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Apresentação: 
 
 O XII Congresso Brasileiro de História Econômica e 13ª Conferência 

Internacional de História de Empresas têm por objetivo dar continuidade aos eventos 

acadêmicos promovidos pela Associação Brasileira de História Econômica (ABPHE) 

desde 1993. Realizados na Universidade Federal Fluminense, entre os dias 28 a 30 de 

agosto de 2017, nas dependências da Faculdade de Economia, este evento faz parte dos 

encontros destinados para a apresentação dos trabalhos de pesquisadores de Pós–

Graduação e profissionais, contando também com Conferências Internacionais e Mesas 

Redondas de pesquisadores reconhecidos na área.  

 A ABPHE tem procurado, na medida do possível, levar seus eventos às várias 

regiões do Brasil a fim de divulgar, principalmente entre os estudantes de graduação e 

pós–graduação, os principais temas e pesquisas propostos pela comunidade de 

historiadores econômicos. Assim, é importante ressaltar que nossos eventos congregam 

trabalhos elaborados por pesquisadores doutores e por aqueles em processo de formação 

(mestrandos e doutorandos com pesquisas em diferentes estágios), procurando atrair 

ainda para suas sessões os estudantes de graduação, estimulando as pesquisas 

vinculadas a iniciação científica e, propiciando a todos contato com o que de mais atual 

se estuda no campo da História Econômica e da História de Empresas. 

 A estrutura dos congressos segue a periodização usual da História Econômica 

do Brasil. Os trabalhos são apresentados em sessões organizadas da seguinte forma: 

Brasil Colônia, Império, Primeira República e Brasil Contemporâneo. Além disso, 

reserva–se espaço para comunicações sobre História Econômica Geral, História do 

Pensamento Econômico, Metodologia da Pesquisa em História Econômica e História 

de Empresas. A partir de 2012 contamos também com uma sessão de Iniciação 

Científica objetivando estimular o crescente interesse de graduandos em História e 

Economia. Desde o evento de 2014, acompanhando o aumento de pesquisadores de 

outros países presentes em nossos eventos, modificamos a dinâmica de algumas mesas 

(como Brasil Colônia, Império e República) para incluir as Américas, particularmente 

a América Latina – resultado também dos encontros promovidos pelos Congressos 

Latino Americanos de História Econômica / CLADHE’s –, cuja última edição ocorreu 

em 2016 na USP. 

 Os trabalhos apresentados em nosso evento de 2017 serão comentados por 

coordenadores, membros da ABPHE com atuação em diversas instituições do país, 

incluindo os Programas de Pós–Graduação em Economia e em História da UFF (PPGE 

e PPGH), além de outras universidades do Rio de Janeiro como UNIRIO, UFRRJ, 

UFRJ, UERJ e UNIVERSO. Trata–se, enfim, de um espaço privilegiado para a 

atualização sobre o ‘estado da arte’ em História Econômica e História de Empresas e 

para a divulgação das novas pesquisas da área para um público mais amplo.  

A Comissão Organizadora e a Comissão Científica agradecem o expressivo 

número de trabalhos selecionados (mais de 170) e deseja a todos um ótimo congresso! 

 

Niterói, agosto de 2017.  
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Dia 28/08/2017, Segunda–feira 
 
 
 

09h – 13h Recepção e inscrição de participantes 

10h – 11h45 

Apresentação de trabalhos I 

(Salas designadas – Bloco F) 

 01: Agricultura e fiscalidade no Brasil Colonial (sala 203) 

 02: Regiões escravistas em Minas Gerais (sala 204) 

 03: Fiscalidade no Brasil Império (sala 205) 

 04: Questões do Brasil recente (sala 522) 

 05: Estudos e casos do desenvolvimentismo brasileiro (sala 304) 

 06: Finanças e pensamento Econômico (sala 308) 

 07: Metodologia e pensamento econômico (sala 303) 

10h – 13h Reunião de Conselho de Representantes da ABPHE 

13h – 14h30 Almoço 

14h30 – 

16h15  

Mesa Redonda I: Política Econômica do Brasil nos últimos 15 

anos 

(Auditório da Faculdade de Economia, Bloco F) 

16h15 – 18h 

Apresentação de trabalhos II 

(Salas designadas – Bloco F) 

 08: Colonização e propriedades no Brasil Colonial (sala 203) 

 09: Escravidão e economia no Império (sala 207) 

 10: Desenvolvimento das comunicações no Brasil (sala 204) 

 11: Industrialização brasileira e sua construção histórica (sala 307) 

 12: Mercado de trabalho no Brasil em meados do século XX (sala 

205) 

 13: Intelectuais, empresários e o pensamento econômico brasileiro 

(sala 308) 

 14: Estudos e casos da questão agrária no Brasil (sala 303) 

18h – 18h30 Café 

18h30 – 19h 
Cerimônia de Abertura 

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F) 

19h – 20h30 
Conferência I: Instituições de pequeno crédito nos séculos 

XIX/XX nos dois lados do Atlântico 

(Auditório da Faculdade de Economia, Bloco F) 

21h 
Confraternização 

(Teatro Popular de Niterói) 
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 Dia 29/08/2017, Terça–feira 
 

09h – 10h45 

Apresentação de trabalhos III 

(Salas designadas – Bloco F) 

 15: Demografia escrava nos séculos XVIII e XIX (sala 207) 

 16: Origens e desenvolvimento da navegação a vapor (sala 205) 

 17: Interpretações sobre o desenvolvimento da América do Sul 

(auditório) 

 18: Dívida externa brasileira (sala 407) 

 19: Empresas e instituições do setor agrícola e extrativista (sala 

303) 

 20: Estado, política e pensamento econômico (sala 307) 

 21: Economia mundial na segunda metade do século XX (sala 204) 

 22: Questões de economia internacional contemporânea (sala 203) 

10h45 – 

12h30 
Mesa Redonda II: O Tempo Saquarema e o Capitalismo Tardio 

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F) 

12h30 – 14h Almoço 

14h – 15h45 

Apresentação de trabalhos IV 

(Salas designadas – Bloco F) 

 23: Tráfico, legislação e diplomacia (sala 203) 

 24: Segunda escravidão e a modernização do Império (sala 207) 

 25: Negócios no Império e na República (sala 307) 

 26: Da década perdida ao Brasil recente (sala 205) 

 27: Crescimento econômico na primeira metade do século XX 

(sala 204) 

Mesa 28: Pensamento econômico brasileiro pós–1930 (sala 308) 

 29: A CEPAL e o desenvolvimento econômico Latino Americano 

(sala 305) 

 30: História de empresas e indústrias (sala 306) 

14h – 15h45 
Apresentação de Pôsteres Iniciação Científica  

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F) 

15h45 – 

17h30 
Mesa Redonda III: 150 Anos de 'O Capital' 

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F) 

17h30 – 18h Café 

18h – 19h30 
Mesa Redonda IV: 25 anos de ABPHE e Homenagem à Maria 

Bárbara Levy 

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F) 

19h30 – 21h 
Assembleia Geral dos Sócios da ABPHE 

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F) 

21h 
Lançamento de Livros 

(Restaurante À Mineira) 
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Dia 30/08/2017, Quarta–feira 
 
 
 
 

09h – 10h45 

Apresentação de Trabalhos V 

(Salas designadas – Bloco F) 

 31: Pensamento econômico no Brasil Colonial (sala 204) 

 32: O tráfico ilegal de escravos e a construção do Império 

(auditório) 

 33: Modernizações no Brasil do século XIX (sala 203) 

 34: Urbanização e desenvolvimento econômico no Brasil Império 

(sala 304) 

 35: Economia em marcha forçada (sala 305) 

 36: Questões e debates no pensamento econômico (sala 402) 

 37: Multinacionais e desnacionalização (sala 405) 

 38: Soberania e política econômica na América Latina (sala 205) 

10h45 – 

12h30 

Mesa Redonda V: Moeda, crédito e atividade econômica: as 

conjunturas do século XVIII no Brasil 

(Auditório da Faculdade de Economia, Bloco F) 

12h30 – 14h Almoço 

14h – 15h30 
Conferência II: 100 anos de Revolução Russa 

(Auditório da Faculdade de Economia, Bloco F) 

15h30 – 

17h15 

Apresentação de Trabalhos VI 

(Salas designadas – Bloco F) 

 39: Revolução industrial e dimensões do capitalismo (sala 203) 

 40: Rio de Janeiro e a construção da Província (sala 207) 

 41: Finanças e crédito na América Meridional (sala 204) 

 42: Visões comparativas sobre a América Latina recente (sala 

205) 

 43: Padrões de desenvolvimento internacional nos séculos XIX e 

XX (sala 308) 

 44: Interpretações sobre o Brasil (sala 303) 

 45: Indústrias e consumo no Brasil (sala 304) 

17h15 – 

17h45 
Café 
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Dia 28/08/2017, Segunda–feira 
 

Recepção e inscrição de participantes (09h – 13h) 
 

Apresentação de trabalhos I (10h – 11h45) 

Sessão 1: Agricultura e Fiscalidade no Brasil Colonial (sala 203) 
 

O império da fiscalidade: Notas sobre a produção colonial 

André Filippe de Mello e Paiva (USP) 

A comunicação tem por objetivo transmitir algumas considerações sobre a produção colonial 

desenvolvidas na dissertação de Mestrado do autor, defendida no final de 2016. O trabalho teve 

como foco principal o estudo das conjunturas fiscais no Atlântico Português por meio da análise 

dos contratos régios arrematados no Conselho Ultramarino. O recorte cronológico se iniciou no 

ano de 1720, com a centralização das arrematações dos contratos no Conselho Ultramarino e a 

crescente exploração do ouro, e teve como marco final o ano de 1807, com o fim do exclusivo 

metropolitano. A pesquisa analisa séries inéditas dos dízimos e dízimas das principais praças 

coloniais (Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais). 

