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O filósofo espanhol José Ortega y Gasset, certa feita, declarou: 

“Eu sou eu e minha circunstância” (Yo soy yo y mi circunstancia). Assim é, com 

todos os seres humanos. Nós somos nós e as nossas circunstâncias. São as 

circunstâncias que nos moldam, que nos limitam, e que apresentam a 

oportunidade para podermos, eventualmente, expandirmos todas as nossas 

potencialidades. Essa é uma verdade que julgo inquestionável. 

Convidado para falar neste ciclo de palestras sobre o Duque de 

Caxias e dada a especial natureza deste público ouvinte, composto em sua 

quase integralidade por militares – creio que terei muito mais chance de ser útil 

se enveredar por um aspecto um pouco menos explorado da biografia do 

Patrono do Exército brasileiro, qual seja: as circunstâncias que moldaram a 

formação do militar. Não pretendo desenhar aqui uma biografia do Duque de 

Caxias, apenas realçar alguns elementos que, acredito, foram importantes na 

sua formação. 

E qual a primeira circunstância que envolve todo ser humano 

quando ele vem ao mundo? A família em que ele nasce. 

Nos armários do IHGB (armário 1, prateleira 2, escaninho 25, 

pasta 484) há um texto de autoria do Marechal-de-Campo2 José Joaquim de 

Lima e Silva3, que afirmava possuir documentos comprobatórios da antiguidade 

e nobreza de seus antepassados. Segundo o documento, os Lima e Silva se 

                                            
1   Palestra proferida pelo Dr. José Theodoro Mascarenhas Menck no VII Seminário de 

História da Guerra da Tríplice Aliança (VII SHGTA): O legado de Caxias. Colégio militar de 
Brasília, dia 7 de junho de 2018, mesa temática 4, sob os cuidados do Instituto Histórico e 
Geográfico do Distrito Federal – IHG-DF. 

2   Tanto no quadro hierárquico do Exército português (Coleção Sistemática das Leis 
Militares de Portugal, Primeira Parte – Leis pertencentes à Tropa de Linha, Lisboa: Imprensa 
Régia, 1816), quanto no do Exército brasileiro (Decreto de 4 de maio de 1831 – Coleção de 
Leis do Brasil), o generalato era composto por quatro patentes, em ordem crescente: 
Brigadeiro, Marechal-de-Campo, Tenente-General, e Marechal-do-Exército. 

3   Ou “de Lima da Silva”, como então grafavam seus nomes os familiares do futuro Duque 
de Caxias. Apenas na geração de Caxias, a segunda nascida no Brasil, o patronímico da 
família se consolidou como sendo “Lima e Silva”. 
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vinculariam aos Brandão, oriundos da Normandia, chegando à genealogia 

apresentada ao século XII. 

Não nos cabe, aqui, discutirmos as informações fornecidas pelo 

Marechal José Joaquim com relação a seus ancestrais. No entanto, o certo é 

que a família não desembarcou, no Rio de Janeiro, com foros de fidalguia. Nem 

que os títulos e patentes acumulados pela família, no Brasil, tiveram qualquer 

vínculo com qualquer ancestralidade ilustre. Não. Os louros conquistados pela 

família Lima e Silva – e foram muitos, e da mais alta relevância – foram 

conquistados por meio de muito esforço e dedicação. Esforço e dedicação 

geracional e, basicamente, dedicado às armas. 

A transferência da família para o Brasil encontra-se intimamente 

vinculada às vicissitudes sofridas pelo Reino de Portugal em meados do século 

XVIII. Em 1762, eclodiu a “Guerra dos Sete Anos”. Portugal, seguindo uma 

tendência inaugurada pelos Bragança, procurou, por todos os meios, manter a 

sua neutralidade no conflito que dividia a Europa.  

França e Inglaterra disputavam a posse do Canadá e cada país 

desenvolveu sua rede de alianças ao máximo. Quando a Prússia, que detinha, 

reconhecidamente, o melhor exército da época, aderiu à causa da Inglaterra, a 

Rússia, a Áustria e a Suécia aderiram à França.  

Não demorou para a Espanha também aderir à França. A partir 

de então, tornou-se muito difícil, para Portugal, manter-se longe da contenda. Os 

compromissos econômicos do reino inevitavelmente terminaram por vinculá-lo à 

Inglaterra. 

Foi nesse contexto que Portugal se viu constrangido a 

reorganizar suas tropas. A primeira atitude foi o aumento do número de seus 

efetivos. Em seguida, recorreu-se à ajuda de soldados e oficiais ingleses – 8 mil 

homens, comandados por Lord Torvnshend – e, por fim, aceitando uma sugestão 

inglesa, contrataram um oficial prussiano de prestígio para reorganizar 

inteiramente o exército, dentro de critérios modernos e eficazes. A escolha recaiu 

sobre o Conde de Lippe. 

