesta pesquisa: 

- Apresentar o contexto histórico da Guerra do Contestado, destacando a 

logística militar do Exército Brasileiro; 

- Compreender os fundamentos da Função de Combate Logística, mais 

especificamente os relacionados às Funções Logísticas Suprimento e Transporte, e 

sua aplicação pelo Exército Brasileiro nas expedições militares durante a Guerra do 

Contestado. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A dinâmica do combate exige a constante avaliação das capacidades 

necessárias para que a Força Terrestre possa atuar nas diversas Operações. Tal 

assertiva traz implícito o desafio de conceber uma logística que seja capaz de 

moldar-se à multiplicidade de situações de emprego, com suas variáveis e 

especificidades. Essa “logística na medida certa” deve ser capaz de prever e prover 

o apoio em materiais e serviços necessários para assegurar a essa força liberdade 

de ação, amplitude do alcance operativo e capacidade de durar na ação, sendo peça 

chave fundamental para o êxito no campo de batalha (BRASIL, 2018). 

Essa função de combate ganha mais destaque quando se analisam combates 

que perduraram por anos, como é o caso da Guerra do Contestado, que durou de 

outubro de 1912 a agosto de 1916. Daí percebe-se a importância da existência de 

um eficaz fluxo logístico, tendo em vista o emprego da tropa no combate por tempo 

prolongado, já que os insurretos da Guerra do Contestado, por utilizarem técnicas de 

guerrilha, dificultaram a ação das tropas do Governo. 

Tendo em vista a ação dos insurretos do Constestado, que possuíam o 

modus operandi semelhante aos insurretos de Canudos, além de também possuírem 

motivação ideológico-religiosa, o presente estudo será de suma importância para  a 

avaliação do funcionamento da logística do Exército Brasileiro em campanha, no 

início do séc XX, principalmente com relação às funções logísticas suprimento e 



4 

 

 

transporte, buscando analisar a aplicação prática dos conceitos que norteiam o 

assunto, bem como “colher” os ensinamentos e oportunidades de melhoria 

observados pelo Exército Brasileiro no decorrer do conflito em tela, que serviram de 

base para a readequação do planejamento, preparo e emprego da Força Terrestre à 

época do conflito e em conflitos vindouros no território nacional. 

 

1.4 METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico com intuito 

de revisar o conhecimento sobre o tema. A pesquisa teve início na revisão teórica do 

assunto com leitura aprofundada sobre o tema, através de consulta bibliográfica a 

manuais doutrinários do Exército Brasileiro, trabalhos científicos e livros de autores 

de reconhecida importância no meio acadêmico. 

Trata-se de estudo bibliográfico que teve por método a leitura exploratória e 

seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão integrativa, contribuindo 

para o processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos.  

Os critérios para inclusão dos materiais utilizados no estudo consistem em 

estudos publicados em português ou inglês relacionados à logística militar 

desenvolvida pelo Exército Brasileiro na Guerra do Constestado com a finalidade de 

se reunir a maior parte do corpo literário atualizado e compatível para realização de 

uma revisão literária satisfatória. 

Os critérios para exclusão consistem nos assuntos abordando a logística 

dos insurretos da região do Constestado. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ANÁLISE DO CONTEXTO HISTÓRICO PARA A COMPREENSÃO DOS 

MOTIVOS DO CONFLITO 

 

2.1.1 Aspectos Gerais 

A Revolta do Contestado foi uma disputa entre os governos estadual e federal 

do Brasil e a população cabocla. As terras disputadas entre Paraná e Santa Catarina 
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foram o motivo do conflito. 

A região que separa os dois estados recebeu o nome de Contestado porque 

os posseiros se opuseram à doação de terras que o governo brasileiro fez à Brazil 

Railway Company, empresa concessionária que recebeu do governo federal até 15 

km de cada lado da estrada de ferro como doação, para exploração madeireira e 

para colonização europeia (parcelamento de lotes), após o término das obras do 

trecho catarinense da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande, em 1910. Contudo, 

dentro desta faixa de terrenos existiam muitos posseiros caboclos, indígenas e 

ervateiros que moravam e trabalhavam há muito tempo em tais áreas públicas, na 

divisa dos estados do PR e SC. Tal situação pode ser visualizada no trecho abaixo: 

Foram expulsos de suas terras por guardas da Estrada de Ferro. Entre 1911 

e 1913, um ramal no sentido oeste-leste foi construído entre União da 

Vitória e Rio Negro, o que resultou em igual impacto social no vale médio do 

rio Iguaçu. Para explorar estes territórios a ferrovia criou uma firma 

subsidiária, a Brazil Lumber and Colonization Company, empresa 

responsável pela exploração das madeiras (principalmente de araucária) e 

pela colonização das terras com o parcelamento dos lotes e sua venda para 

imigrantes europeus. A população nacional estava vivendo o impacto da 

modernização local, que significou sua expulsão dos locais tradicionais de 

moradia e trabalho (MACHADO, 2018). 

O governo brasileiro, ao firmar o contrato com a companhia anteriormente 

citada, que tinha a Sauthern Brazil Lumber & Colonization Company como 

subsidiária, quando da doação das terras, declarou a área como devoluta, isto é, 

como se as terras não fossem ocupadas, sendo consideradas bem dominicais. Os 

camponeses que viram usurpado o direito das terras que ocupavam, e os 

trabalhadores demitidos pela companhia (1910), decidiram então seguir o monge 

José Maria, e sob seu comando, organizaram uma comunidade.  