Experiências Agrícolas na Bahia do Século XVIII 

Idelma Aparecida Ferreira Novais (USP) 

Essa comunicação tem o objetivo de analisar as mudanças ocorridas na agricultura com a criação 

e atuação da Mesa de Inspeção do Açúcar e Tabaco da Bahia, no período de 1751 a 1808 e 

instalada nos portos do Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão e Bahia e representava o projeto 

da coroa portuguesa para o refinamento da exploração colonial. Entre as suas atribuições 

destacamos a preocupação e empenho da Mesa de Inspeção na melhoria da qualidade dos 

produtos, principalmente o açúcar, tabaco e algodão, como também auxiliando os senhores de 

engenho e lavradores nas novas técnicas de cultivo, produção do açúcar. Havia também o 

desenvolvimento de projetos destinados às experiências agrícolas com o cultivo de produtos 

oriundos da África e Ásia, a exemplo da pimenta, amoreiras, arroz, linho, cultivo do bicho da 

seda. O objetivo era aumentar e melhor a produção para garantir uma maior aceitação no mercado 

europeu. 

Micro–produção na Bahia colonial – 1760–1808 

Maria José Rapassi Mascarenhas (UFBA) 

A terra formava uma das bases produtivas do sistema colonial da América portuguesa e um dos 

fundamentos da riqueza das pessoas, em particular. Além de possuir valor econômico de produção 

e acumulação de riqueza, possuía valor de qualificação e distinção social. Um grande número de 

pessoas vivia de atividades vinculadas à terra, desde o grande proprietário até o dono ou foreiro 

de uma pequena roça. É nosso propósito mostrar como a roça, micro unidade produtiva, embora 

não originasse considerável riqueza, dava suporte material e sustento à muitos moradores da 

Salvador colonial. Delas muitos extraíam inteiramente ou parte dos rendimentos para a 

sobrevivência. Os inventários post mortem dos moradores de Salvador, principal corpo 

documental deste trabalho, evidenciam um número alto de famílias possuidoras de roça, a maioria 

situadas em torno da cidade do Salvador ou em áreas próximas.  

Coordenação: Roberto Borges Martins (UFMG) 
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Sessão 2: Regiões escravistas em Minas Gerais (sala 204) 
 

Inventariando cativos: traços e transformações da escravidão em Araxá (MG), 1816–1888 

Déborah Oliveira Martins dos Reis (UnB) 

Em nosso trabalho dedicamo–nos à análise da escravidão na localidade mineira de Araxá, no 

período de 1816 a 1888, temporalidade que abrange um conjunto de transformações. 

Especificamente, o texto apresenta elementos demográficos (sexo, idade, origem) da população 

escrava e alguns elementos referentes à reprodução natural escrava e ao tráfico de cativos. Os 

níveis e a composição da riqueza que refletem o evolver da posse de escravos são considerados, 

assim como são apresentadas análises sobre os determinantes e as flutuações dos preços dos 

cativos. Apoiamo–nos fundamentalmente em um conjunto inventários post–mortem, que 

contribuíram para o estudo da localidade em tela em período no qual a economia da região era 

diversificada e amplamente voltada para mercados internos. 

 

Formação e estrutura populacional de São Paulo do Muriaé 1819–1872 

Beatriz Simão Gontijo Silva (UNIVERSO) 

A presente pesquisa busca compreender a organização e formação dos habitantes de São Paulo 

do Muriaé, situada na Zona da Mata mineira, desde sua origem em 1819, até a apuração oficial 

do Império em 1872. O trabalho pretende demonstrar como a sociedade formada a partir de um 

aldeamento, aos poucos configurou–se uma freguesia escravista. Para tanto, utilizaremos registros 

que demonstram a composição da sociedade na localidade ainda em seu estágio inicial, como 

listas nominativas e também, os dados oficiais recolhidos pelo Império no censo realizado em 

1872, além de relatos realizados por estudiosos locais, a fim de entender a trajetória populacional 

de São Paulo do Muriaé. 

 

Reconfigurações de riqueza no Distrito da Lage: Elites escravistas, 1862–1875 

Amanda Cardoso Reis (UFSJ) 

Este artigo pretende analisar as estratégias sociais e econômicas dos homens mais ricos do Distrito 

da Lage, hoje Resende Costa – Minas Gerais, na segunda metade do século XIX, nos anos de 

1862–1871. Trata–se de uma análise dos grandes fazendeiros cuja produção de riqueza iniciou–

se com a pecuária e a agricultura destinada ao abastecimento do mercado interno e com forte 

apego a escravidão. Esta elite rural concentrava sua riqueza reunindo diversos recursos materiais 

e imateriais, visando aumentar seu prestígio e compor, juntamente com outras famílias poderosas, 

uma elite rural com grande apego a escravidão. 

 

O Tenente Coronel Geraldo Pinto de Rezende: família e riqueza no Distrito da Lage (1869–

1907)  
João Carlos Resende (UFSJ) 

O presente artigo é um resumo geral da pesquisa de monografia realizada para a obtenção do grau 

de bacharel em História pela Universidade Federal de São João del–Rei. Será apresentada uma 

breve reflexão sobre as ações do Tenente Coronel Geraldo Pinto de Rezende entre 1869 e 1907, 

no Distrito da Lage, Comarca do Rio das Mortes, Minas Gerais, no que diz respeito a sua riqueza 

e sua família. O fazendeiro, que possuía 21 escravos em 1888, conseguiu contornar a abolição da  

escravatura, deixando considerável riqueza ao falecer, na primeira década do século XX. 

 

Coordenação: Maria do Carmo Salazar Martins (UFMG) 
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Sessão 3: Fiscalidade no Brasil Império (sala 205) 
 

As Juntas de Fazenda durante o processo de provincialização no Brasil 

Cláudia Chaves (UFOP) 

O objetivo deste trabalho aqui é analisar como as Juntas da Real Fazenda transformaram–se em 

Juntas de Fazenda Públicas e provinciais e como elas produziram, após o fim das capitanias, um 

primeiro arranjo administrativo de caráter regional com forte destaque no processo de 

provincialização e de representação territorial. Nossa perspectiva é de que, após a transferência 

da corte portuguesa para o Brasil, assim como do Erário Régio e o Conselho de Fazenda, houve 

um maior processo de enraizamento dessas repartições que se aprofundaram com a criação das 

Juntas Provisórias de Governo nas novas províncias. 

As Mesas das Diversas Rendas e a reorganização dos impostos internos na primeira metade 

do Oitocentos (1823–1836) 

Eduardo Silva Ramos (USP) 

Estabelecendo a fiscalidade como problemática, procura–se analisar as primeiras iniciativas do 

governo imperial brasileiro em consolidar mecanismos adequados a arrecadação e sistematização 

fiscal. Para tal, tem–se como objeto principal a organização e arrecadação dos impostos internos, 

particularmente no caso da Mesa das Diversas Rendas implementada, primeiramente, na Corte 

em 1823 e, posteriormente, nas demais províncias a partir de 1830. Criada como administrações 

centralizadas subordinadas diretamente ao Tesouro Nacional e responsáveis pela arrecadação de 

diferentes impostos, as Mesas das Diversas Rendas garantiram maior controle dos impostos 

arrecadados internamente, ao mesmo tempo em que delimitaram os espaços de arrecadação fiscal 

do Governo Geral e do Governo Provincial. 

A evolução da carga tributária na Província de São Paulo, 1835–1889 

Camila Scacchetti e Luciana Suarez Lopes (USP) 

Através do entendimento histórico, econômico e político pelo qual a Província de São Paulo 

atravessou em meados do Período Imperial, bem como por intermédio daanálise documental das 

Leis Orçamentárias e dos Relatórios do Presidente da Província, compreendendo os anos de 1835 

a 1889, este trabalho busca demonstrar a evolução histórica da carga tributária na Província de 

São Paulo. Evolução essa das novas formas de tributos que foram criadas no decorrer do tempo, 

da elevação dos valores orçados e concentração de arrecadação em determinados tributos. 