Comandante-geral da artilharia do ducado de Hannover, 

formado em matemática pela Universidade de Genebra, tendo circulado por 
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diversas cortes europeias, nascido em Londres, quando seu pai servia na Corte 

de Jorge I, o Conde de Lippe desembarcou em Lisboa com cartas brancas para 

reformar e organizar as tropas do Reino. E fez um bom trabalho. O regulamento 

disciplinar que redigiu teve vigência até meados do século XIX, inclusive no 

Brasil.  

Dentro do esforço de reorganização dos Exércitos portugueses, 

o Conde de Lippe convenceu El Rei a enviar, para o Brasil o tenente-general 

alemão Johann Heinrich Böhm, com a tarefa de realizar, nas tropas lusas 

estacionadas na América, trabalho de adestramento e disciplina similar ao que 

o Conde desenvolvia na metrópole.  

Em 1767, acompanhado por alguns brigadeiros e coronéis, 

alguns dos quais estrangeiros, bem como pela integralidade de três regimentos 

de Tropa de Linha do Exército português, desembarcou no Rio de Janeiro o 

Tenente-General Böhm. 

Comandava o 1o Regimento de Bragança o coronel Francisco 

de Lima da Silva. Natural da cidade de Lagos, no Algarve, Francisco era o 

primogênito do Sargento-Mor João da Silva Fonseca e de Isabel Josefa. Sua 

carreira deslanchara quando aceitara servir em Goa - Índia, tanto que o Tenente-

General Böhm, décadas mais tarde, teria dito que a passagem do Coronel Lima 

pelas Índias Orientais havia sido uma “escola”, onde ele havia aprendido a ser 

um “oficial de valor e muito honrado”.4 Acompanhava o Coronel Francisco, no 

posto de alferes, do mesmo regimento, seu irmão caçula, 29 anos mais novo, 

Alferes José Joaquim de Lima da Silva. 

Assim como sua carreira profissional havia deslanchado, 

quando aceitou a transferência para Goa, certamente o Coronel Francisco 

acreditava que poderia vir a ser proveitosa a oportunidade de servir no Brasil. 

Como arrimo de seu irmão caçula, que era muito mais novo, empregou-o no 

regimento que comandava. Prática, na época, relativamente comum. 

                                            
4   Coleção “Documentos Avulsos – RJ” do Arquivo Histórico Ultramarino – Lisboa, caixa 

96, documento 30, de 22 de fevereiro de 1770, apud Adriana Barreto de Souza, Duque de 
Caxias, O Homem por Trás do Monumento, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, pág. 
54. 
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A aposta, pelo Brasil, acabou se revelando bem-sucedida, uma 

vez que encerrou sua carreira em Portugal como brigadeiro e governador de 

Castro Marim, em Faro, em 1777. A Coroa, em reconhecimento aos seus 

serviços prestados, agraciou-o com o generalato e um cargo administrativo. 

Já seu irmão caçula, José Joaquim de Lima e Silva, em maio de 

1777, com a volta de Francisco de Lima da Silva para Portugal, optou por 

permanecer no Brasil, mesmo tendo perdido seu “padrinho”. Em 1781, a rainha 

autorizou a volta do então Capitão José Joaquim a Portugal, pois seu irmão havia 

falecido e suas duas irmãs, freiras, peticionaram à Coroa pela sua volta, para 

que cuidasse do patrimônio da família. No entanto, mais uma vez, José Joaquim 

optou por permanecer no Brasil. 

Com a dinâmica das guerras que se seguiram à instalação da 

Corte de D. João, no Rio de Janeiro (Cisplatina e Caiena), a carreira de José 

Joaquim, até então muito mais lenta que a de seu irmão mais velho, ganhou 

impulso. Nos anos de 1817 e 1818, foi agraciado com o prestigioso hábito, a 

Ordem de Cristo, e no ano seguinte foi graduado marechal-de-campo e recebia 

a mercê de fidalgo cavaleiro da Casa Real. Em 1819, foi agraciado com a 

comenda de São Bento de Aviz. 

Em 1785, José Joaquim casou-se com a Srª Joana Maria da 

Fonseca Costa, cuja família, também de militares, se achava estabelecida no 

Rio de Janeiro, desde o século XVII. O casal teve 13 filhos dos quais os cincos 

homens que chegaram à idade adulta não apenas seguiram a carreira militar 

como, todos os cinco, atingiram o generalato. Ao filho primogênito, José Joaquim 

deu o nome de seu falecido irmão mais velho: Francisco de Lima e Silva, que 

veio a ser o pai do futuro Duque de Caxias. 