Sem sucesso quaisquer tentativas de retomada das terras - que foram 

declaradas devolutas pelo governo brasileiro no contrato com a ferrovia - cada vez 

mais se passou a contrapor a legalidade da desapropriação. Uniram-se ao grupo 

diversos fazendeiros que estavam perdendo terras devido à concessão. O "santo 

monge" José Maria, líder messiânico da região, agregou os insatisfeitos e rebelou-se 

contra a república brasileira, decidindo dar status de governo independente à 
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comunidade que fundou. A república era a "lei do diabo" para ele, que desejava 

restaurar a monarquia, que ele considerava ser a “lei de Deus” (D’ASSUMPÇÃO, 

1917). De tal forma, o embate teve também o fanatismo religioso como ingrediente, 

visto que os caboclos tinham fé que se tratava de uma guerra santa, tendo o monge 

com o epíteto de José Maria como um dos seus líderes (FRAGA, 2012).  

Como potencializador desses problemas, ainda havia uma longa disputa de 

limites entre os dois estados. Os catarinenses reivindicavam, como suas divisas com 

o vizinho do norte, os rios Iguaçu e Negro. Os paranaenses consideravam que toda 

a região dos campos de Palmas, de União da Vitória até o rio Caçador e das 

saliências do Timbó, de Três Barras, Rio Negro, Itaiópolis e Papanduva, constituía 

parte de seu território. Recém emancipados (em 1853) da Província de São Paulo, 

os paranaenses argumentavam pela ocupação efetiva do território, o princípio do uti 

possidetis, já que foram os paulistas que haviam estabelecido as primeiras fazendas 

e os primeiros núcleos urbanos Os catarinenses já possuíam três sentenças 

favoráveis do Supremo Tribunal Federal a seu favor, mas a execução dessas 

decisões eram inviabilizadas pelos vizinhos paranaenses, que arguiram a 

inconstitucionalidade da decisão e colocaram todo o peso político do Estado para 

evitar a execução da sentença (GUERRA DO CONTESTADO, 2017). 

Assim, percebe-se que os insurgentes eram movidos por motivos que iam do 

messianismo à luta pela terra. Eram contra o poder público e os coronéis locais. 

Reagiam ao impacto da construção de uma estrada de ferro, que os expulsou da 

terra onde viviam. Além do mais, os camponeses se uniram ao Monge José Maria, 

fundando alguns povoados, cada qual com seu santo. Cada povoado seria conforme 

uma "monarquia celeste", com ordem própria, semelhante ao que Antônio 

Conselheiro tinha feito em Canudos.  

Desconfiado com o que poderia ocorrer, e com receio de perder o mando da 

situação local, o Coronel Francisco de Albuquerque, chefe político de Taquaruçu e 

rival do Coronel Almeida, primo do fazendeiro Francisco de Almeida do município de 

Campos Novos, que teve a esposa curada por José Maria, enviou um telegrama 

para a capital do estado, pedindo auxílio contra os “rebeldes que proclamaram a 

monarquia em Taquaruçu”.  

O prefeito de Curitibanos pediu ao Governador Vidal Ramos a ação do 
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Regimento de Segurança do Estado para atacar o bando de José Maria, que passa 

a ser denominado de “ajuntamento de fanáticos e monarquistas”. O curandeiro, 

querendo evitar o conflito, dispersou seu o povoado e rumou com um pequeno grupo 

à oeste, atravessando o rio do Peixe, ingressando na região contestada sob 

administração paranaense, para a localidade de Irani, com a intenção de se livrar da 

perseguição do chefe político de Curitibanos. 

O governo do Paraná também temia que a presença de José Maria 

justificasse o emprego de tropas federais no Estado e, por conseguinte, fosse 

viabilizado o cumprimento da sentença do STF em favor de SC, com perda territorial 

para o PR. 

A Revolta do Contestado começa neste ponto: na defesa de suas terras, 

tropas do Regimento de Segurança do Paraná são encaminhadas para o local, a fim 

de impor aos invasores o retorno para Santa Catarina (GUERRA DO 

CONTESTADO, 2017). Dessa forma, foi enviado para região de Irani um Regimento 

com mais de 150 soldados, muito bem armado e equipado, chefiado pelo Coronel 

João Gualberto Gomes de Sá. 

 

2.1.2 O combate do Irani 

No combate do Irani, ocorrido em 22 de outubro de 1912, a força paranaense 

foi derrotada, apesar de José Maria também ter tombado. Com a morte de José 

Maria, os caboclos começaram a reverenciá-lo como um mártir, santificando a sua 

memória, o que de certa forma também servia de combustível para a manutenção do 

movimento insurreto. 

O governo brasileiro, através do Marechal Hermes da Fonseca, militar 

responsável por realizar intervenções político-militares em diversos Estados do país 

que almejavam eliminar seus adversários políticos, percebeu indícios de insurreição 

neste movimento e decidiu reprimi-lo, mandando tropas federais para "abrandar" os 

ânimos. 
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2.2 PARTICIPAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

2.2.1 A Cidade Santa de Taquaruçu 

Passado mais de um ano após o combate do Irani, é formada uma segunda 

concentração em Taquaruçu. A população não era ainda muito grande, estimando-

se que viviam 400 pessoas na localidade ao final de 1913. As relações comunitárias 

eram baseadas na tradição do monge João Maria - antecessor de José Maria que 

possuía fins pacífico-religiosos - e pela revivescência do que os sertanejos 

chamavam de “Santa Religião”, uma religião popular e considerada mais verdadeira, 

diferente da religião dos padres e dos fazendeiros (MACHADO, 2018). 