Comércio de produtos de primeira necessidade na Recife imperial: aspectos da arrecadação 

tributária municipal (1860–1870)  
Artur Gilberto Garcéa de Lacerda Rocha (ESUDA) 

O Ato Adicional de 1834 e seus desdobramentos políticos e administrativos levaram a província 

de Pernambuco, assim como o Município do Recife, a remodelar suas estruturas burocráticas e 

suas práticas de arrecadação. A adaptação a algumas ideias liberais e as práticas na arrecadação 

dos impostos de circulação de secos e molhados no município do Recife, levando a vereançaa 

implantar estratégias para a sobrevivência fiscal do Município. A transformação e a modernização 

urbana, capitaneada pelo discurso médico–higienista, foi o principal sintoma dessas necessidades 

tributárias. A construção do Mercado de São José, e a consequente extinção do mercado da 

Ribeira do Peixe demonstra a conjugação dos interesses dos grandes comerciantes e da 

administração municipal para controlar e fiscalizar este tipo de atividade. 

Coordenação: Thiago Fontelas Rosado Gambi (UNIFAL) 
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Sessão 4: Questões do Brasil recente (sala 522) 
 

O sistema de Seguridade Social Brasileiro: um debate sobre a atual reforma 

Elena Soihet e Vladimir Correa Rodrigues (UFRRJ) 

O presente artigo trata do atual debate referente à Seguridade Social com ênfase maior no Regime 

Geral de Previdência Social. O objetivo deste trabalho é compreender o funcionamento do sistema 

de Previdência Social através da legislação em vigor mediante uma contextualização histórica 

bem como através de análise dos dados.  Nossa conclusão constata que é preciso adotar algumas 

medidas importantes para melhor funcionamento do sistema tanto no campo econômico quanto 

no campo jurídico. As mudanças previdenciárias, contudo, devem levar em consideração que o 

Estado deve ser um agente ativo em prol do desenvolvimento e bem–estar social e a previdência 

tem um papel primordial na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  Este é o grande desafio 

da Seguridade Social. 

 

Cobrança de mensalidade nas universidades federais: para que e para quem? 

Wolfgang Lenk e Fernando Batista Pereira (UFU–UNIFAL) 

Nos últimos anos, voltou–se a debater a cobrança de mensalidades nas universidades públicas 

brasileiras. O presente trabalho aprecia as premissas e resultados esperados da proposta, partindo 

da evolução recente das universidades federais. Baseou–se em pesquisas do IBGE e da Andifes, 

dados financeiros das IFES, bem como estatísticas da educação superior em outros países. 

Demonstrou–se que: as universidades privadas tem estudantes em média mais ricos que aqueles 

das universidades públicas; os estudantes das universidades federais tem perfil socioeconômico 

similar ao da sociedade brasileira; a cobrança de mensalidade não resultaria em contribuição 

orçamentária relevante; a realidade dessas cobranças em outros países é muito diferente do que 

se supõe, e o seu resultado não é sempre positivo; a relação entre desigualdade social e educação 

superior é diferente do que a proposta supõe. 

 

“Nova Burguesia Nacional” nos Governos Lula e Dilma? Uma crítica às teses de Armando 

Boito Júnior (2003–2013)  
Raphael Rodrigues de Oliveira (UFES) 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de pesquisa sobre as teses elaboradas por 

Armando Boito Júnior (2003–2013) acerca da “nova burguesia nacional” nos governos Lula e 

Dilma. Inicialmente será apresentado elementos constitutivos da revisão bibliográfica dos textos 

em que o autor trata do tema. Na segunda parte, os resultados da pesquisa empírica de análise da 

composição acionária das empresas que constituem a “nova burguesia nacional”. Por fim, uma 

argumentação crítica com base nos autores que tratam da financeirização, e no entendimento de 

elementos da formação histórica do país a partir de Caio Prado Júnior. 

Coordenação: Rafael Vaz da Motta Brandão (UERJ) 

 

 

 

 

 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica e 13ª Conferência Internacional de 
História de Empresas 

11 

Sessão 5: Estudos e casos do desenvolvimentismo brasileiro (sala 

304) 
 

Governo Dutra: cenário externo, debate interno e política econômica (1946–1951) 

Luhan Martins Reigoto (UFF) 

O objetivo do artigo é analisar a condução da política econômica adotada na gestão do General 

Eurico Gaspar Dutra (1946–1951) a partir da demarcação dos cenários internacional e doméstico. 

O cenário externo é caracterizado pelo fim da II Guerra Mundial e a reorganização global sob 

duas lideranças, Estados Unidos, pelo bloco capitalista, e União Soviética, pelo bloco socialista, 

isto é, pelo princípio da Guerra Fria. No lado interno, o debate acerca dos rumos a serem adotados 

pela nova gestão democrática ficou polarizado na questão Simonsen–Gudin, confrontando o 

pensamento desenvolvimentista com o liberal. A política econômica se apresenta liberal no 

começo do mandato, mas passa cada vez mais a adotar uma postura desenvolvimentista a partir 

de 1949. 

Desenvolvimentismo brasileiro: Uma análise Cliométrica acerca do Governo de Juscelino 

Kubistchek (1955–1961) 

Indiane Azevedo Queiroz, Dallas Kelson Francisco de Souza e Anna Carolina Martins (UFU–

UFSCar–UFOP) 

O objetivo do presente trabalho consiste em analisar os efeitos das políticas desenvolvimentistas 

implementadas durante o Governo de Juscelino Kubistchek (1955–1961) na economia brasileira, 

a partir da Cliometria, técnica que permite a aplicação de métodos estatísticos para a realização 

de testes relativos à histórica econômica. Em suma, busca–se responder à seguinte questão: Se o 

Brasil não tivesse implementado as políticas Desenvolvimentistas do Plano de Metas, como teria 

se formado a trajetória de crescimento da Economia Brasileira? Os resultados sugerem que, caso 

não houvesse a implementação do Plano de Metas, o crescimento da economia brasileira teria 

apresentado uma trajetória menos expressiva. 

A Icomi e a exploração mineral no Território Federal do Amapá 

Delaíde Silva Passos (UNICAMP) 

A exploração de manganês em Serra do Navio no Amapá foi um dos empreendimentos mais 

importantes da Amazônia brasileira. Pretendemos compreender este projeto a partir da política de 

desenvolvimento capitalista do Governo Vargas. Isso porque, neste período, os recursos 

estratégicos do presente bioma foram notados como um instrumento a serviço da expansão do 

capitalismo orientado pela região Sudeste. Ademais, é fundamental investigar a relação entre tal 

empreendimento com a criação do Território Federal do Amapá, atendo–nos para o contexto 

internacional, para os agentes envolvidos e para o marco regulatório da época.  

Estado, transportes e desenvolvimento regional: A “era rodoviária” em Minas Gerais, 

1940–1980 

Miguel Victor Tavares Lopes e Marcelo Magalhães Godoy (UFMG) 

A principal proposição desse trabalho foi estudar o processo de modernização rodoviária mineira 

e os seus principais condicionantes. Para isso, se buscou analisar a expansão da infraestrutura 

rodoviária, segundo as matrizes econômicas, técnicas e políticas que presidiram a modernização, 

assim como a dinâmica de concessão, financiamento e construção de vias. Concluiu–se que a 

expansão rodoviária mineira foi importante condicionante para a consolidação da inserção 

periférica do estado na divisão interregional do trabalho, pois Minas foi cortada por importantes 
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troncos rodoviários nacionais e beneficiou–se de forma secundária da malha viária, se pautando 

apenas por garantir o acesso dos centros regionais mineiros aos troncos federais. 

Coordenação: Victor Leonardo de Araújo (UFF) 

 

Sessão 6: Finanças e Pensamento Econômico (sala 308) 
 

Capital Financeiro enquanto forma do capital: uma hipótese preliminar de leitura do 

conceito na obra de Hilferding 

Bruno Humberto Alves da Silva (UNICAMP) 

Este artigo tem como objetivo a construção e a exposição de uma hipótese preliminar de leitura 

do conceito de capital financeiro na obra homônima de Rudolf Hilferding (1877–1941). Essa 

construção leva em conta o contexto do debate do partido social democrata alemão (SPD) sobre 

a obra de Marx estabelecendo como Hilferding defende algumas conclusões centrais do sistema 

marxiano contra as críticas de Eduard Bernstein (1850–1932). Essa defesa, porém, será feita de 

modo a historicizar certas percepções que Marx tinha do capitalismo, especialmente da 

concorrência, de forma a evidenciar as características recentes do capitalismo. O conceito de 

capital financeiro aparece assim como chave de periodização que diferencia os fenômenos 

próprios da nova fase do capitalismo, em relação àqueles da época de Marx. 