Todos os filhos de José Joaquim, sucessivamente, assentaram 

praça no antigo Regimento de Bragança, onde José Joaquim sempre serviu, 

então renomeado como 1o Regimento de Infantaria do Rio de Janeiro, e que, em 

função do grande número de membros da família que lá serviram, chegou a ser 

conhecido como “Regimento dos Lima”. 

Em 1821, quando José Joaquim faleceu, já com a patente de 

Marechal-de-Campo, todos os seus filhos ainda serviam no Regimento dos Lima. 
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Francisco de Lima, então coronel, detinha o seu comando. José Joaquim de 

Lima, o segundo filho, então tenente-coronel era seu subcomandante. Lá 

também serviam o Capitão Manoel da Fonseca de Lima (que servira em 

Pernambuco – no combate à revolução de 1817), bem como João Manoel de 

Lima e Silva e Luiz Manoel de Lima e Silva, com 16 e 15 anos de idade, como 

cadetes. 

Francisco de Lima e Silva, como capitão do 1o Regimento de 

Infantaria do Rio de Janeiro, casou-se, em 1801, com Mariana Cândido de 

Oliveira Bello, filha do coronel de milícias Luiz Alves de Freitas Bello e Ana 

Quitéria Joaquina de Oliveira. A família Bello, também com forte tradição militar, 

era bastante conhecida no Rio de Janeiro e tinha vivido, até 1789, nas Minas 

Gerais. 

Luiz Alves de Lima e Silva, o primeiro filho homem do casal 

Francisco e Ana Quitéria, nasceu em 1803, na fazenda São Paulo, propriedade 

de seu avô materno, de quem herdou o nome. Foi seu padrinho de batismo seu 

avô paterno, o Marechal José Joaquim. 

Muito provavelmente alfabetizado em casa, por sua avó, Ana 

Quitéria, ao que parece, cursou o seminário São Joaquim. Notícia mais precisa 

teremos apenas a partir de 1818, quando ingressou na Real Academia Militar. 

Sabe-se, no entanto, que seguindo a tradição de sua família, 

Luiz Alves assentou praça no 1o Regimento de Infantaria do Rio de Janeiro, o 

antigo Regimento Bragança – o “Regimento dos Lima”, cujo comandante era seu 

pai, isso aos cinco anos de idade. 

A Real Academia Militar, criada por D. João no Brasil por 

intermédio da Carta Régia de 4 de dezembro de 1810, fez parte de 

reestruturação militar das tropas lusitanas na América, empreendida pelo 

Príncipe Regente, quando da transferência da sede da monarquia para o Rio de 

Janeiro. Não se tratava, propriamente, de uma novidade, pois, em 1792, já havia 

sido criada na mesma cidade a Real Academia de Artilharia, Fortificação e 

Desenho, para atender oficiais das quatro armas – infantaria, cavalaria, artilharia 

e engenharia. Posteriormente, em 1795, o Vice-Rei, o Conde de Rezende, criou 
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uma instituição de ensino exclusiva para a infantaria: a Academia de Aritmética, 

Geometria, Fortificação, Desenho e Língua Francesa. 

O que distinguia a nova academia de D. João era o fato de ela 

se apresentar como sendo “um curso regular das ciências exatas” voltadas para 

as ciências militares. O curso se desenvolvia ao longo de sete anos, com grande 

número de matérias. No entanto, não era para ser concluído integralmente por 

todos os alunos. Os que se destinavam às armas de infantaria e cavalaria 

deveriam estudar as matérias do primeiro ano (matemática elementar: 

aritmética, álgebra, geometria, trigonometria e desenho) e os assuntos militares 

do quinto ano (tática, estratégia, castrametação5, fortificação de campanha, 

reconhecimento de terreno e química). Só dos artilheiros e engenheiros era 

exigido curso completo.6 

O curso, no entanto, não era uma exigência para uma 

progressão na carreira militar. A maioria dos generais, na década de 1840, não 

haviam passado pela Academia Militar. Apenas a partir da década seguinte, 

1850, passou a ser obrigatório o curso da academia para o ingresso na carreira 

militar. 

O Cadete Luiz Alves de Lima e Silva, tendo ingressado na 

Academia, em 1818, e sendo vinculado à infantaria, cursou regularmente o 

primeiro e quinto ano, com bom desempenho. Tendo terminado as matérias de 

sua arma, Luiz Alves resolveu dar sequência a seus estudos, matriculando-se 

no segundo e no terceiro ano. Chegou a se inscrever no quarto ano, porém não 

chegou a concluir o ano letivo, tendo deixado a Academia aos 19 anos de idade. 

