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Resumo
O objetivo deste projeto de pesquisa é verificar as medidas adotadas pelo governo imperial na
gestão de riscos para a proteção da mão de obra escrava durante a epidemia de Cólera no
século XIX. Para tal fim foi realizada uma pesquisa crítica-interpretativa a partir da análise do
Relatório Ministerial do Império de 1855 localizado no Center for Research Libraries (CRL).
A contribuição acadêmica deste estudo é o seu resgate histórico sobre a relação do
gerenciamento de riscos frente à conservação do patrimônio. Como resultado, constatou-se
que o gerenciamento de risco realizado pelo governo imperial, a partir do procedimento de
mapeamento de processos, foi no sentido a continuidade da exploração da mão de obra
escrava. As medidas realizadas foram o estabelecimento do isolamento social no
desembarque de escravos nos portos; Criação de barracões que funcionavam como
hospitais de campanha próximo aos portos para atender de forma imediata os escravos e
os demais enfermos; Determinação de que os escravos possuíssem prioridade no
tratamento e que fossem alimentados em melhores condições que os pobres-livres,
visando proteger o patrimônio dos senhores de escravos. É relevante ressaltar que com a
morte de muitos cativos nos navios e senzalas, eram vistas como necessárias tomar as
medidas apresentadas, pois o Império era pressionado a propor alternativas buscando a
estabilidade da economia nacional e consequentemente, à proteção da mão de obra escrava
para o trabalho nas lavouras. Dada à importância da discussão sobre o enfoque histórico de
medidas de gerenciamento de riscos durante o enfretamento da epidemia de cólera no século
XIX e a correlação com os desafios enfrentados na atualidade com a pandemia do
coronavírus, pesquisas futuras sobre outros momentos de crise podem auxiliar no resgate ou
desenvolvimento de mecanismos para dirimir problemas de saúde sanitária.
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1 Contexto sócio econômico
Até a primeira metade do século XIX, o Brasil era considerado pelas autoridades
médicas um país relativamente livre das epidemias que assolavam outras nações(Franco,
1969). Esse cenário foi alterado com o advento da febre amarela em 1849, partir de então,
novas epidemias ocorreram, conforme adensavam-se as relações comerciais do país (Kodama
et al, 2012). No ano de 1855 registrava-se a epidemia de cólera morbo, oficialmente
considerada a primeira no Brasil que, matou aproximadamente 200.000 pessoas (Cooper,
1987). A mazela rompeu inicialmente na província do Pará, em maio 1855, alcançando em
seguida o Amazonas e a província do Maranhão. Da Bahia, a enfermidade teria avançado para
Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro (Rego, 1873).
A epidemia de cólera morbo ameaçava o desenvolvimento da economia nacional, pois
castigava a mão de obra, majoritariamente escrava e prejudicava o livre comércio, com
imposição de medidas profiláticas como as quarentenas e as desinfecções de navios,
bagagens, mercadorias e passageiros nos portos de escala e no desembarque (Cueto, 2007;
Löwy, 2006). Os relatórios médicos indicavam nas primeiras avaliações da epidemia, que a
cólera, embora atingisse todas as classes sociais, incidia especialmente sobre os escravos e a
população mais pobre-livre da cidade pelas condições sanitárias em que viviam (Rego, 1873).
Nesse sentido, era necessário proteger os escravos, pois estes definidos por lei como
propriedade privada e moldados de acordo com os anseios dos senhores eram essenciais à
continuidade do sistema de plantation em expansão no século XIX (Gonçalves,2007).