Sobre o “capital financeiro” e algumas intepretações 

Márcio Lupatini (UFJVM)  
Neste texto far–se–á uma breve abordagem sobre o “capital financeiro” e algumas de suas 

intepretações. O objetivo principal é mostrar que com as transformações ocorridas na economia 

capitalista na virada do século XIX para XX potencializa–se o poder de acumulação e reprodução 

do capital, assim como suas contradições. E neste processo, as formas autonomizadas capital a 

juros e capital fictício imprimem crescentemente sua lógica ao capital global. Defende–se que o 

“capital financeiro” não está no mesmo nível de análise e abstração das elaborações de Marx em 

O Capital, ao mesmo tempo, não se pode descartá–lo, pois é necessário ao estabelecimento de 

mediações entre o movimento mais geral do funcionamento da economia capitalista e esta 

particularidade histórica. 

Keynes’ Model as an Econometric Tool: Analysis of Macroeconomic Trends in the US from 

1950s to 1980s 

Manuel A. R. da Fonseca (UFRJ)  
O objetivo central deste texto é desenvolver o sistema analítico de Keynes em um modelo macro 

econométrico dinâmico, e este modelo é posteriormente aplicado à análise dos principais 

indicadores macroeconômicos dos EUA no período entre 1954 e 1984. No processo de 

desenvolver e aplicar o modelo macro, o sistema analítico de Keynes é revisto, assim como 

métodos econométricos usados para estimação de parâmetros de equações estruturais, e métodos 

matemáticos para a solução de sistemas de equações não lineares. Os resultados obtidos indicam 

que, embora os elementos da análise keynesiana sejam usados em geral de forma essencialmente 

teórica, este modelo econométrico baseado nesses elementos se mostrou capaz de reproduzir de 

forma adequada as principais tendências macroeconômicas nos EUA entre 1954 e 1984. 
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Desenvolvimento e Cultura: Breves considerações sobre a formação histórico–econômica 

da indústria cinematográfica 

Thiago Cavalcante de Souza (UFU) 

Esse artigo examina o processo de formação econômica da indústria cinematográfica, tratando 

especificamente a conformação do período do primeiro cinema e sua transição para o modelo 

industrial de produção fílmica. Adotou–se o método histórico, fazendo–se uso do procedimento 

bibliográfico. Os argumentos traçados no artigo sustentam que o cinema, enquanto atividade 

econômica recebeu forte influência do processo político dual estabelecido na dualidade 

capitalismo x socialismo, sendo utilizado como ferramenta de propagação ideológica. Com a 

hegemonia do capitalismo, a atividade cinematográfica assumiu um formato industrial, em que a 

produção passou a ser massificada e reprodutiva, minimizando, em partes, o valor simbólico 

incorporado a sétima arte. Essas questões aproximaram a indústria de uma estrutura oligopolista.  

Coordenação: Bianca Aires Imbiriba Di Maio Bonente (UFF) 

 

Sessão 7: Metodologia e Pensamento Econômico (sala 303) 
 

A Leitura institucionalista da Escola Clássica a partir de uma contraposição entre os 

paradigmas Newtoniano e Darwinista 

Fernando Cavalheiro Krauzer (UFSM) 

O objetivo deste estudo é apresentar uma leitura analítica das escolas Clássica e Institucionalista 

do pensamento econômico, atentando aos seus respectivos paradigmas científicos. De maneira a 

não conflitar períodos distintos do pensamento científico, é ressaltado aqui que essa análise será 

baseada na leitura dos institucionalistas do final do século XIX e início do século XX – os 

fundadores do institucionalismo original – a respeito da escola Clássica. Trata–se, então, não 

unicamente de uma comparação teórico–descritiva dessas escolas do pensamento econômico, mas 

sim uma análise de seus contextos históricos e paradigmas científicos. 

A natureza da crítica em economia: o caso da economia institucional 

Carolina Miranda Cavalcante (UFRJ)  
A ciência possui o status social de ser o veículo de discursos verdadeiros sobre a realidade. Na 

ciência social, a verdade pode ser ocluída por discursos falsos, sendo aceitos como uma descrição 

objetiva da realidade social. Talvez a Economia seja a ciência social na qual esse divórcio da 

realidade seja mais visível. Acusações acerca da irrealidade dos supostos da economia 

mainstream têm sido feitas desde a revolução marginalista do final do século XIX e da 

consolidação do programa de pesquisa neoclássico ao longo do século XX. O objeto desse artigo 

são os debates em economia institucional do final do século XIX e início do século XX. Pretende–

se mostrar como a Economia mainstream usa a crítica não para construir uma visão mais objetiva 

da realidade econômica, mas para ampliar o conjunto de problemas considerado sem seu 

arcabouço teórico.  

Schumpeter, os Neoschumpeterianos e as Instituições: o conceito e o papel numa economia 

dinâmica e globalizada 

Ednilson Silva Felipe (UFES) 

O objetivo desse artigo é apresentar a visão de Schumpeter quanto às instituições e seu papel nos 

diferentes estágios do capitalismo. Para Schumpeter, as instituições cumprem papel fundamental 

em que, num nível sistêmico, os diferentes elementos institucionais – cada um com sua lógica 

microeconômica – se conectam, interagem e fazem funcionar os mecanismos que impulsionam o 
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capitalismo. Este, consiste num “complexo de instituições” – formais, informais e legais – cujo 

funcionamento permite adaptações, avanços e retrocessos. Os neoschumpeterianos, assim como 

Schumpeter, assumiram que o mercado organizado é uma instituição fundamental à expansão das 

atividades econômicas. 

A atual crise da teoria econômica: repensando o papel da HPE 

Francisco Monticeli Valias Neto e Luz Marina Lopes de Almeida (UNICAMP–UFPA) 

O presente artigo tem como objetivo investigar na literatura os aspectos caracterizadores da atual 

crise da teoria econômica. Ressalta–se que “crise”, de um modo geral, imprime processos de 

ruptura e ressignificação de consensos e, portanto, torna–se alvo de ferrenha e natural disputa 

interpretativa. Mediado os debates em torno do tema, procuramos descrever a essência da atual 

crise da teoria econômica, que se expressa no divórcio entre o “mundo da teoria” e o “mundo 

real”, sobretudo, porque a corrente hegemônica constrói sua teoria baseada em um ideal de ciência 

espelhada nos constructos dos cânones do positivismo lógico. É neste sentido que propomos 

compreender o processo de matematização da economia (expressão mais geral da crise para 

muitos). Por fim, problematiza–se o papel da HPE, enquanto disciplina crítica e alternativa para 

encaminhamentos de trabalhos nesses tempos de crise na ciência. 

Coordenação: Paulo Henrique Furtado de Araújo (UFF) 

 

Reunião do Conselho de Representantes da ABPHE (10h – 13h) 

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F) 
 

Almoço (13h – 14h30) 
 

Mesa Redonda I (14h30 – 16h15) 
 

Política Econômica do Brasil nos últimos 15 anos 

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F) 

 

Prof. Dr. Clélio Campolina Diniz (UFMG) 

Prof. Dr. Marcelo Dias Carcanholo (UFF) 

Mediador: Luiz Carlos Soares (UFF) 

 

Apresentação de Trabalhos II (16h15 – 18h) 

Sessão 8: Colonização e propriedades no Brasil Colonial (sala 203) 
 

Padres–senhores, enfiteutas, foreiros e partidistas: práticas proprietárias e conflitos sobre 

direitos de propriedade na América portuguesa (séculos XVI, XVII e XVIII) 

Manoela Pedroza (UFRJ) 

O objetivo deste texto é esclarecer de que forma os padres jesuítas encaravam a propriedade da 

terra e o rentismo fundiário, nos quase duzentos anos em que estiveram presentes na América 

Portuguesa. Postulamos que os jesuítas carregaram para os trópicos sua ‘mentalidade possessória’ 
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europeia, mas que, a partir de novas experiências, eles fizeram escolhas e orientaram suas 

‘práticas possessórias’ frente aos direitos de propriedade seus e de outrem. Nosso objeto são os 

contratos de aforamento e enfiteuses de terras destes padres. Dada a existência de farta 

bibliografia sobre jesuítas, nossas fontes estão no Fondo Gesuítico dos Arquivos da Companhia 

de Jesus, no Vaticano, e no Cartório Jesuítico, nos arquivos da Torre do Tombo, em Portugal.  

Conquista, ocupação e conflito na área Central da Zona da Mata Mineira na segunda 

metade do século XVIII 

Fernando Gauderetto Lamas (UFJF) 

O processo de conquista e ocupação da área Central da Zona da Mata Mineira e os conflitos 

agrários que ocorreram a partir dai são o foco central desse artigo. Analisaremos tanto os conflitos 

entre indígenas e colonizadores como também os conflitos entre os diferentes tipos de 

colonizadores que penetraram a região a partir da segunda metade do século XVIII.  