Certamente as agitações políticas daquele ano, 1822, foram 

cruciais para a decisão de sair da Academia Militar. Ademais, como já foi dito, 

ele já havia concluído as matérias referentes à arma de sua família. Naquele ano 

Luiz Alves era Alferes do 1o Regimento de Infantaria do Rio de Janeiro, e os 

                                            
5   “Ação de tomar as medidas do lugar, em que se há de assentar o arraial” in verbete 

Castrametação do Diccionario da Lingua Portugueza, por Antonio de Moraes Silva, Lisboa: 
Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789. 

6   Note-se que o curso dos artilheiros e engenheiros exigia a passagem pelas cadeiras 
específicas para os infantes e cavalarianos, sendo que a recíproca não era verdadeira. 
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levantes de rua eram frequentes. Não mais havia espaço para devaneios 

intelectuais.  

 

E aqui podemos identificar a segunda circunstância que norteará 

a formação de Luiz Alves de Lima e Silva: as difíceis vicissitudes políticas que 

acompanharam o nascimento do Brasil como nação independente. 

 

A ideia da emancipação política do Brasil, de uma separação 

completa de Portugal, somente foi levada a cabo no último momento, foi o 

derradeiro recurso invocado como resistência aos devaneios das Cortes 

lisboetas. Há, inclusive, notícias de que no Rio de Janeiro as insígnias 

portuguesas permaneceram sendo usadas por aqueles que detinham postos de 

comando, oficialmente, até novembro de 1822, ou seja, até dois meses após a 

declaração da independência.7 

Declarada a Independência, o Alferes Luiz Alves passou a 

integrar o Batalhão do Imperador, criado por decreto de 18 de janeiro de 1823, 

e cujo primeiro comando foi entregue ao segundo dos irmãos Lima, e, por 

conseguinte, tio de Luís Alves, José Joaquim, recém promovido a coronel, dando 

início a um longo prático, após o qual nasceu o aquele que veio a ser justamente 

conhecido como “o Pacificador”. 

Proclamada a independência, como era de se esperar, alguns 

focos de resistência apareceram, dentre eles Salvador, na Bahia. Desde que 

ocorreram os motins de Manuel Pedro, em fevereiro de 1822, o clima político se 

tornou carregado. A nomeação do brigadeiro Inácio Luís Madeira de Melo, reinol, 

como Governador d’Armas da capitania, no lugar do brigadeiro Manuel Pedro 

Guimarães, brasileiro, foi tomada como sendo uma provocação das Cortes 

Lisboetas.  

Os comerciantes de Salvador, na larga maioria reinóis, 

vinculados economicamente aos seus colegas do Porto e de Lisboa, logo se 

                                            
7  ‘ Adriana Barreto de Souza, Duque de Caxias, O Homem por trás do Monumento, Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, pág. 125. 
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solidarizaram com o brigadeiro Madeira. Por outro lado, vários bahianos, 

sobretudo soldados, deixaram a cidade em direção ao recôncavo da Baía de 

Todos os Santos, onde os senhores de engenho e lavradores começavam a 

organizar uma resistência militar contra os portugueses da capital.8  

Em 1823, como reforço às tropas brasileiras, o Batalhão do 

Imperador recebeu ordem de marchar para Salvador. Já no dia 20 de fevereiro 

o batalhão desembarcava em Maceió. Tratava-se do porto, não ocupado por 

tropas portuguesas, mais próximo de Salvador. 

Após a definição do trajeto que seria percorrido pelo batalhão, o 

Coronel José Joaquim redigiu várias proclamações e mandou seu ajudante de 

ordens, o Alferes Luís Alves providenciar para que fossem distribuídas pelas 

povoações por onde passariam.  

As proclamações apresentavam o batalhão e informavam seu 

destino. O objetivo primeiro dessa providência do coronel José Joaquim era 

garantir uma viagem tranquila, e, ao mesmo tempo, procurar conquistar a adesão 

dos vilarejos à causa do Brasil. O coronel procurava a boa vontade dos 

habitantes, de forma a possibilitar o encontro de hospedagem, de mantimentos, 

de transportes e de barcos para a travessia de rios, bem como – o que era 

fundamental – guias que conhecessem a região por onde marcharia a tropa. 

Em cada lugarejo por onde passava, o batalhão procurava 

registrar a intenção do Imperador de expulsar os portugueses e de assegurar a 

unidade territorial do Brasil. Em suma, em cada arraial por onde passava, o 

coronel procurava assegurar a adesão da população ao Império e ao seu 

monarca, D. Pedro I. 