2 Referêncial Teórico
2.1 Gerenciamento de riscos associados a mão de obra escrava

A administração de riscos é a aplicação de estratégias para evitar ou reduzir os
impactos gerados pelos riscos (Kimura, 2002). Os enfoques do gerenciamento de risco
incluem: a pesquisa e identificação das fontes de risco; a estimação de sua probabilidade e
avaliação dos seus efeitos; o planejamento de estratégias e procedimentos de controle; a
aplicação otimizadora dessas estratégias diante das incertezas (Pereira, 2006).
Os reflexos de crises e cenários de calamidade pública, tais como a epidemia de cólera
morbus e, atualmente, a pandemia do Coronavírus, “trazem complicações multidirecionais e
interativas com todos os componentes da sociedade”(Commitee of Sposoring Organizations of
the Treadway Commission[COSO], 2007, p. 6). Estudos históricos correlatos a essa pesquisa
Hochman (2011), Kodama et al (2012) e Pinto (2016) abordam algumas dessas complicações.
Pinto (2016) e Hochman (2011) discorrem sobre o controle de riscos no âmbito da saúde
pública em processos de imigração do século XIX. Kodama et al (2012) discute os impactos
da epidemia de cólera na saúde da população escrava no Rio de Janeiro.
Nas transações comerciais em geral, os gestores que possuem um bom gerenciamento
de riscos se tornam mais adaptáveis para eventuais cenários de crise (Rovai, 2005). Dessa
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forma, o comércio de escravos, também possuíam o seu modo de gerenciar riscos. Os
principais tipos de riscos associados a mão de obra escrava conforme Weber (1944) eram 1)
morte ou invalidez do cativo; 2) desvalorizações ou súbitas valorizações da propriedade pela
instabilidade do mercado de escravos associada às mudanças políticas que poderiam pôr
termo à oferta ou abolir a escravidão.
O alinhamento do apetite a risco com a análise das estratégias da organização é
essencial para definir os objetivos a elas relacionados e realizar o desenvolvimento de
mecanismos para gerenciar esses riscos (COSO, 2007). Um exemplo de mecanismo
estratégico utilizado na gestão de riscos é o mapeamento de processos. Essa forma de controle
conhecida Control Self Assessment (CSA) consiste em uma auto-avaliação dos processos
realizados no negócio frente a efetividade do controle e potencialidade dos riscos (Wade &
Wynne, 1999). As técnicas que compõe esse procedimento são: Análise do ambiente interno;
Fixação de objetivos; Identificação de eventos; Avaliação de riscos; Resposta ao risco;
Atividades de controle; Informações e Refinamento/Monitoramento (COSO, 2007). Nesse
estudo será discutido como o mapeamento de processos foi utilizado como ferramenta
estratégica durante a epidemia de Cólera no século XIX.

3 Metodologia

As fontes consultadas para execução da pesquisa serão de natureza primária e
centram-se na Center for Research Libraries (CRL). Pretende-se realizar uma análise críticainterpretativa (Lourenço & Sauerbronn, 2016) dos documentos históricos sob o conceito de
gerenciamento de riscos da mão de obra escrava durante a epidemia de Cólera no século XIX.
Para compor os resultados dessa pesquisa foi realizada a análise do Relatório
Ministerial do ano de 1855 publicado em 1856, período crítico da epidemia de cólera no
Brasil. O relatório ministerial, assinado pelo Ministro Luiz Pedreira do Coutto Ferraz e
apresentado à Assembleia geral legislativa na 4ª sessão da 9ª legislatura, aborda, dentre outros
assuntos, as medidas que foram realizadas para a manuntenção da exploração da mão de obra
e comércio de escravos durante o enfrentamento da epidemia de Cólera. Os relatórios
ministeriais possuíam o objetivo de explanar sobre eventos ocorridos durante o exercício, e
documentar os fatos e reportar as notícias ao Império (Sá Netto, 2013).