 Após a morte de José Maria, falecido em combate, vigia um tipo específico 

de monarquia entre os insurretos do local, como podemos perceber no trecho 

abaixo: 

O regime vigente em Taquaruçu era a Monarquia Celeste, cujo Rei, José 

Maria, havia “se passado” para o lado do “exército encantado de São 

Sebastião”. Desta maneira, não se tratava de um monarquismo político-

institucional, não defendiam o retorno dos Bragança ao trono no Brasil, era 

uma espécie de Monarquia sem Rei, que abria o caminho à ascensão de 

diversas lideranças populares (MACHADO 2018). 

Temendo o crescimento da localidade e, por conseguinte, a força dos 

caboclos, que passaram a se aglomerar na nova “cidade santa”, tropas federais e 

estaduais são enviadas para a região. No final de dezembro de 1913, um primeiro 

ataque ao povoado de Taquaruçu é realizado com 200 soldados do Exército 

juntamente com um contingente do Regimento de Segurança de Santa Catarina. Os 

sertanejos resistiram bravamente numa trincheira na entrada de Taquaruçu e as 

forças legais dispersaram. 

No decorrer do deslocamento para o ataque, alguns problemas foram 

evidenciados. As informações sobre o terreno eram precárias, faltando cartas 

topográficas e croquis. O principal meio seguro para percorrer a região era o 

emprego de guias ou mateiros, a respeito dos quais os militares nutriam 
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desconfiança. A comunicação entre as colunas de ataque era outro problema grave. 

O principal meio era o mensageiro ou a comunicação visual. Prejudicada a 

comunicação, não ocorriam trocas de informações entre as colunas e não era 

possível assegurar que o momento combinado para o ataque ocorreria conforme 

planejado. Ademais, os caminhos a serem percorridos eram sinuosos e, em dias de 

chuva, formavam atoleiros (PEIXOTO, 1916, p. 144-145). 

As tropas federais utilizavam-se de animais cargueiros sem guias práticos, o que 

acabou os dispersando em diversas direções (D’ASSUMPÇÃO, 1917). 

A falta de guias habilitados, habitantes locais experientes para auxiliarem na logística 

da operação, de modo que o suprimento fosse transportado de modo eficaz e pudesse 

atender à tropa em momento oportuno, foi preponderante para o insucesso de tal 

empreitada. 

Cientes de um novo ataque, em janeiro de 1914 passaram a construir uma nova 

cidade santa, em Caraguatá, 30 km ao norte de Taquaruçu, para onde os homens foram 

deslocados para trabalharem na edificação da nova cidade (MACHADO, 2018). 

Insistentes, as tropas federais e de SC não se deram por vencidas, 

planejando um segundo ataque à localidade de Taquaruçu. Nessa segunda tentativa, 

as tropas estavam mais guarnecidas de Suprimento Classe V (Sup Cl V) - 

Armamento e Munição, ou seja, possuíam superioridade bélica frente aos insurretos, 

o que foi um fator preponderante para o desfecho da batalha. 

Mesmo tendo conquistado a localidade, as tropas federais mais uma vez 

tiveram dificuldades para locomoverem-se no terreno, bem como para o transporte 

dos diversos suprimentos, como vemos abaixo: 

Os estreitos trilhos de tão difíceis terrenos só permitiam a marcha em fila 

indiana, formando as colunas grandes alongamentos; o avanço era 

demorado, pois inúmeras eram as precauções a tomar pelas forças para 

evitar a s habituais surpresas do astuto inimigo em terrenos para isso tão 

propícios (D’ASSUMPÇÃO, 1917, p. 255). 
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Novas lideranças vão surgindo ao longo do conflito (inclusive do sexo 

feminino), que desta vez se desloca para a localidade de Caraguatá. Contudo, o 

apelo era o mesmo: a Guerra Santa contra os “peludos” (republicanos). 

Assim, em Caraguatá quem assume a liderança é Maria Rosa. Ela é 

reconhecida como líder pela nova comunidade, agora formada pelos construtores 

deslocados de Taquaruçu juntamente com novos aderentes na região norte do 

Município de Curitibanos. Era uma jovem de 14 anos que tinha o comando direto 

sobre o reduto, que chegava a pouco mais de 2 mil habitantes (MACHADO, 2018). 