Também foram objeto de preocupação de Coronel José Joaquim 

“o bom arranjo e a subordinação militar dos soldados do Imperador”, tanto que 

conseguiram deixar “saudosas lembranças nos lugares por onde transitaram”, e 

a demonstração de respeito “às regalias e foros dos habitantes dessas 

                                            
8   Wanderley Pinto, A Bahia: 1808 – 1856. Apud Adriana Barreto de Souza, Duque de 

Caxias, O Homem por trás do Monumento, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, pág. 
126. 
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povoações” acalmavam os ânimos mais exaltados em relação às intenções de 

D. Pedro I.9  

Expedições daquele tipo eram sempre difíceis. Oficiais 

estranhos à região, representando um poder distante e, usualmente ausente, 

inopinadamente passavam a integrar a comunidade, que não conheciam, 

assumindo postos de comando. Essa posição, de natureza nitidamente 

intervencionista, exigia desses oficiais tato político e diplomático, essenciais para 

o sucesso da missão. E essa deve ter sido a principal lição aprendida pelo jovem 

alferes de seu tio naquela viagem. 

A habilidade do Coronel José Joaquim acabou por colocá-lo na 

situação de “comandante-em-chefe do Exército e de todas as tropas de 1a e 2a 

linhas” em substituição ao brigadeiro Pedro Labatut, quando da entrada na 

cidade de Salvador. 

Restaurada a cidade de Salvador e voltando ao Rio de Janeiro, 

o Coronel José Joaquim de Lima e Silva foi nomeado Brigadeiro e Ajudante-de-

Campo do Imperador10. Seu irmão, Manoel da Fonseca de Lima e Silva, que 

também participara da expedição, foi efetivado como Tenente-Coronel do 

Batalhão do Imperador. João Manuel de Lima e Silva, o caçula dos tios, também 

expedicionário, foi promovido a Tenente. Já Luís Alves de Lima e Silva ascendia 

ao posto de Capitão. 

Uma segunda expedição militar viria a complementar a formação 

do jovem Capitão Luís Alves. Desta feita, ela seria comandada por seu pai e teria 

um desfecho não tão feliz para a família. 

No primeiro dia de agosto de 1824, o Brigadeiro Francisco de 

Lima e Silva embarcou para Pernambuco, com a missão de por fim à rebelião 

que proclamara a Confederação do Equador.  

As Câmaras de Olinda e de Recife, logo após a dissolução da 

Assembleia Constituinte de 1823, externaram sua insatisfação e desconfiança 

                                            
9   Proclamação do General Pedro Labatut, de 28 de março de 1823. Fundo Ministério da 

Guerra – IG1 249, apud Adriana Barreto de Souza, Duque de Caxias, O Homem por trás do 
Monumento, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, pág. 127. 

10   Ajudante-de-campo era o oficial que levava as ordens dos generais e as distribuía entre 
os oficiais. 
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com as medidas vindas do Imperador e viam reacender o espírito insurrecional 

de 1817.  

Na corte, a lembrança do movimento de 1817 também era bem 

viva. D. Pedro reagiu de forma particularmente violenta. Determinou a imediata 

suspenção das garantias constitucionais e determinou que o Brigadeiro 

Francisco de Lima e Silva, tão logo identificasse os cabecilhas da revolta, 

colocasse em funcionamento a Comissão Militar, criada por Decreto de 26 de 

julho. A Comissão Militar tinha como escopo “sentenciar verbal e sumariamente 

os réus, sem atenção a sua qualidade, empregos e graduações”.11 

Desembarcando em Maceió, o Brigadeiro Francisco de Lima 

iniciou sua marcha para o norte. Em Barra Grande, a poucos dias de marcha, 

encontrou-se com Francisco Paes Barreto, líder monarquista na região, e 

procurou informar-se sobre a situação política na província. Logo constatou que 

não era toda a província que se rebelara. Com Francisco Paes Barreto, 

encontravam-se 400 homens. Da união de forças surgiu a “Divisão Cooperadora 

da Boa Ordem”. 

Como seu irmão, o Brigadeiro Francisco de Lima utilizou sua 

marcha pelo interior da província para costurar apoios e construir a autoridade 

do Imperador. Tendo partido da corte com um efetivo de 1.200 homens, logo o 

Brigadeiro comandava um efetivo de 3.500 soldados. Através de manobras e 

marchas forçadas, sabendo aproveitar os apoios que encontrava, logo o 

Brigadeiro Francisco de Lima se assenhorou da capital.  