“O último meio de se poderem aumentar os gêneros e o comércio nestas conquistas”: 

lavradores, vice–reis e o fomento econômico no Rio de Janeiro colonial 

Victor Luiz Alvares Oliveira (UFRJ) 

O presente trabalho levanta algumas questões sobre as práticas de fomento econômico que a 

Coroa portuguesa buscou implementar entre a população colonial na segunda metade do século 

XVIII, tentando verificar algumas das reverberações destas medidas entre a população rural 

menos abastada, nomeadamente a dos lavradores que viviam nos arredores da cidade do Rio de 

Janeiro. Deste modo, é realizado um primeiro esforço de observação das políticas agrárias de 

cunho fomentista em sua dinâmica com a economia doméstica campesina, de forma a entender 

as tensões e consonâncias entre a política régia e o panorama econômico e social dos lavradores. 

Aventureiros pelo ultramar: A trajetória dos irmãos Antônio Pinto de Miranda e Baltazar 

Pinto de Miranda (Segunda metade do século XVIII)  
Alexandra Maria Pereira (USP) 

O artigo analisa a história de vida dos irmãos Antônio Pinto de Miranda e Baltazar Pinto de 

Miranda, que se tornaram importantes homens de negócios do Império português durante a 

segunda metade do século XVIII. Em um primeiro momento, perscrutamos a inserção desses 

portugueses no universo mercantil voltado para o mercado de abastecimento dos núcleos de 

mineração da América portuguesa, tendo em vista a expansão econômica provocada pela 

exploração de ouro e de diamantes. Assim como tantos outros, esses portugueses vieram para o 

Brasil ainda jovens em busca de melhores condições de vida e desfrutaram do conhecimento e 

acolhimento de parentes já estabelecidos na colônia. Em seguida, o nosso horizonte foi a projeção 

alcançada por ambos como homens de negócios na tessitura de uma elite mercantil portuguesa 

fortalecida com as medidas econômicas, políticas e sociais durante o reinado de D. José. Para 

tanto, analisamos fontes primárias que permitiram a reconstituição de suas trajetórias, mediante 

uma abordagem metodológica nominativa, voltada para o estudo de caso e para uma análise 

qualitativa das fontes. Sendo assim, a ênfase de nossa pesquisa se voltou para o levantamento de 

uma documentação que permitiu avaliar tanto o processo como os elementos que nortearam a 

ascensão econômica e social de nossos personagens à elite mercantil portuguesa, como, por 

exemplo, funções em cargos administrativos e aquisição de insígnias que conferiam distinção 

social, a fim de conjugar os resultados da pesquisa com o contexto de que foi parte. 

Coordenação: Ângelo Alves Carrara (UFJF) 
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Sessão 9: Escravidão e economia no Império (sala 207) 
 

Economia de escravos, libertos e quilombolas na Bahia, século XIX 

Alex Andrade Costa (UFBA) 

Este trabalho discute a produção de gêneros de primeira necessidade que contou com ampla 

participação de escravos, libertos e quilombolas nas regiões no sul do Recôncavo e em parte da 

faixa litorânea ao sul de Salvador, no século XIX.  Procura–se destacar as estratégias desses 

grupos sociais na produção e comercialização de alimentos, em especial a mandioca, importante 

produto da dieta dos baianos no período, e como esses produtores foram importantes para manter 

o mercado de farinha de Salvador abastecido.  

Economia e escravidão urbana na Zona da Mata de Minas Gerais: Juiz de Fora, segunda 

metade do século XIX 

Caio da Silva Batista (UFJF) 

O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que se encontra em 

desenvolvimento sobre a “dinâmica” da escravidão urbana em Juiz de Fora (MG) durante o século 

XIX. Nesse sentido, este artigo analisa a importância da mão de obra escrava para a referida 

cidade. Junto a este estudo é apresentado alguns apontamentos sobre o sistema de ganho e aluguel 

desenvolvido nesse centro urbano durante a segunda metade do oitocentos.  Para o 

desenvolvimento dessa pesquisa foram utilizados dados censitários e anúncios publicados no 

jornal O Pharol. 

Nas tramas da escravidão: fazendeiros e comerciantes mineiros na passagem para o 

capitalismo (Comarca do Rio das Mortes, Província de Minas Gerais, c. 1850–c. 1880) 

Paula Chaves Teixeira Pinto (UFSJ)  
A escravidão teve amplo impacto no processo de construção do Estado nacional do Brasil. Sua 

influência na organização social e econômica pode ser medida pelo forte apego a instituição pelos 

homens imperiais através das dificuldades enfrentadas para o fim do tráfico e no processo gradual 

da abolição. As décadas de 1850 e 1880 foram anos de intensos e calorosos debates políticos, 

bem como de transformações nas expectativas e nos modos de encarar a escravidão. O período 

foi marcado ainda pelo processo de transformação das fortunas, consequência de alterações nas 

formas de produção da riqueza e nas relações de negócios entre fazendeiros e comerciantes. No 

plano internacional, o capitalismo se consolidava, com a expansão da industrialização e a 

transformação das relações sociais. A presente comunicação objetiva discutir a crise da 

escravidão e seu impacto no cotidiano da província de Minas Gerais, na região da comarca do 

Rio das Mortes. A região em foco, o distrito da Lage, se destaca por apresentar elevado índice de 

mão de obra cativa ao longo do século XIX, ocupada em atividades voltadas para o abastecimento 

interno.  

Comércio de Escravos em Olinda: um olhar sobre o Livro de Classificação de Escravos 

(1870–1886) 

Rafael Aubert de Araujo Barros e Luiz Eduardo Simões de Souza (USP–UFMA) 

As últimas três décadas e meia da escravatura no Brasil foram caracterizadas por uma mudança 

no foco do tráfico da mão de obra escrava. O fim do comércio transatlântico forçará ao sistema 

escravocrata voltar–se ao mercado interno, com grande movimentação do contingente de 

africanos sendo deslocado da região nordeste para a região sudeste, com o intuito de suprir a 

crescente demanda por mão de obra da economia cafeeira fluminense. É nesse contexto nacional 

que se encontrava o município de Olinda. Esse, em seu âmbito local, mostrava o reflexo de uma 
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economia açucareira em progressiva decadência, à sombra do desenvolvimento de Recife. O 

objetivo do presente trabalho é analisar os dados do Livro de Classificação de Escravos do 

município, elaborado entre os anos de 1870 a 1886, o qual oferece subsídio para a análise da 

economia olindense no período. 

Coordenação: Humberto Fernandes Machado (UFF)  
 

Sessão 10: Desenvolvimento das comunicações no Brasil (sala 204) 
 

Do Penny Black ao Olho de Boi: As finanças dos Correios brasileiros no contexto da reforma 

postal de 1842 

Pérola Maria Goldfeder e Castro (USP) 

A construção do Estado Nacional brasileiro no século XIX implicou a montagem de uma máquina 

administrativa capaz de expandir a autoridade governamental por todo o território nacional. Dada 

a importância dos serviços públicos para a consolidação de mercados e Estados Nacionais, essa 

pesquisa busca contribuir para os estudos de história Econômica ao analisar alguns aspectos 

institucionais e financeiros que caracterizaram as reformas postais no Brasil entre 1829 e 1844. 

Na institucionalização do sistema postal brasileiro estavam em competição, portanto, não apenas 

diferentes experiências de administração pública, mas também diferentes concepções de 

Monarquia e arranjo institucional. 

Telefonia na formação do sistema de comunicações em Santa Catarina 

Alcides Goularti Filho (UNESC)  
O objetivo deste artigo é discutir a inserção dos serviços telefônicos na formação do sistema de 

comunicações em Santa Catarina desde a instalação dos primeiros aparelhos telefônicos em 

Desterro, no ano de 1876, até o final dos anos 1920. A instalação dos serviços telefônicos será 

compreendida dentro do movimento de combinação e sobreposição das camadas geoeconômicas 

formadas pelos transportes, comunicações e energia que se adensam o estado no território e 

formam sistemas regionais de economia. 

O Estado fala mais alto: o telefone em Belo Horizonte, 1894–1912 

James William Goodwin Jr (CEFET–MG) 

A proposta desta comunicação é investigar a implantação do sistema telefônico na nova capital 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, cidade associada ao progresso e ao desenvolvimento. 

Considerando a tecnologia como construção social, o recorte temporal vai da instalação dos 

primeiros telefones na cidade ainda em construção, em 1894, ao arrendamento do sistema 

instalado a uma companhia privada, em 1912. Neste período o serviço telefônico foi administrado 

pelo governo local, o que condicionou e caracterizou a maneira como esse artefato foi incorporado 

à vida urbana belorizontina. A base documental é variada, incluindo relatórios administrativos 

produzidos pelos prefeitos da cidade, coleções legislativas municipais e estaduais, periódicos 

locais (jornais e revistas), além de obras memorialísticas e históricas. 