 

2.2.2 O combate de Caraguatá e a vitória sertaneja  

Com um novo reduto formado, as tropas federais e do estado de SC movem-

se em sua direção com a intenção de reprimir de uma vez por todas o movimento 

rebelde. Contudo, não contavam com a organização dos insurretos e o uso de 

táticas de guerrilha, o que atrapalhou sobremaneira as tropas federais, que tiveram 

inclusive um hospital de sangue atingido, causando o caos e a desordem, como 

podemos ver no trecho abaixo: 

Em 9 de março de 1914 um contingente de 900 soldados do exército, da 

polícia de Santa Catarina e de uma tropa de “vaqueanos civis” (capangas 

de grandes fazendeiros da região) investiu para destruir o reduto de 

Caraguatá. Os sertanejos usaram de táticas de guerrilha, envolvendo várias 

unidades do exército em pequenos ataques pontuais, usando de franco 

atiradores nas copas altas das árvores e encurralando algumas unidades 

militares em espinheiros, locais de difícil fuga, sendo atacados em luta 

corporal, por arma branca, pelos Pares de França. Uma unidade cabocla 

atacou a retaguarda do exército colocando em fuga vários batalhões e 

atingindo o hospital de sangue. Os militares debandaram o local e seguiram 

em pequenos grupos até o vale do rio do Peixe onde se abrigaram nas 

estações da estrada de ferro São Paulo – Rio Grande. A vitória sertaneja 

repercutiu em todo o planalto, o que fez com que novos aderentes, entre 



11 

 

 

pobres, sitiantes expulsos de suas terras e veteranos da guerra federalista, 

se dirigissem ao comando de Maria Rosa (MACHADO, 2018) 

Em Caraguatá, mais uma vez, a natureza do terreno continuava a ser o maior 

obstáculo à ação militar das forças legais na Guerra do Contestado, devido ao 

péssimo estado de suas estradas, estreitas e com trânsito dificultoso após as chuvas 

(formação de lamaçais); 

Em abril de 1914 o reduto de Caraguatá foi abandonado pelos pelados 

(caboclos), após uma epidemia de tifo. Formaram um novo reduto, na região de 

Caçador Grande, depois deslocado novamente para o reduto de Bom Sossego. A 

chefia de Maria Rosa declinou e passou a assumir o comando o jovem tropeiro 

Francisco Alonso de Souza, conhecido como Chiquinho Alonso. Bom Sossego era 

uma outra “cidade santa” com uma população que ultrapassava os 4 mil habitantes, 

sendo defendida por um conjunto numeroso de insurretos (MACHADO, 2018). 

Preocupado com a continuidade do movimento, que mais ganhava força com 

o passar do tempo, em abril/maio de 2014, o Governo chama novas Unidade do 

Exército, sediadas no estado do Rio Grande do Sul (RS), para combater na região 

do Contestado. Contudo, a reação do Comandante das tropas gaúchas foi inusitada. 

O Marechal Mesquita, depois de dar combate à guarda de Santo Antônio e 

encontrar dificuldades extraordinárias no trajeto realizado pelas colunas de marcha 

que comandava (picadas quase intransitáveis, troncos de árvores atravessados no 

caminho com cavalos e muares resistindo a transpô-los) resolveu recolher sua tropa 

e voltar ao sul. Mesquita queixou-se da falta de orçamento, do pagamento 

obrigatório que tinha que fazer aos vaqueanos civis que lutavam em prol dos 

federais. Mesquita não concordava ainda com as causas do conflito que, segundo 

ele, tratava-se da exploração de fazendeiros e comerciantes sobre os pobres 

caboclos. Assim, o Marechal entendia que a pacificação do Contestado deveria ser 

responsabilidade dos governos estaduais e das polícias, não do Exército 

(MACHADO, 2018). 
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2.2.3 A expansão rebelde 

Fracassada a expedição do Marechal Mesquita, os sertanejos passaram a 

multiplicar o número de redutos e cidades santas, e a expandir territorialmente sua 

influência, angariando mais simpatizantes para o movimento e espalhando o terror 

por onde era possível. 

A ofensiva rebelde generalizada começa em julho de 1914. Sob a chefia de 

Chiquinho Alonso, os locais passam a fazer convites compulsórios para atrair a 

população circundante, e começam a realizar ataques a várias estações da estrada 

de ferro São Paulo – Rio Grande, a serraria da Lumber de Calmon, além da tomada 

de Vilas como as de Itaiópolis, Papanduva, Colônia Vieira e Curitibanos. 

Ao norte do planalto o movimento rebelde cresce com a adesão de várias 

lideranças locais. Homens, armas e grandes contingentes de famílias de sertanejos 

aderem ao movimento, já que muitos eram agricultores pobres da região e foram 

expulsos de seus sítios não apenas pela estrada de ferro, mas também por Coronéis 

de Guarda Nacional, grandes fazendeiros ligados à política do Paraná, o que gerava 

revolta nos pelados. Tais Coronéis forneciam grande contingente de vaqueanos civis 

para lutar junto com o exército na repressão aos caboclos. 

O movimento dos caboclos no Sul foi mais pacífico do que o esperado, uma 

vez que estes não encontraram resistência na Vila de Curitibanos, que se 

encontrava apenas com não combatentes no momento de sua tomada. 

Os sertanejos avisaram que atacariam a Vila. Dessa forma, os homens, 

estranhamente, abandonaram a localidade e deixaram suas esposas e filhos no 

local. Os sertanejos incendiaram, por uma semana, os prédios públicos, além de 

destruírem os documentos do Cartório e queimarem as propriedades do Coronel 

Albuquerque. Não consta nenhum relato de agressão a qualquer membro da cidade. 