Satisfeito com a completa pacificação da província, na 

madrugada do dia 17 de setembro de 1824, o Brigadeiro Francisco de Lima 

escreveu ao ministro da Guerra, narrando o sucesso de sua empresa, bem como 

detalhes das negociações que dirigiu com os revoltosos. Ao final de sua missiva, 

o Brigadeiro declarou sua “convicção em que estou de que Sua Majestade o 

Imperador antes quer governar homens arrependidos e submissos do que reinar 

                                            
11   Carta Imperial de 16 de outubro de 1824, setor de Manuscritos, Biblioteca Nacional, cota 

II-32,1,26, apud Adriana Barreto de Souza, Duque de Caxias, O Homem por trás do 
Monumento, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, pág. 143. 
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sobre montões de ruínas e de cinzas e que me enviou a esta província para 

sujeitá-la e não para destruí-la”.12 

Baseado no que vira in loco, o Brigadeiro redigiu outro ofício, 

desta feita dirigido ao Ministro do Império, no qual advogava não ser proveitoso 

“usar meios violentos” contra os vencidos. Acreditava que “só por meios 

conciliatórios, medidas vigilantes e muita prudência é que se pode chamar à 

ordem tanta gente”. Nesse contexto, nem se pronunciava acerca da Comissão 

Militar. 

Entretanto, D. Pedro passou a exigir a imediata instalação da 

Comissão Militar. O Brigadeiro Francisco ainda tentou argumentar da 

inoportunidade da instalação de qualquer tribunal especial, tendo em vista que 

havia concluído que muito da revolta teve sua origem nos ressentimentos criados 

pelos fuzilamentos com que o Conde dos Arcos comandou a repressão à 

insurreição de 1817.  

D. Pedro passou a ver nos ofícios do Brigadeiro não uma 

exposição de motivos para uma eventual mudança de política, mas apenas uma 

resistência ao cumprimento de uma ordem imperial. Assim passou a exigir o 

fuzilamento dos cabeças da revolução. A mera pacificação não era suficiente.  

A historiografia, em geral, ao narrar o evento “Confederação do 

Equador” costuma passar da rendição das Câmaras de Recife e de Olinda 

(ocorrida em setembro de 1824) diretamente para a repressão dos insurgentes, 

ou seja, para o fuzilamento de Frei Caneca.  

Um detalhe, no entanto, costuma passar despercebido: os 

quatro meses que permeiam os dois acontecimentos. Não se trata de um detalhe 

de somenos importância. Foram quatro meses em que o brigadeiro tentou 

demover a corte de sua política repressiva.  

A insatisfação do Imperador com a “resistência” do brigadeiro 

chegou ao ponto de ele enviar outro oficial, o brigadeiro Bento Barroso Pereira, 

para substituí-lo. Entre a execução de Frei Caneca, ocorrida aos 13 de janeiro 

                                            
12   Ofício de 18 de setembro de 1824, códice 745, vol. 3 – Arquivo Nacional, apud Adriana 

Barreto de Souza, Duque de Caxias, O Homem por trás do Monumento, Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2008, pág. 143. 
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de 1825, e a execução dos últimos sentenciados, 12 de abril de 1825, passaram-

se outros três meses. Foram sete meses de troca de mensagens entre a corte e 

o brigadeiro. Por fim, como não poderia ser diferente, prevaleceu a vontade do 

Imperador.  

O Brigadeiro Francisco de Lima e Silva voltou para a Corte 

vencedor, mas com suas relações com o monarca, e, principalmente, com a 

sensação de que o monarca exercia uma política “míope” com relação as 

províncias mais distantes. Tal sensação, de certa forma, vai justificar sua intensa 

participação nos movimentos de 1831, que levaram a abdicação de D. Pedro I 

e, por conseguinte, sua nomeação como membro regente do Império, nas duas 

regências trinas. 

Luis Alves de Lima e Silva, à época capitão, não chegou a 

acompanhar seu pai em sua campanha em Pernambuco, mas, dada a 

proximidade dos membros da família Lima e Silva, é certo que estava 

permanentemente informado dos acontecimentos.  

Dos eventos, tirou a lição de como tratar os conflitos locais: 

Estudar os diversos elementos em jogo e identificar as forças locais que 

poderiam ser cooptadas como aliadas, de maneira a terminar sem 

derramamento inútil de sangue e de maneira rápida. Também deve ter sido 

introduzido na difícil arte de tratar o poder central, distante do palco dos eventos 

e, por vezes, determinado a promover ações contraproducentes. 

Senhores, o ofício de historiador é limitado pelas fontes. Sabe-

se que o Capitão Luiz Alves de Lima e Silva participou na campanha da 

Cisplatina, lá permanecendo por três anos (de junho de 1825 a outubro de 1828), 

porém não sobraram registros de sua atuação, nem da atuação de seu batalhão 

– o do Imperador – comandado à época por seu tio Manoel da Fonseca de Lima 

e Silva.13 

                                            
13   Luiz Manuel de Lima e Silva, outro tio de Luiz Alves, e que também participou da 

Campanha da Cisplatina, deixou um livro sobre a citada campanha: "Anais do Exército 

Brasileiro sobre a Guerra contra a República das Províncias Unidas do Rio da Prata 

- de 1825 a 1828". O texto não faz referência específica nem ao Capitão Luiz Alves, 

nem ao batalhão do imperador. 
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De volta à Corte, em outubro de 1828, promovido a Sargento-

Mor, em 30 de dezembro daquele mesmo ano, Luiz Alves foi colocado como 

adido ao Batalhão do Imperador. 

