
Grupo 2 - A poupança dos escravizados

Em 1883, Rita entrou com uma ação na Justiça da Imperial Cidade de São Paulo
contra o Tenente Julio Nunes Ramalho. Poderia ser mais um processo qualquer,
não fosse um fato notável: Rita não era considerada cidadã pela lei brasileira. Era
escrava. Já o Tenente Ramalho era seu proprietário. O objeto do caso era o
interesse de Rita de comprar sua liberdade.

De Rita, a Justiça sabia pouco. Não tinha sobrenome, nem idade certa - "38
anos aproximadamente". As informações eram apenas que tinha aptidão para o
trabalho e era cozinheira, escravizada por Ramalho.

Por não ser livre, Rita não tinha direito a procurar a Justiça diretamente e
precisou de um intermediário para representá-la. Tendo obtido uma doação de 200
mil réis "em moeda corrente deste Império", queria comprar sua alforria. Pedia,
então, que seu proprietário fosse intimado para declarar se aceitava ou não a
quantia. Seu representante conclui o pedido dizendo que o fazia "a rogo da
suplicante, que não sabe escrever".

O Brasil estava mudando. Depois de mais de três séculos, a escravidão se
aproximava do fim. Em 1850, havia sido proibido o tráfico negreiro. Em 1871, foi
aprovada a Lei do Ventre Livre, que estabeleceu a liberdade para filhos de
mulheres escravizadas nascidos dali em diante - como o menino Benedito, a quem
Rita deu à luz três anos após a lei.

Além disso, a Lei do Ventre Livre deu às pessoas escravizadas o direito de juntar
dinheiro - fosse fruto de doações, do próprio trabalho ou de economias - e, com
ele, comprar sua própria alforria, independentemente da autorização do seu
proprietário.

Essa alteração legal multiplicou nos tribunais as chamadas ações de liberdade.
A de Rita é uma delas. Está armazenada no Acervo Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, junto com dezenas de outros processos centenários, em papel
envelhecido e texto manuscrito, movidos por pessoas escravizadas contra seus
senhores. Além de São Paulo, há casos semelhantes em diversos pontos do país.



[...]
Porém, as ações de liberdade não eram um caminho fácil. "Apenas a minoria das

pessoas escravizadas conseguia entrar na justiça. A maioria dos escravos nascia e
morria escravo", pondera Grinberg.

[...]
As pessoas escravizadas nas zonas urbanas também tinham mais possibilidade

de juntar dinheiro para comprar sua liberdade. Alguns deles, além do trabalho
forçado, realizavam pequenos serviços remunerados. As mulheres, por exemplo,
vendiam quitutes, hortaliças, eram babás, amas-de-leite, lavadeiras. Os homens
eram sapateiros, barbeiros, carregadores.

Nas cidades, também eram mais comuns os chamados "escravos de ganho" -
quando as pessoas escravizadas prestavam serviços para terceiros, sendo
obrigadas a entregar o dinheiro para seus proprietários, ficando apenas com uma
pequena parte.

Ainda assim, não era nada fácil que esses trabalhos rendessem o suficiente
para comprar a alforria. Em geral, no final do século 19, o preço da liberdade
variava de 200 mil réis a 2 contos de réis (equivalente a 2 milhões de réis). "A
maior parte das pessoas não deve ter conseguido juntar o suficiente. Depois que o
tráfico foi proibido, o preço do escravo subiu ainda mais", explica Grinberg.

E onde os escravos guardavam dinheiro? Uma das possibilidades era colocar na
poupança.

Documentação histórica da Caixa Econômica, ainda pouco estudada, mostra
diversas cadernetas pertencentes a escravos. Fundada em 1860, a Caixa não
permitia que pessoas não livres fossem depositantes. Mas, após a Lei do Ventre
Livre, em 1871, isso mudou.

A caderneta de poupança número 43 da Caixa Econômica de São Paulo, datada
de 1875, pertencia a Judas, escravo de Manuel de Andrade. O formulário do banco
trazia a palavra "senhor" antes do nome do depositário. Mas, no caso de Judas, a



palavra foi riscada. Afinal, sua condição de pessoa escravizada impedia que fosse
tratado por "senhor". Por isso também, Judas não tinha sobrenome reconhecido.

Judas tinha 54 anos, era hortelão, morava em São Paulo, era casado e não sabia
ler e escrever. Naquele ano, tinha juntado na poupança 24 mil réis. Muito distante
dos preços praticados pela liberdade naquela época.

"Pelos valores depositados nas poupanças, a gente vê era que era muito difícil
comprar alforria com base nesse dinheiro. Mas existe, sim, uma relação entre
poupanças e compra de alforria, embora seja pouco", fala Grinberg.

"De toda forma, era algo significativo, porque mostra outras formas de
resistência à escravidão. Os escravos conseguiam brechas para entrar no sistema
financeiro e juntar dinheiro, apesar de tudo que era imposto a eles", considera o
historiador Thiago Alvarenga, professor da Universidade Federal Fluminente, um
dos responsáveis por resgatar o arquivo de cadernetas de poupança do século 19
da Caixa Econômica.

Na sua pesquisa, Alvarenga encontrou um caso intrigante: um homem
escravizado que tinha uma poupança de 4 contos de réis, valor que seria mais que
suficiente para comprar sua liberdade. "Pode ser que estivesse juntando dinheiro
para libertar várias pessoas da sua família", considera o historiador.

Já outras cadernetas de poupança da Caixa mostram a saída de dinheiro para
comprar a alforria. Um dos casos é o de Margarida Luíza, escrava de Joaquim José
Madeira, cuja conta foi encerrada três anos depois de criada, retirando os 353 mil
réis acumulados para obter sua liberdade.

Embora a historiografia já tenha desvendado muito sobre as diferentes formas
de resistência das pessoas feitas escravas no Brasil, ainda há perguntas sem
respostas e espaço para novas pesquisas.

"O que não falta é documento da escravidão. Eles estão espalhados pelo Brasil
em cartórios, igrejas, tribunais, bancos, e precisam ser salvos, literalmente. E isso
se faz com política pública. São arquivos importantíssimos! Sem eles, a gente
perde a chance de conhecer melhor nossa história", afirma Keila Grinberg.
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