Após tomarem a vila de Curitibanos, os caboclos seguiram para Lages, cidade de 

origem do governador de SC à época, Vidal Ramos (MACHADO, 2018) 

A chegada dos caboclos a Lages, onde vivia a oligarquia reinante no estado 

de SC, foi uma grande demonstração de força do movimento insurreto. Contudo, tal 

ofensiva não duraria muito tempo, como se observa abaixo: 
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Mais da metade do grande município de Lages ficou em mãos dos rebeldes, 

que receberam o reforço de antigos federalistas locais, como o “castelhano”, 

Agustin Perez Saraiva, veterano da guerra de 1893. O assédio rebelde à 

Lages foi interrompido em novembro de 1914, quando morre em combate o 

chefe rebelde Chiquinho Alonso colocando fim à ofensiva cabocla 

(MACHADO, 2018). 

Podemos associar esse fim da ofensiva cabocla ao pedido de intervenção 

federal feito pelos os executivos da Lumber, em setembro de 1914, uma vez que o 

crescimento da atividade do “movimento fanático” colocava em risco “os negócios e 

o respeito à propriedade”.  

 

2.2.4 A expedição do General Setembrino de Carvalho 

Acatado o pedido de intervenção federal feito pelos executivos da Lumber, a 

partir de setembro de 1914, o Exército Brasileiro participou da Guerra do Contestado 

com 4 colunas de marcha, relativas aos 04 (quatro) pontos cardeais (norte, sul, leste 

e oeste), sob o comando do General Fernando Setembrino de Carvalho, nomeado 

comandante da XI Região Militar (que englobava os Estados de Santa Catarina e 

Paraná) para apenas se dedicar às ações militares de repressão ao conflito em tela. 

 

Figura 1 - Oficiais do Exército Brasileiro, entre eles o General Setembrino de Carvalho (ao centro, 

com uma mão na cintura) e o Tenente Ricardo Kirk (com capacete de aviador), em Porto União, 

região do Contestado. 

Com a assunção do General Setembrino no comando das operações, 

ferrovias acabaram de ser construídas, sendo o modal ferroviário (mais rápido e 

eficiente) mais utilizado para o transporte de tropa e suprimentos. Foram utilizados 

ainda dois aviões de reconhecimento pela primeira vez em ações militares no Brasil 
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(SALOMÃO, 2018).  

 

Figura 2 – Carta do Teatro de Operações das Forças Federais no Contestado 

 

O 58º Batalhão de Caçadores, integrante da coluna sul (principal coluna, com 

mais de 2 mil homens, à qual destacaremos) localizado na cidade Niterói, RJ, 

recebeu em 27 de setembro de 1914 ordem de prontidão para deslocar-se para a 

região do Contestado, a fim de conter a rebelião que lá ocorria. Em 03 de outubro de 

1914, embarcou para a cidade do Rio de Janeiro, RJ, e posteriormente para Itajaí, 

SC, pelo modal aquaviário, o principal meio de transporte entre grandes distâncias, à 

época. (D’ASSUMPÇÃO, 1917). 

Chegando em Itajaí, no dia 5 de outubro de 1914, o Comandante do 58º BC 

recebeu do General Setembrino de Carvalho, militar responsável por conter os 

caboclos revoltosos da região do Contestado, que se encontrava em Curitiba, PR, a 
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seguinte ordem: seguir pela rota Blumenau - Morro Pelado - Lontra - Rio do Sul 

(D’ASSUMPÇÃO, 1917). 

A logística do material de emprego militar utilizado à época era bem difícil de 

ser executada. A falta de meios de transporte adequados bem como a utilização de 

vias de acesso precárias dificultava tal tarefa. 

O primeiro trecho da viagem (até Blumenau) aconteceu por vias fluviais, em 

vapores e lanchas, tendo sido transportados 542 (quinhentos e quarenta e dois) 

homens. O material pesado seguiu por chatas (espécie de meio de transporte 

flutuante) até Itoupava Secca, de onde um trem especial da Estrada de Ferro Santa 

Catarina o conduziu até Morro Pellado. Os animais, 20 (vinte) muares e 6 (seis) 

cavalos, por falta de material flutuante, seguiram por terra até Blumenau. No 

caminho de Lontra a Rio do Sul, foram contratadas carroças de aproximadamente 

700 kg. Carroças de maior capacidade de carregamento não foram contratadas 

devido às péssimas condições das estradas da Região. Mesmo assim, as carroças 

que foram utilizadas, repetidamente, enterravam-se na lama, bem como os homens 

e animais faziam um esforço hercúleo para retomar a sua marcha interrompida 

(D’ASSUMPÇÃO, 1917). 

A Coluna de marcha do 58º BC chegou a Rio do Sul às 1600h do dia 10 de 

outubro de 1914, região estratégica que serviria de base para continuados 

reconhecimentos ofensivos na direção do inimigo (D’ASSUMPÇÃO, 1917). Dessa 

forma, percebe-se a dificuldade da tropa em deslocar-se à época por falta de uma 

malha viária eficaz, em uma distância que, nos dias de hoje, seria facilmente vencida 

com celeridade pelo modal rodoviário (149 km). Os escassos recursos de navegação 

fluvial existentes no trecho supracitado (Itajaí – Rio do Sul) não têm relevância sob o 

ponto de vista militar, não sendo dessa forma uma alternativa ao transporte por terra. 

Durante a marcha, a tropa reclamou do Suprimento Classe II (Sup Cl II) – 

Material de Intendência, distribuído à época: 

... o calçado impropriadamente denominado racional, distribuído para 

experiência, constituía um novo tributo pago ao dever militar. O seu grande 

peso e a fácil deformação com a humidade obrigaram muitas praças a fazer 

a marcha com os pés descalços (D’ASSUMPÇÃO, 1917, p.45). 