O período regencial foi fértil em turbulências civis. Entre 1831 e 

1840, nada menos que 19 rebeliões arrebentaram em todo o território nacional. 

Na cidade do Rio de Janeiro, desde o final do governo de D. Pedro I, a 

sublevação de corpos militares era uma constante. A Regência tinha de lutar 

constantemente, e em diversas frentes, para firmar sua autoridade. 

Diante do caos que se afigurava a todos, diante daquilo que o 

Padre Antônio Diogo Feijó definiria como sendo “o abismo horroroso“ que se 

abria aos pés de todos, surgiu, no Rio de Janeiro, aos 10 de maio de 1831, 

instituição de carácter civil, cujo principal objetivo era defender a ordem na Corte, 

e no Império. Surgia a “Sociedade Defensora da Liberdade e Independência 

Nacional”.14  

As adesões à Sociedade foram impressionantes. Membros da 

Regência, oficiais militares, deputados e cidadãos em geral filiaram-se. Em 

pouco tempo ela gozava de grande prestígio na corte. Os Lima e Silva estavam 

entre os primeiros aderentes à Sociedade, dentre os quais o próprio Luiz Alves 

de Lima e Silva. 

Como forma de prevenir os distúrbios, a primeira ação da 

sociedade foi propor ao Ministro da Justiça a criação de rondas noturnas. Rondas 

que seriam feitas pelos próprios sócios. Assumiam a responsabilidade sobre o 

policiamento da cidade e convocavam todos os “cidadãos probos” a se juntarem 

a eles. Lembremo-nos que era grande o número de militares membros da 

Sociedade. O Ministro da Justiça anuiu com a oferta. 

Mas aquela não foi a única inovação da época. Em 18 de 

fevereiro de 1832, em meio a crise generalizada, e após a dissolução de 1o 

Batalhão de Caçadores, antigo Batalhão do Imperador, o Sargento –Mor ficou 

avulso. Ou seja, ficou desvinculado de qualquer batalhão.  

                                            
14   A Ata da primeira sessão preparatória da Sociedade está depositada no setor de 

Manuscritos da Biblioteca Nacional, cota II-34, 31, 14, apud Adriana Barreto de Souza, Duque 
de Caxias, O Homem por trás do Monumento, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, 
pág.264, nota 19. 
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Por aqueles dias, tropas do Exército tomaram conta das ruas da 

cidade. Nesse contexto, algumas dezenas de oficiais, organizados pelo coronel 

João Paulo dos Santos, e pelo Sargento-Mor Luiz Alves de Lima e Silva, se 

apresentaram à Regência dispostos a assumir, de forma voluntária, mas 

temporária, a função de soldados.  

Formava-se o “Batalhão dos Oficiais-Soldados Voluntários da 

Pátria”. A unidade chegou a contar com 400 oficiais do Exército. 

Ao Sargento-Mor Luiz Alves de Lima e Silva, filho de um dos três 

membros da Regência Trina, coube o subcomando do Batalhão dos Oficiais-

Soldados. Nele, outrossim, incorporaram-se todos os seus irmãos.15 A nova 

geração dos Lima e Silva assumiam a herança e as lutas da geração anterior. 

Pegavam em armas, para a preservação da ordem.  

A prioridade era fazer rondas na cidade e retomar o controle dos 

quartéis e edifícios públicos que os sublevados tinham ocupado. 

A atuação firme política e administrativa de Diogo Antônio Feijó, 

sustentada, na Câmara, por Bernardo Pereira Vasconcelos, que inaugurava a 

política do regresso, e, nas ruas da cidade, pelas tropas do Batalhão dos Oficiais 

– Soldados e da Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional 

– tentava controlar as insurreições nas ruas da Corte. 

Como não era possível delegar, indefinidamente, o policiamento 

da cidade a civis armados, posto que “este ônus [lhes] é insuportável”, e apesar 

do bom desempenho da mesma nos últimos combates, o Ministro Feijó criou um 

novo quadro de policiais para a Corte - os “Guardas Municipais Permanentes”.  

Luis Alves de Lima e Silva, vice comandante do Batalhão dos 

Oficiais-Soldados, logo após a derrota da sublevação do corpo de artilharia da 

ilha de Villegaignon, em cujos combates o Sargento-Mor se destacou, foi 

convidado a assumir o seu controle.  

