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A SUA ALTEZA, A REGENTE 

(José do Patrocínio) 

 

Senhora. — Enquanto ontem Vossa Alteza Imperial assistia contente e radiante, cercada 

das atenções da corte e do bem-querer dos dilettanti e dos artistas, à matinée musical do 

cassino, o povo campista era violentado no seu direito de reunião e logo após perseguido a 

pata de cavalo, a carga de baioneta e de sabre, a bala, nas ruas da cidade, convertida agora 

em aquartelamento de assassinos, por ordem do Governo de Vossa Alteza Imperial.  

Quando começou a luta desigual entre os mercenários da pirataria e o povo campista; 

aqueles armados e embalados pelo tesouro e pela caixa secreta do Clube da Lavoura, o 

povo inerme, e apenas aguerrido pelo seu direito; os abolicionistas recorreram a Vossa 

Alteza Imperial pedindo que justiça fosse feita e que Vossa Alteza Imperial ordenasse ao 

Governo a vigência das garantias constitucionais devidas ao cidadão.  

Houve quem acreditasse (não quem escreve estas linhas) que Vossa Alteza Imperial ia de 

fato providenciar; os acontecimentos se incumbiram de demonstrar que a razão estava do 

lado do incrédulo.  

O recurso para Vossa Alteza Imperial, em vez de melhorar, agravou a situação dos 

abolicionistas de Campos.  

Ontem a soldadesca desenfreada, sob o comando de dois assalariados dos senhores de 

escravos de Campos, cometeu toda a espécie de crimes, continuando assim os atentados do 

dia 25 de outubro. Desde os representantes do povo até as mulheres, todos foram 

desacatados.  

Cegos pela impunidade dos crimes anteriores, os dois bandidos, encarregados da polícia de 

Campos, feriram e atentaram contra a vida dos cidadãos, sem distinção de sexos.  

A noite, todos estes fatos eram já conhecidos nesta capital, e, não obstante, Vossa Alteza 

Imperial era vista num teatro, muito tranquila, a divertir-se gozando da lista civil amassada 

com as lágrimas dos escravizados e salpicada do sangue dos nossos compatriotas.  

Facilmente expliquei-me a mim mesmo essa indiferença de Vossa Alteza Imperial pela 

sorte dos míseros campistas.  

Os telegramas que noticiaram mais crimes ensanguentando a vossa regência, em nome da 

escravidão, concluíram noticiando que o povo foi vencido.  
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A tropa conseguiu mais uma vitória cobarde e miserável, vitória ganha depois que ela, 

apalpando os cidadãos na entrada do teatro, certificou-se de que eles estavam desarmados.  

Vossa Alteza viu que nada havia a recear: enquanto os povos são vencidos, os reis podem 

continuar a divertir-se.  

O nosso século diz, por fatos, que a cabeça dos príncipes não valem mais e muitas vezes 

valem menos que a cabeça dos populares; mas nenhum príncipe se convenceu ainda desta 

grande verdade, por isso que sem dificuldade eles sacrificam os povos e estes dificilmente 

se vingam.  

Daí, esse desdém augusto pelo desrespeito às senhoras campistas, esse menosprezo pela 

vida de uma população, vil e infamemente sacrificada.  

Os ministros de Vossa Alteza Imperial nos têm convencido de que é necessário um 

Governo violento, para dominar o espírito de revolta que eles, só eles, descobriram nesse 

cordeiro submisso, que tem na história universal o nome de povo brasileiro.  

Fizeram crer a Vossa Alteza Imperial que foi a magnanimidade de vosso augusto pai a 

fonte dos protestos, que se levantam contra o Império, na tribuna popular e na imprensa.  

Vossa Alteza acreditou na explicação fraudulenta e autorizou, por isso mesmo, a política de 

reação que vai ensanguentando o país e que deixa o cidadão sem garantias para usar dos 

seus direitos.  

Sempre que alguém protesta, os ministros de Vossa Alteza dizem que o fim do protesto é 

abalar a autoridade da regência e solapar o trono de Bragança.   

E Vossa Alteza, para firmar a autoridade regencial e consolidar o trono que vos deve 

pertencer, sanciona os crimes que o Governo manda praticar.  

Vossa Alteza está convencida de que matando abolicionistas, os revolucionários oficiais, 

ganha muito mais em força e prestígio do que favorecendo a causa dos escravizados, 

tomando a honrosa responsabilidade de continuadora da política de 1871.  

Na ingênua simplicidade feminina, Vossa Alteza pensa que para reinar basta dispor de 

dinheiro, de tropa, de ministros, de câmaras e de magistratura. Faz do Governo uma questão 

de forma e não de substância.  

Quem são os abolicionistas da rua? pergunta Vossa Alteza. Responde-vos o sr. Barão de 

Cotegipe: uns anarquistas, sem eira nem beira, e sem prestígio. E para confirmar a 

afirmação, o sr. presidente do Conselho mostra o dr. Davino, acusado de haver assassinado 



Universidade das Quebradas 

Linguagem e Expressão  25 de fevereiro de 2014 

quatro homens, cercado das atenções da nobreza, e Carlos de Lacerda, roubado pela força 

policial, obrigado a viver foragido para não pagar com a vida o que seus companheiros 

estão pagando em processo monstruoso.  