Tal calçado também possuía excessos de sola para o exterior, que se 
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transformavam em depósitos de lama e, por conseguinte, aumentavam o seu peso 

(D’ASSUMPÇÃO, 1917). 

Dessa forma, percebe-se que o calçado racional, então em experiência no 

Exército Brasileiro, à época, foi condenado, devido à falta de conforto que ele trazia 

à tropa, tornando as marchas cada vez mais longas e penosas, devido ao estado 

insalubre em que se encontravam os seus usuários. 

Em contrapartida ao avanço do 58º BC, os rebeldes do monge José Maria 

apareciam em toda parte causando desordem. Ao norte da região do Contestado, a 

leste, a oeste, na região que guardava a estrada de ferro e no Sul, massacrando a 

população que ali se encontrava. Preocupado com a situação do sul, o General 

Setembrino ordenou que o 58° BC deixa-se o acantonamento e entrasse novamente 

em ordem de marcha, avançando na direção do inimigo e o 54° BC, que estava 

estacionado em Florianópolis, ocupasse a cidade de Lages (D’ASSUMPÇÃO, 1917). 

Dessa forma, verificamos que foi o 54° BC o responsável pela interrupção do 

assédio rebelde à cidade de Lages, marcando o fim da ofensiva cabocla. 

A 17 de novembro de 1914, o 58º BC marchava de Rio do Sul rumo à 

ocupação da vila de Curitibanos (cidade do estado de SC desde 31 de março de 

1938), distante 140 km (atualmente a distância é de 113 km), a fim de realizar um 

dos maiores esforços da campanha: restaurar a ordem na vila supracitada, atacada 

em 26 de setembro de 1914 por um grupo de jagunços favoráveis ao monge José 

Maria; abastecer a tropa de víveres e munições, e restabelecer  as comunicações 

então interrompidas, entre a vila e as cidades e povoações vizinhas. 

(D’ASSUMPÇÃO, 1917). 

A retomada da Vila de Curitibanos, que tinha localização estratégica, era de 

suma importância para as tropas federais. Devido à complexidade da missão e o 

afastamento da vila de Curitibanos dos centros de abastecimento (no mínimo 72 

km), foi organizado pelo Fisc Adm 58 º BC um grande comboio composto por 300 

muares, que conduziram um total de 27 toneladas. Desses animais, 294 foram 

contratados na zona serrana do estado de Santa Catarina. As viaturas, por não 

conseguirem circular nos difíceis caminhos que levavam até Curitibanos, ficariam em 

Rio do Sul, para serem posteriormente devolvidas à sede do Batalhão, em Niterói, 

RJ. No dia 29 de novembro de 1914, o 58º BC chega à vila de Curitibanos sem 
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realizar troca de tiro. Dessa forma, os três municípios de cima da serra estavam 

enfim ocupados pelo Exército: Curitibanos, pelo 58º BC; Lages, pelo 54° BC; e 

Campos Novos, por um forte destacamento de cavalaria (D’ASSUMPÇÃO, 1917). 

Percebe-se mais uma vez que a precariedade da malha viária da região 

dificultou o andamento das operações, fazendo com que o Exército marchasse a 

“passos lentos” na direção do inimigo. 

Da longa travessia entre Rio do Sul e Curitibanos, mais ensinamentos foram 

colhidos. O Sup Cl II mais uma vez mostrou-se impróprio para uso, bem como outras 

peças do equipamento individual da tropa: 

O equipamento, da mesma forma -- com exceção da marmita, do cantil, da 

colher e do caneco – provou mal. As mochilas chegaram ao ponto de 

fazerem escoriações no dorso de algumas praças. /as cartucheiras, com o 

peso da munição, forçavam as alças que as prendem, e pendiam para 

baixo; os seus tampos de couros, simplesmente presos por um pequeno 

botão metálico, deixavam cair cartuchos pelos interstícios formados pelo 

forçamento do seu peso na marcha, entre a virola dos tampos e a parte 

superior da parede das cartucheiras (D’ASSUMPÇÃO, 1917, p.160 e 161). 

O único meio de transporte passível de utilização naquela região do estado 

catarinense era o muar, uma vez que praticamente não havia estradas transitáveis, 

apenas estreitos e agrestes caminhos cheios de obstáculos, sendo que somente tal 

animal conseguiria o trabalho de transporte em tais terrenos. A navegação de 

cabotagem por vias interiores e exteriores e a utilização do transporte ferroviário 

mitigaram a falta de estradas de penetração no interior catarinense, como segue 

abaixo: 

- Estrada de Ferro Tereza Cristina (ligava o porto de Imbituba a Bom Retiro; 

- Estrada de São Francisco a Rio Negro (atravessava a face oeste do 

Contestado); e 

- Estrada de Ferro Santa Catharina (ligava Blumenau a Hansa). 

Em construção, à época: 

- Estrada de Ferro do Estreito a Lages; e  

- Estrada de Ferro Curitibanos. 
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Portos marítimos e fluviais: 

- Florianópolis, Laguna, São Francisco, Itapocorohy, Porto Belo, Massiambú, 

Imbituba e Garopaba (marítimos); Itajaí, Blumenau, Brusque, Tijucas, Nova Trento, 

São Francisco e Joinville (fluviais). 

