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Já existe, felizmente, em nosso país, uma consciência nacional – em
formação, é certo – que vai introduzindo o elemento da dignidade humana
em nossa legislação, e para a qual a escravidão, apesar de hereditária, é uma
verdadeira mancha de Caim que o Brasil traz na fronte. Essa consciência,
que está temperando a nossa alma, e há de por fim humanizá-la, resulta da
mistura de duas correntes diversas: o arrependimento dos descendentes de
senhores, e a afinidade de sofrimento dos herdeiros de escravos.
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I

Não tenho, portanto, medo de que o presente volume não encontre o
acolhimento que eu espero por parte de um número bastante considerável
de compatriotas meus, a saber: os que sentem a dor do escravo como se fora
própria e, ainda mais, como parte de uma dor maior – a do Brasil, ultrajado
e humilhado; os que têm a altivez de pensar – e a coragem de aceitar as
consequências desse pensamento – que a pátria, como a mãe, quando não
existe para os filhos mais infelizes, não existe para os mais dignos; aqueles
para quem a escravidão, degradação sistemática da natureza humana por
interesses mercenários e egoístas, se não é infamante para o homem
educado e feliz que a inflige, não pode sê-lo para o ente desfigurado e
oprimido que a sofre; por fim, os que conhecem as influências sobre o
nosso país daquela instituição no passado, e, no presente, o seu custo
ruinoso, e preveem os feitos de sua continuação indefinida.
Possa ser bem aceita por eles esta lembrança de um correligionário
ausente, mandada do exterior, donde se ama mais a pátria do que no próprio
país – pela contingência de não tornar a vê-la, pelo trabalho constante da
imaginação, e pela saudade que Garret nunca teria pintado ao vivo se não
tivesse sentido a nostalgia – e onde o patriotismo, por isso mesmo que o
Brasil é visto como um todo no qual homens e partidos, amigos e
adversários se confundem na superfície alumiada pelo sol dos trópicos,
parece mais largo, generoso e tolerante.
Quanto a mim, julgar-me-ei mais do que recompensado, se as
sementes de liberdade, direito e justiça, que estas páginas contêm, derem
uma boa colheita no solo ainda virgem da nova geração; e se este livro
concorrer, unindo em uma só legião os abolicionistas brasileiros, para
apressar, ainda que seja de uma hora, o dia em vejamos a independência
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completada pela abolição, e o Brasil elevado à dignidade de país livre,
como o foi em 1822 à de nação soberana, perante a América e o mundo.
Joaquim Nabuco
Londres, 8 de abril de 1863

I . QUE É O ABOLICIONISMO
A obra do presente e a do futuro
Uma pátria respeitada, não tanto pela grandeza
do seu território como pela união dos seus
filhos; não tanto pelas leis escritas, como pela
convicção de honestidade e justiça do seu
governo; não tanto pelas instituições deste ou
daquele molde, como pela prova real de que
essas instituições favorecem, ou, quando menos,
não contrariam a liberdade e desenvolvimento
da nação.
Evaristo Ferreira da Veiga

Não há muito que se fala no Brasil em abolicionismo e partido
abolicionista. A ideia de suprimir a escravidão, libertando os escravos
existentes, sucedeu à ideia de suprimir a escravidão, entregando-lhe o
milhão e meio de homens de que ela se achava de posse em 1871 e
deixando-a acabar com eles. Foi na legislatura de 1879-80 que, pela
primeira vez, se viu dentro e fora do Parlamento um grupo de homens fazer
da emancipação dos escravos, não da limitação do cativeiro às gerações
atuais, a sua bandeira política, a condição preliminar da sua adesão a
qualquer dos partidos.
A história das oposições que a escravidão encontrara até então pode
ser resumida em poucas palavras. No período anterior à Independência e
nos primeiros anos subsequentes, houve, na geração trabalhada pelas ideias
liberais do começo do século, um certo desassossego de consciência pela
necessidade em que ela se viu de realizar a emancipação nacional, deixando
grande parte da população em cativeiro pessoal. Os acontecimentos
políticos, porém, absorviam a atenção do povo, e com a revolução de 7 de
abril de 1831, começou um período de excitação que durou até a
maioridade. Foi somente no Segundo Reinado que o progresso dos
costumes públicos tornou possível a primeira resistência séria à escravidão.
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