4 Análise Prévia

A gestão de riscos é inerente a momentos de adversidades como, guerras, pandemias e
inclusive epidemias. A partir do gerenciamento de riscos o gestor consegue estabelecer um
planejamento estratégico do negócio visando a sua continuidade (Tribunal de Contas da
União [TCU], 2018). No século XIX uma epidemia de cólera se alastrou em diversos estados,
devido a ausência de medidas sanitárias, essa enfermidade agravou-se principalmente entre os
escravos, que trabalhavam em condições degradantes (Kodama, et al 2012). Visando a
manuntenção da rentabilidade do sistema escravista e a proteção do patrimômio (escravos)
dos proprietários de terras, algumas medidas foram postas em prática afim de assegurar a
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estabilidade econônica do país. O Relatório Ministerial de 1855 envidencia o gerenciamento
de risco através da técnica de mapeamento de processos.
Quais foram as medidas realizadas no gerenciamento de riscos associadas a mão de
obra escrava durante a epidemia de Cólera no século XIX ?
Com a finalidade de estabelecer um controle interno eficiente para a gestão de riscos, é
indispensável utilizar como ferramenta o mapeamento de processos (Bragg, 2009). A gestão
de riscos estabelecida pelo governo imperial se utilizou desse mecanismo com o objetivo de
reduzir as perdas e fortalecer as decisões em resposta aos riscos associados a mão de obra
escrava durante a epidemia de cólera.

Figura 1. Controle dos embarques e desembarques
Fonte: Relatório Ministerial do Ano de 1855.

Seguindo o mapeamento de processos associados a mão de obra escrava, conforme a
Figura 1, observa-se que como medida preventiva de controle interno, era obrigatório que nos
desembarques nos portos houvesse um curto período de isolamento social. Esse isolamento
era necessário para desinfecção dos passageiros, dentre eles escravos, e os seus pertences. A
finalidade de tal medida era reduzir o risco dos escravos se contagiassem ou transmitissem
para a população da cidade do Rio de Janeiro. Sob esse prisma, o governo imperial, a partir da
medida apresentada buscou reduzir exposições indesejadas,e com essa finalidade implantou
ações corretivas (Wade & Wynne, 1999).
Após a análise do ambiente interno ,posteriormente ao processo de desinfecção, foram
identificados novos eventos e como resposta ao risco o governo imperial adotou mais uma
atividade de controle. Sob essa perspectiva foram criados os barracões, mecanismo esse
similar aos hospitais de campanha. Essas enfermarias de pronto atendimento eram instaladas
próximo aos portos e se dedicavam a prestar apoio aos imigrantes que estavam contagiados,
sendo eles escravos ou livres.

Figura 2. Barracões enfermarias
Fonte: Relatório Ministerial do Ano de 1855.
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Devido ao grande número de enfermos e mortes de Cólera que assolavam
principalmente a população pobre-livre e os escravos, foram necessárias novas medidas para a
gestão de riscos, pois a falta de mão de obra escrava se agravava nas fazendas e engenhos dos
senhores de escravos e exigia providências urgentes conforme é retratado na Figura 3.

Figura 3. Falta de braços nas lavouras.
Fonte: Relatório Ministerial do Ano de 1855.

Como resposta ao cenário apresentado na Figura 3, o governo imperial implantou a
preferência no atendimento nasenfermarias, dessa forma, os escravos eram atendidos com
mais rapidez e alimentados em melhores condições que os pobres-livres, conforme a Figura 4.

Figura 4. Ordem de preferência no antendimento.
Fonte: Relatório Ministerial do Ano de 1855.

Portanto, a medida realizada demonstra a etapa de refinamento e monitoramento
utilizado na técnica de mapeamento de processos. Essa fase é responsável pela transformação
dos processos, no sentido de melhoria, onde é implementado o resultado da análise de
desempenho previamente efetuada (Coso, 2007). Aborda ainda desafios associados à gestão
de mudanças perante a organização, à melhoria contínua e a otimização de processos (Serviço
Federal de Processamento de Dados [SEPRO],2011).
Nesse sentido, conforme a Figura 4 é evidente o gerenciamento dos recursos pelo
império a favor da classe dominante da época (senhores de escravos) com vistas a
manunteção do patrimônio dos mesmos.
Portanto, as medidas realizadas pelo governo imperial para a conservação da mão de
obra escrava demonstra que o gerenciamento de riscos, a partir do mapeamento de processos,
serviu de mecanismo de gestão para o governo imperial no enfretamento da cólera no século
XIX. Momento esse similar a que o mundo está vivenciando com o coronavírus.
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