Coordenação: Maria Alice Rosa Ribeiro (UNESP) 
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Sessão 11: Industrialização brasileira e sua construção histórica 

(sala 307) 
 

Herança colonial e formação industrial em São Paulo durante a República Velha 

João Maurício Buckingham Noronha Falleiros Leal e Fabio Antônio de Campos (UNICAMP) 

O artigo tem por objetivo analisar a estrutura industrial que emergiu em São Paulo durante o 

período entre 1888 e 1930, principalmente em relação a sua estrutura, a origem do seu capital, e 

a sua relação com o desenvolvimento econômico brasileiro. Nesse contexto as contribuições de 

Caio Prado Junior e Nelson Werneck Sodré são fundamentais para o entendimento o sentido da 

formação econômica brasileira dentro da sua característica central, ou seja, a preservação da 

herança colonial. Dessa forma, buscamos analisar o processo de desenvolvimento capitalista 

brasileiro e o surgimento industrial a ele relacionado, tendo como fundamento as contribuições 

teóricas desses dois autores.  

A Transição histórica das oligarquias da castanha na região de Marabá: redes sociais, 

hegemonia e transformações no bloco de poder das elites locais entre os anos de 1920 e 1980 

Rogger Mathaus Magalhães Barreiros, Danilo Araújo Fernandes, Renata Almeida de Andrade e 

Graciele Sbizero Amaral (UFPA–UFMT)  
O artigo busca compreender a formação histórica das oligarquias locais no município de Marabá–

PA no período entre 1925 e 1980, dando ênfase para o estudo da dinâmica econômica que 

influenciou a formação de blocos de poder na região. Do ponto de vista metodológico, pretende–

se utilizar as técnicas de Analise de Redes Sociais (ARS) para identificar a formação das 

estruturas de interação entre as oligarquias e os demais atores presentes na região, tendo e vista, 

principalmente, o processo de transição e controle das terras do chamado Polígono dos 

Castanhais. Os resultados apontam no sentido da confirmação da hipótese de Emmi (1998), de 

que tenha ocorrido um processo de perda de hegemonia por parte das oligarquias da castanha 

quando do advento das políticas federais de desenvolvimento dos anos 1960 e 1970. 

A industrialização brasileira diante das transformações no capitalismo global entre as 

décadas de 1930 a 1960 

Thamiris Magalhães (UNICAMP) 

Este artigo tem como objetivo estudar a industrialização brasileira nas décadas (1930–1960) 

levando–se em conta as transformações ocorridas no capitalismo global. Considerando–se que 

com a Crise de 1929 a economia passou por um processo de “fechamento” e que para atender a 

demanda interna houve a necessidade da industrialização, percebe–se que esta foi feita com base 

na industrialização por substituição de importações, sobretudo a partir da vinda das filiais das 

empresas multinacionais que ganham força no pós–Segunda Guerra. Devido a isso, será possível 

discutir no artigo, que a vinda dessas grandes empresas serviu para aprofundar o caráter de 

dependência de países como o Brasil, pois estas retiram o poder das mãos do Estado no qual essa 

situação foi caracterizada de capitalismo pós–nacional.  

Ideologia, autores e obras históricas do Paraná 

Leonardo Antonio Santin Gardenal (USP) 

A compreensão sobre a evolução econômica do Paraná perpassa por um conjunto de ideias que 

nortearam a formatação de políticas e ações governamentais. Para além da esfera governamental, 

se observa ainda acentuada presença ideológica nas obras que buscaram interpretar o 

desenvolvimento econômico do Paraná. Parte–se assim de um conjunto de ideias que influenciou 
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autores e políticos desde a emancipação do estado em 1853, e que puderam ser vistas ainda na 

década de 1950. Analisa–se a presença do arcabouço desenvolvimentista na interpretação do 

estado por meio da obra Formação de uma economia periférica: o caso do Paraná, do professor 

Pedro Calil Padis, buscando ainda contrapor sua visão, e buscar algumas relativizações que 

contribuam para compreender a relação entre as atividades primárias no estado e a 

industrialização. 

Coordenação: Marcio Lupatini (UFVJM) 

 

Sessão 12: Mercado de trabalho no Brasil em meados do século XX 

(sala 205)  
 

Fábrica de tecidos do Biribiri e o papel da Igreja Católica na formação de corpos dóceis e 

úteis (1926–1931)  
Kátia Fanciele Corrêa Borges (UFJF) 

Este artigo visa compreender como a Igreja Católica contribuiu para formação das operárias da 

Fábrica de Tecidos do Biribiri. Pretende–se discutir a apropriação de algum, ou, mais discurso(s) 

que colaboraram para a constituição de corpos dóceis e úteis a serviço do capital. Cabe ressaltar 

que os dados aqui apresentados são parciais, uma vez que, trata–se de análises realizadas para 

uma pesquisa de doutorado que se encontra em andamento cujo título do projeto é: “Mulheres 

operárias: gênero, poder, disciplina e trabalho na Fábrica de Tecidos do Biribiri – Diamantina/MG 

(1920–1940)”.  Neste sentido, este artigo pretende analisar os discursos proferidos nas reuniões 

dominicais da Associação da Pia União das filhas de Maria de Santa Inez realizadas entre os 

períodos de 1926 e 1931.  Por conseguinte, esse estudo se insere na concepção historiográfica de 

História de Empresas.  

Mulher e mercado de trabalho no Brasil nos marcos regulatórios Varguistas, 1932–1943 

Teresa Cristina de Novaes Marques (UnB) 

O artigo discute a ação de vários grupos políticos que se envolveram com a questão do trabalho 

feminino – os grupos feministas, os políticos católicos e os integrantes do Governo Vargas. Toma 

por hipótese que a integração da mulher no mercado de trabalho deve ser examinada 

concomitantemente com a ideia de família, uma vez que, historicamente, assim os dois assuntos 

foram tratados. A construção das diferenças de gênero, no Brasil, expressou–se na legislação do 

trabalho feminino, que tomou a ordem pública e a ordem privada como indissociáveis. 

Política de mão de obra em São Paulo e as políticas federais de deslocamento populacional 

do Primeiro Governo Vargas: processo gradual de adequação 

Cláudia Alessandra Tessari e Julio César Zorzenon Costa (UNIFESP) 

Este texto trata da política de mão de obra empreendida pelo primeiro Governo Vargas, 

estabelecendo relações entre as políticas de âmbito federal e as colocadas a cabo pelo Estado de 

São Paulo. O objetivo é argumentar que havia intenção do governo central de controlar todo o 

mercado de trabalho com o intuito de assegurar o seu amplo equilíbrio, tanto em termos de oferta 

e demanda quantitativas de trabalho quanto em termos de um equilíbrio entre ofertas e demandas 

regionais de mão de obra. O destaque para a implementação desta política foram os decretos 

federais Decreto–lei n. 406 de 4 de maio de 1938 e o Decreto n. 3.010 de 20 de agosto de 1938. 

Com sua implementação, o Estado de São Paulo, cuja política de mão de obra vinha em 

consonância com a política central mas conseguindo manter determinada autonomia, teve de 
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adequar suas instituições, criando a Inspetoria dos Trabalhadores Migrantes e desmobilizando 

iniciativas particulares que atuavam no negócio de arregimentação e transporte de trabalhadores 

brasileiros. 

Déficit e nível de emprego ferroviário na segunda metade do século XX 

Ivanil Nunes (UNIFESP) 

Diversos autores argumentam que os déficits das empresas ferroviárias que formaram a Rede 

Ferroviária Federal (RFFSA), em 1957, estavam relacionados ao excessivo poder de barganha 

dos ferroviários no período que se estende desde o fim do Estado Novo (1945) ao Golpe civil–

militar de 1964. Seguem, portanto, uma arguição alinhada com os princípios defendidos pelo 

Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG). Afinal, teria o excesso de trabalhadores e a 

baixa produtividade no período que antecede o Golpe civil–militar no Brasil contribuído para a 

ineficiência do setor ferroviário? O objetivo neste trabalho é analisar a possível relação entre 

déficits, apresentados pelo conjunto das empresas que vieram a formar a RFFSA, e o nível de 

emprego e salário dos ferroviários no período 1948–1963. A hipótese é que diversos outros fatores 

poderiam ter sido os causadores dos déficits, portanto, estes não se limitavam ao ‘excessivo’ poder 

de barganha dos ferroviários.  

Coordenação: Hildete Pereira de Melo Hermes de Araújo (UFF) 

 

Sessão 13: Intelectuais, empresários e o pensamento econômico 

brasileiro (sala 308) 
 

Ensino de Economia Política, protecionismo e industrialismo: influências e ideias 

econômicas de Vieira Souto 

Daniel do Val Cosentino (UFOP)  
Este trabalho discute as ideias econômicas de Luis Rafael Vieira Souto (1840–1922). Professor 

Catedrático de Economia Política na Escola Politécnica do Rio de Janeiro entre 1876 e 1914. 