A evidência dos fatos confrontados convence Vossa Alteza Imperial de que o sr.  presidente 

do Conselho fala a verdade.  

No momento atual, a força está com os que matam, ou mandam matar escravizados e 

libertos. Quando eles acabam de praticar o crime, acham logo quem os vitorie, porque são 

proclamados heróis do escravismo, o que pretendem vencer pelo terror.  

Devo, porém, ponderar a Vossa Alteza que o estado atento da evolução abolicionista no 

país desmente o sr. barão de Cotegipe, o que não é para admirar.  

O escravismo não está fazendo senão uma reprise das suas antigas tragédias.  

Nessa mesma Santa Maria Madalena já se deu o processo Lemgruber. A diferença única foi 

estar no Governo o sr. d. Pedro II e não Vossa Alteza Imperial, pelo que a autoridade, em 

vez de se ver obrigada a recuar diante dos assassinos e seus protetores,  arrostou-os 

energicamente.  

O abolicionismo, esse abolicionismo da rua, foi combatido desde o primeiro dia com as 

mesmas armas de hoje, com a diferença de que o imperador não aceitava a cumplicidade 

dos miseráveis.  

Não obstante, o abolicionismo, vencendo o sr. Saraiva, o sr. Sinimbu, o sr. Martinho 

Campos, o sr. Lafaiete, chegou a libertar províncias, a revolver a consciência nacional, 

decantando as fezes da pirataria.  

Cada violência contra ele praticada aumentava-lhe a força, duplicava-lhe o prestígio.  

Acontecia com ele o mesmo que se dá com a poda das árvores, em vez de enfraquecê-lo, 

robustecia-o.  

Vossa Alteza esteve quase sempre fora do país, durante a segunda fase da propaganda 

abolicionista e por isso não lhe conhece a história. É esta a razão que vos leva a dar crédito 

aos vossos ministros, prepostos desumanos da pirataria triunfante.  

Não para suplicar, mas para esclarecer, cumpre aos abolicionistas dizer a Vossa Alteza 

Imperial que eles não querem a anarquia.  

Para saber qual o autor de um crime desconhecido, é preciso, antes de tudo, saber a quem 

ele pode aproveitar.  
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Não é aos abolicionistas que aproveita a anarquia, nesta última hora da escravidão.  

Quando por toda a parte, no Senado, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias 

Provinciais, nas Câmaras Municipais, se trabalha para extinguir a escravidão, que lucro 

poderiam ter os abolicionistas em apelar para a anarquia, com risco de perder os próprios 

adeptos que fizeram?  

Quem é que pode pensar que a cidade de Campos abolicionista respondesse ao sacrifício do 

sr. Antônio Prado pela desordem?   

Demais, se nós fôssemos anarquistas, se nós quiséssemos, antes de tudo, abalar as 

instituições, não nos comprometeríamos a sustentar ministérios como os dos srs. João 

Alfredo e Dantas, ambos monarquistas e muito mais dedicados à Monarquia que os 

fazendeiros hipotecados, que se servem do Governo para acomodarem-se com os seus 

credores.  

Os anarquistas, os revolucionários estão nascendo agora da sementeira de violências e de 

crimes, feitos pelo Gabinete, em nome de Vossa Alteza Imperial.  

Cada campista, ao lembrar-se de que a sua cidade tem sido o campo do extermínio de seus 

concidadãos, se converterá necessariamente numa força concentrada à espera do momento 

da desafronta.  

O povo brasileiro, ao ver a vida dos seus compatriotas menosprezada pelo seu Governo, 

começará a julgar que a vida pouco vale e que não se deve cogitar dela, quando se trata de 

questões que entendem com a honra da pátria.  

Quem, finalmente, está ensinando ao povo, aos abolicionistas, principalmente, a cartilha 

revolucionária é o Gabinete de Vossa Alteza Imperial, que pretende governar em nome de 

uma facciosa minoria, que emprega a corrupção e a morte como elemento de seu poder.  

Senhora. — Os concertos clássicos, os teatros e os ministros sanguinários podem ser mais 

gratos a Vossa Alteza do que a vida de um povo; mas o que vos posso afirmar é que na 

balança da História pesam muito mais o sangue e as lágrimas das vítimas, que os bemóis da 

música cortesã e a adulação dos favoritos e válidos.  

 

Cidade do Rio, 21 de novembro de 1887. 
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Nascido em 9 de outubro de 1853, José Carlos do Patrocínio era filho de uma escrava 

alforriada e do cônego João Monteiro. Veio para o Rio de Janeiro aos 14 anos de idade e 

formou-se em Farmácia em 1874. Em 1877, ingressou na "A Gazeta de Notícias", jornal 

que adquiriu em 1881 e onde ficou até 1887, quando fundou a "Cidade do Rio". Foi 

fundador da Academia Brasileira de Letras, tendo ocupado a cadeira 21. 