O 58 º BC, ao penetrar na Vila de Curitibanos, encontrou-a em estado 

lastimável (lixo e escombros das casas incendiadas). Ali mesmo a tropa estacionou e 

iniciou a execução de providências para o restabelecimento da ordem na Vila e 

posteriormente seguir em coluna de marcha à espreita do inimigo. 

Com o passar do tempo, as colunas (norte, sul, leste e oeste) foram fechando 

o cerco sobre o inimigo, encurralando-o. Foi reprimida também qualquer atividade de 

comércio local que pudesse ser favorável aos caboclos, de modo a interromper a 

sua cauda logística e enfraquecê-lo. 

No final do mês de novembro de 1914, o movimento rebelde passou por 

profundas mudanças, com a liderança trocada após a morte de seu líder Chiquinho 

Alonso. Adeodato assume o grupo rebelde com uma liderança mais autocrática, 

diferentemente do líder anterior, que possuía uma liderança mais democrática. 

Adeodato ordenou aos seus comandados que rumassem ao vale do rio Santa 

Maria, no centro do território dominado pelos rebeldes. A ideia era construir ali uma 

cidadela inexpugnável, já que os seus acessos norte e sul do vale eram de difícil 

acesso. Por vários meses a coluna sul tentou furar este bloqueio, sem sucesso. 

Contudo na Páscoa de 1915, em 2 de abril, uma unidade bem armada e preparada 

da coluna norte conseguiu entrar e destruir o grande reduto de Santa Maria. O 

Capitão Tertuliano Potiguara, responsável pela destruição de Santa Maria, informou 

que os militares encontraram no vale uma conurbação de redutos que, ao longo de 7 

km, contaram 5.500 casas e dezenas de Igrejas, todas incendiadas e destruídas 

com a entrada da tropa militar. Estima-se que em Santa Maria viveram mais de 25 

mil sertanejos (MACHADO, 2018). 

As condições de sobrevivência dos insurretos foram ficando cada vez mais 

difíceis, uma vez que a fome e as doenças se alastraram com o cerco. Advinda de 

tais situações, a morte era um caminho natural. 
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Após a destruição total de Santa Maria, em maio de 1915, o General 

Setembrino de Carvalho deu como encerrada a sua missão. No entanto ela já tinha 

a informação da formação de três redutos remanescentes: São Pedro, Pedra Branca 

e São Miguel. Tais redutos foram destruídos até o final de 1915, com a ação cada 

vez mais violenta de vaqueanos civis, que ficaram com as armas deixadas pelo 

exército para o cumprimento de tal missão remanescente (MACHADO, 2018). 

 

2.2.5 O desfecho da guerra 

Em setembro de 1916, findada a guerra, Adeodato foi preso e, enfim, PR e 

SC entraram em acordo quanto aos seus limites territoriais. Dúvidas que porventura 

surgissem quanto à titularidade do imóvel, mesmo em território catarinense, valeria o 

registro em cartório paranaense. A Guerra do Contestado acabou, contudo, as suas 

memórias continuaram presentes, como podemos verificar no excerto abaixo: 

A pacificação da região não pôs fim ao culto à João Maria nem à retomada 

de reunião pelos sertanejos. Nos anos seguintes as polícias dos Estados 

sulistas serão chamadas para reprimir novas reuniões de caboclos em 

Mafra, Santa Catarina (1921), Pitanga, Paraná (1922), Concórdia, Santa 

Catarina (1924-25), Soledade, Rio Grande do Sul (1935-38) e Timbó 

Grande, Santa Catarina (1942). A tradição de São João Maria ainda é muito 

forte em várias comunidades do sul do Brasil, desde comunidades caboclas, 

indígenas, quilombolas e, também, de descendentes de imigrantes que, 

com o tempo, também “acaboclaram-se” (MACHADO, 2018) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação à função logística suprimento, o equipamento das tropas 

federais envolvidas no conflito, não era o mais adequado. A tropa reclamava do Sup 

Cl II distribuído. O fator terreno e condições meteorológicas também foi 

preponderante por diversas ocasiões para o insucesso de batalhas no que tange ao 

Sup Cl II. A tropa teve dificuldade de locomover-se em terreno com lama, que 

grudava na sola dos calçados dos militares e praticamente os inutilizava, sendo que 

a mochila/bornal utilizados também não eram de qualidade. As dificuldades 
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encontradas pelas tropas do Exército Brasileiro foram repassadas pelo General 

Setembrino ao Ministro da Guerra, para as providências julgadas cabíveis. 

O suprimento Cl V, Armamento e Munição, esteve presente na maioria das 

vezes em quantidade suficiente para o cumprimento das missões. Contudo, as 

técnicas de guerrilha do inimigo em algumas ocasiões suplantaram tal superioridade 

das tropas federais. 

Via de regra, a tropa sempre esteve bem fornecida de Suprimento Classe I – 

Gêneros Alimentícios, não atrapalhando as ações das tropas federais. 

Com relação à função logística transporte, as tropas federais, por diversas 

vezes, foram prejudicadas em seus deslocamentos, que em muitas ocasiões era 

realizado via campo a pé, com cavalos e muares alugados para o transporte dos 

suprimentos e material pesado, e raras vezes por navegação de cabotagem ou 

ferrovias. Com a assunção do General Setembrino no comando das operações, 

ferrovias acabaram de ser construídas, sendo o modal ferroviário (mais rápido e 

eficiente) mais utilizado para o transporte de tropa e suprimentos. Foram utilizados 

ainda dois aviões de reconhecimento pela primeira vez em ações militares no Brasil. 