A nova tarefa não foi simples e significava não apenas controlar 

a cidade, mas, também, disciplinar os “guardas–permanentes”, diminuindo o 

                                            
15   Eram eles os tenentes Francisco de Lima e Silva e José Joaquim de Lima e Silva e o 

Alferes Carlos Miguel de Lima e Silva. 
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índice de brutalidade e violência que permeava a cidade naqueles anos, sem 

abrir mão, porém, da ordem. O Tenente-Coronel Luiz Alves, em seu primeiro 

posto de comando, passava, assim, por um intensivo treinamento. Como prever, 

combater e controlar insurreições.  

Foram sete anos de comando, não suficientemente lembrados 

por seus biógrafos. 

Simultaneamente, a solução proposta pelo Ministro da Justiça 

da Regência, Padre Feijó, às frequentes insurreições do Exército, foi reduzir 

substantivamente seus quadros, substituindo-o pela Guarda Nacional.  

A proposta foi acatada pela Sociedade Defensora da Liberdade 

e Independência Nacional que, através de suas ramificações em todas as 

províncias, patrocinou intensa campanha a seu favor.  

Uma vez instituída a Guarda Nacional, mais uma vez o nome do 

Tenente-Coronel Luiz Alves de Lima e Silva foi lembrado, para ocupar o cargo 

de instrutor-geral de Infantaria da Guarda Nacional da Corte. 

A formação do militar estava concluída. Luiz Alves de Lima e 

Silva, o primeiro homem de sua geração, havia sido preparado por seu pai e tios 

para substituí-los nos postos de comando civis e militares, onde o Império os 

chamasse.  

Aos 12 de dezembro de 1839, é nomeado presidente da 

província do Maranhão e comandante-em-chefe das forças militares em 

operação na mesma província. O coronel Luiz Alves de Lima e Silva era 

convocado para debelar a Balaiada.  

Na insurreição do Maranhão, além de aspectos sociais, havia 

uma nítida cisão das forças políticas, com os liberais (chamados localmente de 

Bem-te-vis) insuflando a revolução, com o objetivo de derrubar os conservadores 

(chamados localmente de Cabanos) do governo local. 

Luiz Alves saiu vitorioso desta sua primeira empreitada. Foi tão 

bem-sucedido que, nas eleições de 1842, seu nome foi lembrado pelo Maranhão 

para a Câmara dos Deputados, tendo sido eleito pela unanimidade. Ou seja, foi 

eleito tanto pelos Bem-te-vis, quanto pelos Cabanos. 
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Foi após essa expedição militar que nasceu o “Barão de Caxias”, 

nome escolhido pelo próprio Luiz Alves, como homenagem à cidade que mais 

sofrera com a sufocada revolução. 

Após sua vitória no Maranhão o agora Barão de Caxias foi 

convocado para combater o Revolução Liberal de 1842 que estourara em São 

Paulo e, logo a seguir, nas Minas Gerais. 

As lições de seu pai e tios, na condução das revoltas das elites 

políticas, e principalmente na cooptação delas para a causa do Império, foram 

sumamente úteis, na pacificação daquelas duas províncias. 

Ainda em 1842, em setembro, foi nomeado para sufocar a 

rebelião no Rio Grande do Sul, já como Marechal-de-Campo. Uma luta difícil em 

que teve que usar toda sua capacidade de persuasão para terminar a “guerra”. 

Em reconhecimento a sua atuação, em 1845, foi agraciado com 

o título de Conde de Caxias e eleito Senador pelo Rio Grande do Sul, onde se 

sentou ao lado do pai, o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Barão de Barra 

Grande. 

O homem de Estado estava pronto para grandes missões, vindo 

a ser chamado, várias vezes, para assumir pastas ministeriais e, por três vezes, 

a Presidência do Conselho dos Ministros, o que equivalia, entre nós, à figura 

inglesa do Primeiro Ministro. 

Por fim, a consagração como militar veio em 1866, quando já 

entrado em anos, e com a patente de Marechal-do-Exército, o mais elevado 

posto militar então existente no Brasil, assumiu o comando das tropas brasileiras 

no Paraguai.  

Em janeiro de 1869, conquistou a cidade de Assunção. 

Considera finda sua participação na campanha. Volta para o Brasil, em março 

recebeu o título de duque.  

Entre 1875 e 1878, ainda exerceu a chefia de um gabinete 

conservador. Faleceu aos 7 de maio de 1880. 

 



17 
 

Senhores, conforme declarei no início, o objetivo dessa palestra 

não era acompanhar a vida de Caxias, até mesmo porque seria impossível 

nestes meros trinta minutos, mas apenas apresentar alguns traços que podem 

ter sido importantes na sua formação como militar, e, destarte, significativos para 

explicar suas condutas ao longo de sua vida pública. 

 

Meu muito obrigado pela atenção de todos. 

 