Vieira Souto deixou uma contribuição importantíssima para a compreensão da realidade 

econômica brasileira na transição do século XIX para o século XX. Participou ativamente de 

debates, empreendimentos e das transformações estruturais mais importantes para a construção 

nacional, seja como engenheiro, professor de economia política, membro das Sociedade 

Auxiliadora da Industria Nacional e do Centro Industrial do Brasil, ou em cargos importantes 

como o de fiscal na construção de estradas de ferro e o de chefe de serviços de melhoramentos do 

porto do Rio de Janeiro. Suas ideias bem como a sua atuação como docente de economia política 

são marcadas pela utilização de um instrumental teórico bastante atualizado para época tendo se 

destacado como um dos mais importantes industrialistas brasileiros. Essencialmente, Vieira Souto 

era um industrialista, defensor do protecionismo como forma de amparo e desenvolvimento da 

indústria, a qual considerava que não poderia sobreviver, desenvolver, tornar–se vigorosa e 

aperfeiçoada sem a proteção tarifária e cambial, que garantiriam, assim, o estímulo necessário ao 

progresso industrial. Podemos perceber em suas afirmações e ideias uma defesa incisiva da 

industrialização e uma crítica a vocação meramente agrária da economia brasileira e a uma 

suposta incapacidade de desenvolvimento industrial. Podemos afirmar que sua atuação e suas 

ideias estão intimamente relacionadas às transformações e ao início do processo de modernização 

urbana e industrial no Brasil no final do século XIX e início do XX, tendo assim um forte conteúdo 

prático, diretamente relacionado às necessidades do país. 
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As ideias jurídico–econômicas de Clóvis Bevilaqua 

Pedro Hoeper Dacanal e Alexandre Macchione Saes (USP) 

Expoente do universo intelectual brasileiro na transição do século XIX ao XX, Clóvis Bevilaqua 

publicou diversas obras em mais de 50 anos de atuação como jurista, elaborando, também, o 

projeto do Código Civil que seria promulgado em 1916. Três décadas antes da promulgação do 

código, Bevilaqua publicara Estudos de direito e economia política. Tal obra revela importantes 

elementos de uma leitura crítica sobre a economia política clássica, caminhando na direção de um 

reformismo, vertente que se tornou bastante presente em outros países como na Inglaterra e 

Estados Unidos. As ideias presentes no livro já demonstravam a compreensão do autor sobre as 

relações entre o indivíduo e o Estado, entre a economia política e o direito, que seriam relevantes 

em sua trajetória, influenciando inclusive o seu projeto de código. Nesse sentido, o presente artigo 

pretende analisar a leitura de Clóvis Bevilaqua sobre as questões sociais e jurídicas à luz de sua 

compreensão de economia política.  

O pensamento econômico–social de Valentim Fernandes Bouças: organização político–

empresarial, 1930–1940 

Maurício Gonçalves Margalho (SMERJ) 

O presente trabalho analisará a trajetória social do empresário Valentim Fernandes Bouças. Tal 

empresário foi vinculado a grupos econômicos estadunidenses, a exemplo da International 

Business Machines Corporation – of Delaware. Além das atividades características de um agente 

econômico, representante do capital estrangeiro, Bouças participou ativamente das agências que 

formam o complexo superestrutural do Estado capitalista no Brasil. Tornou–se bastante influente 

e, durante o Governo Vargas, participou de importantes órgãos técnicos e consultivos. Na 

sociedade civil, Valentim Bouças era vinculado à Associação Comercial do Rio de Janeiro – da 

qual foi Vice–Presidente em 1943 e 1944. Assim sendo, propomos avaliar as interconexões entre 

pensamento social, organização e ação política de classe na trajetória econômico–social.  

Roberto Simonsen: um intelectual orgânico dos industriais paulistas 

Guilherme Barreto (UFF) 

O presente artigo visa analisar brevemente o conceito de intelectual orgânico em Gramsci e a 

trajetória de Roberto Simonsen. Como o empresário carioca radicado em São Paulo se tornou 

uma engrenagem fundamental na disputa pela hegemonia no interior do estado brasileiro, agindo 

para fornecer consciência e homogeneidade ao setor industrial paulista, principalmente entre as 

décadas de 1920 e 1940, além de orientar e influenciar ações governamentais para que seus 

interesses de classe fossem amparados pelo Estado. Assim, podendo se estabelecer um paralelo 

entre ambos e a possibilidade de se considerar Simonsen como um intelectual orgânico de sua 

classe. 

Coordenação: Sônia Regina de Mendonça (UFF) 

 

Sessão 14: Estudos e casos da questão agrária no Brasil (sala 303) 
A questão agrária brasileira na obra dos grandes pensadores do século XX e a fronteira 

agrícola do Centro–oeste: as possibilidades de debate e interlocução 

Herick Vazquez Soares (USP) 

O trabalho faz uma breve análise do debate acerca da questão agrária brasileira nas obras de 

importantes pensadores brasileiros acerca do tema: Alberto Passos Guimarães, Caio Prado Júnior, 

Celso Furtado, Ignácio Rangel e Milton Santos, buscando estabelecer um diálogo entre as análises 

e categorias desses autores com o processo de constituição do Complexo Agroindustrial brasileiro 
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e da incorporação da região Centro–Oeste do Brasil ao espaço econômico nacional entre as 

décadas de 1960 e 1980. Nesse período, fatores decisivos – urbanização, industrialização, 

pesquisas tecnológicas, políticas econômica e territorial – estiveram combinados de modo a 

possibilitar o estabelecimento de uma vocação agropecuária que articulou a região Centro–Oeste 

à divisão regional do trabalho e sua efetiva incorporação ao capitalismo brasileiro, colocando a 

questão agrária brasileira em novo patamar. 

Política fundiária no Brasil e em São Paulo: do Império à República Velha, apontamentos 

iniciais 

André Luiz Lanza (USP) 

O presente artigo tem como objetivo fazer uma breve análise sobre a evolução da questão 

fundiária no Brasil e no estado de São Paulo ao longo do Império e na passagem para a República 

Velha. A reconstrução dos debates governamentais acerca da terra e o processo de elaboração da 

legislação fundiária no período permitirá compreendermos melhor a relação entre políticas de 

terras e imigração, e como a política imigratória no final do século XIX e começo do século XX 

entendeu a questão do acesso à terra pelos imigrantes em São Paulo, o que ainda não está 

totalmente explicado pela literatura. Além da bibliografia relevante, para a confecção deste 

trabalho foi feito uso de fontes primárias como os anais da Câmara dos Deputados, Anais da 

Assembleia Constituinte de 1891, Relatórios Governamentais e a legislação do império e 

república velha.  

Concentração de terras e êxodo rural: o município de Varginha–MG por meio de seus 

registros de imóveis (1882–1920) 

Natânia Silva Ferreira (UNICAMP) 

O objetivo deste artigo é o de enfatizar a formação e crescimento do município de Varginha, 

especialmente, por meio de transações de seus registros de imóveis. Varginha, situada no Sul de 

Minas Gerais, emancipou–se do município de Três Pontas ao final do ano de 1882. O novo 

município do Sul mineiro seria formado pela cidade de Varginha e pelos distritos de Pontal e 

Carmo da Cachoeira. Por meio das transações de registros de bens imóveis rurais e urbanos, bem 

como com auxílio de bibliografia sobre Varginha, foi possível compreender dois movimentos em 

relação à expansão varginhense: ao mesmo tempo em que observamos que o município passava 

por êxodo rural, notamos determinada concentração de terras. 

Coordenação: Fabio Alexandre dos Santos (UNIFESP) 

 

Café (18h – 18h30)  
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Cerimônia de Abertura (18h30 – 19h)  
Conferência I (19h – 20h30)  
 

Instituições de pequeno crédito nos séculos XIX/XX nos dois lados do 

Atlântico 

(Auditório de Economia – Bloco F) 
 

Prof. Dr. Angel Pascual Martinez Soto (Universidad de Múrcia / Espanha) 

Mediador: Luiz Fernando Saraiva (UFF) 

 

Confraternização (21h) 

(Teatro Popular de Niterói)  
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Dia 29/08/2017, Terça–feira 
 

Apresentação de trabalhos III (09h – 10h45) 

Sessão 15: Demografia escrava nos séculos XVIII e XIX (sala 207) 
 

Economia, antropologia e História da escravidão colonial: Uma análise da moral do dom 

nas alforrias cartoriais (1750–1800) 

Philippe Moreira (UFRJ) 

Este trabalho pretende analisar as formas variadas de economia escrava na segunda metade do 

século XVIII. Sendo as cartas de alforrias fontes primárias para a montagem de um tecido social, 

que transformava a liberdade ou mobilidade em moeda. Outro fator importante é destacar a 

possibilidade de tratar o escravo ou forro como agente histórico, mobilizador de forças 

econômicas em uma sociedade pautada pela ordem hierarquizada do antigo regime.  

Notas sobre a demografia e a economia de Pernambuco nos idos de 1817 

André Luiz de Miranda Martins (UFPE) 

Na presente comunicação são brevemente apresentados e comentados alguns dados demográficos 

e econômicos da capitania–província de Pernambuco nos idos de 1817. Para tanto, elegemos dois 

recortes temporais distintos: i) para os dados demográficos, os anos de 1808 e 1818 (com pontual 

referência a 1823 e 1854; e ii) para os dados especificamente econômicos (comércio, produção 

das grandes lavouras de exportação), pelo período que se estende das décadas de 1790 a 1830. 