Novamente, as dificuldades encontradas pelas tropas do Exército Brasileiro foram 

repassadas pelo General Setembrino ao Ministro da Guerra, para as providências 

julgadas cabíveis e aprimoramento visando combates vindouros. 

Adotando nova tática, a despeito das dificuldades em encontradas nas 

funções logísticas suprimento e transporte, e ao cabo de vários encontros e 

desencontros com o inimigo, o General conseguiu cercar os sertanejos em janeiro 

de 1915. Entretanto, nem todos se renderam. Só em dezembro de 1915, após o 

cerco e a destruição da cidade santa de São Pedro (última remanescente), é que 

cessou a campanha do Contestado, com a morte de todos os líderes do movimento 

messiânico, com a exceção de um único, Adeodato Manuel Ramos, preso em 

agosto de 1916. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisarmos a Campanha do Contestado, verificamos a importância do 

planejamento, a existência de meios e de uma boa malha rodoviária, ferroviária e 

fluvial, além de vias de acesso largas para a que seja logrado êxito em combate.  

A inexistência de Sup Cl II adequado dificultou sobremaneira a atuação das 

tropas federais na Região do Contestado, atrasando os deslocamentos e, em 

algumas ocasiões, afetando o moral da tropa. 

Com relação ao transporte, a falta de meios adequados e suficientes para o 

carregamento do material (leve e pesado) e transporte de pessoal tornou os 

deslocamentos da tropa ainda mais longos e penosos, contribuindo dessa forma 

para que o conflito se protraísse no tempo. Além da falta de meios ideais para o 

transporte, a tropa sofreu com a péssima condição das estradas da região à época 

(sinuosas e com formação de atoleiros em dias de chuva). As informações sobre o 

terreno eram precárias, faltando cartas topográficas e croquis. O principal meio 

seguro para percorrer a região era o emprego de guias ou mateiros, que não 

inspiravam confiança às tropas federias. Alguns deslocamentos foram realizados por 

via fluvial e ferroviária, o que acabou mitigando em parte o problema.  

Contudo, ao visualizar tal problema, o General Setembrino tratou de 

incrementar o transporte com a construção de novas estradas de ferro e portos 

marítimos e fluviais, além da utilização de campos de pouso para aeronaves de 

reconhecimento aéreo, tudo visando melhorar o fluxo logístico e de pessoal em 

campanha. 

A comunicação entre as colunas de ataque também era outro problema 

grave, sendo que o principal meio era o mensageiro ou a comunicação visual. Ou 

seja, com tal falta de coordenação, ficava difícil para as tropas federais executarem 

exatamente o que haviam planejado. Mesmo com tais dificuldades, a disposição das 

tropas federais em 04 colunas (Norte, Sul, Leste e Oeste) fez com que o plano do 

General Setembrino de envolver e cercar as rotas de abastecimento e estrangular a 

mobilidade dos rebeldes desse certo.  
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Inúmeras medidas foram tomadas no decorrer da Guerra do Contestado, 

buscando reformar o Exército, melhor organizá-lo e deixá-lo em condições de ser 

empregado, como segue abaixo: 

No curso da Guerra europeia e dos eventos no Contestado, medidas para a 

reforma do Exército foram tomadas. Em fevereiro de 1915, era determinado 

que o Exército fosse reorganizado, redefinindo a composição administrativa, 

efetivos e unidades. Os efeitos práticos de tais medidas demoraram a ser 

percebidos, mas demonstra que a questão era objeto de atenção no 

Ministério da Guerra. No decorrer da campanha do Contestado, o Exército 

fora testado em combate e muitas deficiências foram expostas. No relatório 

entregue pelo general Setembrino de Carvalho ao Ministro da Guerra, há 

longa exposição sobre as experiências extraídas do conflito. O general 

efetuou observações sobre problemas diversos, incluindo munições, 

armamento, fardamento, arreios, serviços de transporte e saúde, entre 

outros, compilando dados para proveito futuro. Das conclusões do relatório, 

o interventor deu ênfase a duas observações. A primeira era política e 

envolvia conciliar os governos estaduais, dando solução imediata à questão 

de limites. Essa observação/recomendação foi atendida pelo acordo 

assinado em 20 de outubro de 1916. A segunda recaiu sobre o Exército, 

que, para o General Setembrino precisava de organização real e realmente 

praticada. A organização do Exército envolvia o necessário recrutamento de 

novos integrantes e a formação de uma reserva. Sobre o significado da 

guerra no Contestado para o país, é relevante observar que foram 

empregados de 7.000 a 7.500 soldados, algo em torno de 40% do efetivo 

previsto para o Exército atuou na campanha. O histórico do Contestado foi 

um fator que igualmente pesou na balança decisória, uma vez que 

evidenciou que as medidas de modernização, a muito requeridas, eram de 

fato urgentes (SALOMÃO, 2018). 

Dessa forma, percebemos que todas as fragilidades evidenciadas pelo 

Exército Brasileiro na Guerra do Contestado, serviram de base para alavancar o 

processo de modernização da Força Terrestre, em especial no que tange às 

Funções Logísticas Suprimento e Transporte. 
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