Este segundo conjunto de dados suscitará uma discussão do que chamamos de “geografia 

econômico–social dos conflitos em Pernambuco nos idos de 1817”, em que os interesses das 

novas elites cotonicultoras, contrariamente aos da açucarocracia se aproximam dos anseios 

revolucionários do Dezessete.  

Códigos negros e políticas pronatalistas em Cuba colonial 

Roberto Borges Martins (UFMG) 

Examinamos a evolução da escravidão, do tráfico negreiro e das políticas de trabalho em Cuba 

no século XIX, de um ângulo específico: a obsessão dos cubanos pelas fontes externas de trabalho 

servil e sua recusa em promover a reprodução doméstica da população escrava. Ao longo da 

revolução plantacionista que transformou sua colônia antilhana no maior produtor mundial de 

açúcar, a Espanha, pressionada pela Inglaterra para extinguir o tráfico, tentou implantar políticas 

de estímulo à reprodução natural da escravaria. Mas a sucarocracia rejeitou esse caminho, 

apegou–se à fonte africana e manteve um tráfico de contrabando por mais de quarenta anos. 

Batismo de escravos em São Paulo do Muriahé entre meados à final do século XIX: algumas 

variáveis 

Vitória Schettini de Andrade (UNIVERSO) 

Hoje sabemos o quanto nos auxilia o estudo dos registros paroquiais para compreensão o perfil 

social dos escravos. A fim de aprofundar nesta temática, nosso objetivo perpassará pela 

compreensão da celebração do batismo e logo a seguir analisar algumas variáveis presentes na 

documentação, como os meses de preferência para a concepção e nascimento dos filhos, o sexo, 

a origem de nascimento, a cor, a espécie e qualidade dos proprietários, além de um estudo dos 

nomes adotados pelos pais dos cativos, na freguesia de São Paulo do Muriahé, na Zona da Mata 
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mineira. Esperamos, assim, contribuir para a melhor compreensão da região que começa a render 

frutos em se tratando de pesquisas relacionadas o século XIX. 

Coordenação: Jorge Prata de Souza (UNIVERSO) 

 

Sessão 16: Origens e desenvolvimento da navegação a vapor (sala 

205)  
 

A revolução dos vapores na navegação marítima 

Thiago Vinicius Mantuano da Fonseca (UFF) 

O presente artigo pretende demonstrar como o transporte marítimo transoceânico foi 

revolucionado durante o segundo ciclo de industrialização, no contexto de ascensão do 

capitalismo monopolista. Neste texto, pretendemos discutir a validade ou não da interpretação 

que considera a existência de uma Segunda Revolução Industrial. Trabalharemos com as críticas 

à essa acepção, entretanto, buscaremos vincular a sua real existência à exploração das 

potencialidades técnico–científicas pelo imperialismo. O objetivo central deste trabalho é 

exatamente demonstrar as grandes transformações (qualitativas e quantitativas) na navegação 

transatlântica com a introdução de outra base material e técnica, além de novas tecnologias; 

contudo, intentaremos, especialmente, correlacionar essas mudanças a um novo paradigma 

econômico–social marcado pela mundialização do capitalismo.  

Os primórdios da navegação a vapor no Brasil: cabotagem e privilégios 

Bruna Dourado (UFF) 

O objetivo desse artigo é estudar os primórdios da navegação a vapor no Brasil e a incorporação 

de companhias dedicadas a esse ramo dos transportes. Por meio dessa problemática, enfatizo as 

atividades da Companhia Pernambucana de Navegação a Vapor, empresa de navegação de 

cabotagem com sede na cidade do Recife, Pernambuco. A Companhia Pernambucana foi 

instituída inicialmente sob um regime de privilégio, assim como boa parte das companhias 

instituídas no período. Todavia, a análise da legislação referente à empresa revelou que a mesma 

perdeu essa prerrogativa mediante outros incentivos econômicos, entre eles, a ampliação de sua 

área de atuação. Vale destacar ainda que a base documental desse estudo privilegiou decretos 

imperiais, relatórios ministeriais e provinciais, além de periódicos. 

A introdução da navegação a vapor na Amazônia no século XIX: o processo de formação 

da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas 

Roberta Kelly Lima de Brito (UFAM)  
A navegação a vapor na Amazônia foi um tema bastante discutido desde o início do século XIX. 

Ela foi instituída na segunda metade deste século, por meio da Companhia de Navegação e 

Comércio do Amazonas, dirigida por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, tendo como 

tarefa principal navegar o rio Amazonas. Este artigo visa acompanhar a introdução da navegação 

a vapor na região por meio desta empresa, ressaltando as reivindicações, propostas e debates que 

estiveram presentes no seu processo de sua formação, bem como analisar a legislação que 

organizou o início de suas atividades no ano de 1853. 

Coordenação: Alexandre Macchione Saes (USP) 
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Sessão 17: Interpretações sobre desenvolvimento da América do Sul 

(auditório) 
 

Inserção Periférica da América do Sul no Séc. XIX: os processos de formação dos Estados 

Alexandre Jerônimo de Freitas, Eduardo Crespo e Javier Ghibaudi (UFRRJ–UFRJ–UFF) 

O período conhecido como desenvolvimento hacia fuera pela CEPAL marca a consolidação da 

América do Sul como periferia no capitalismo mundial. Uma longa historiografia desenvolveu–

se para analisar a inserção dos países sul–americanos no boom do comércio internacional 

promovido pela disseminação internacional da revolução industrial. A disponibilidade de terras e 

o clima, a oferta e imigração de mão–de–obra, o impacto da revolução no transporte marítimo e 

das ferrovias, são alguns dos fatores mais realçados para explicar o período. Pouco se analisaram, 

entretanto, os condicionantes políticos que levaram a estratégia de crescimento hacia fuera neste 

período. Questões relacionadas com a formação dos Estados/Economias Nacionais no período 

pós–independência que destaquem como a centralização do poder, as guerras de fronteiras, a 

estrutura econômica e a hierarquia social, construíram coalizões de poder que fomentaram a essa 

forma de desenvolvimento O objetivo deste artigo é fazer uma revisão crítica de alguns dos 

principais trabalhos consagrados sobre o período procurando realçar as questões mencionadas no 

parágrafo acima buscando oferecer uma perspectiva analítica diferente.  

Interpretações do desenvolvimento brasileiro: uma análise para o período de 1808 a 1945 

Antônio Paulo da Silva Mesquita Junior e Elaine Maria Fiuza Ribeiro (UFU) 

O presente trabalho traz a discussão o desenvolvimento brasileiro no período de 1808, quando 

houve a abertura dos portos no Brasil, a 1945 – fim da era Vargas –, na perspectiva de diferentes 

autores. Indicando, paralelamente, como se deu o processo de industrialização no país, apontando 

importância deste no desenvolvimento da economia interna. No mais, verifica–se a participação 

do Estado nesse processo durante todo o período da análise. 

Fragilidades do padrão de desenvolvimento histórico brasileiro: emergência e inflexão da 

transição capitalista 

Thiago Cavalcante de Souza e Niemeyer Almeida Filho (UFU) 

A compreensão acerca da natureza transitória e o padrão de desenvolvimento das economias 

capitalistas perpassa, necessariamente, o entendimento e a discussão do paradigma histórico–

teórico que norteia o processo de acumulação de capital. Nesse sentido, este artigo se propõe a 

analisar o processo de desenvolvimento brasileiro, identificando as fragilidades que perpassam o 

seu padrão histórico–estrutural. Por meio do método histórico e do procedimento bibliográfico, 

propôs–se o resgate das raízes históricas do subdesenvolvimento brasileiro. Os argumentos 

traçados sustentam que processo de desenvolvimento histórico brasileiro se iniciou de forma 

frágil, desconectado de um pacto nacional de desenvolvimento, o que inviabilizou a reprodução 

do capital de forma autônoma, fadando–o a condição periférica e dependente das economias 

centrais.  

Intérpretes sobre a formação econômica do Brasil: a longa duração 

Almir Pita Freitas Filho, Wilson Vieira e Marcelo Creton de Almeida (UFRJ) 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma síntese das interpretações pioneiras sobre a formação 

econômica do Brasil (Caio Prado Júnior e Celso Furtado), buscando estabelecer um paralelismo, 

temporal e metodológico, com os fundamentos da Escola dos Annales, através de Fernand 

Braudel, um de seus mais ilustres representantes. A nossa hipótese de trabalho se baseia na ideia 
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de que tanto Braudel quanto Caio Prado Júnior e Celso Furtado possuem aproximações em suas 

reflexões sobre a questão do tempo histórico (elemento que singulariza a Escola dos Annales) 

quando observam a longa duração e o passado visível no presente, divergindo, no entanto, quanto 

à ideia de mudança acelerada e até mesmo, de revolução. 

Paulo Roberto Cimó de Queiroz (UFGD)  
 

Sessão 18: Dívida externa brasileira (sala 407) 
 

A pecaminosa construção da Dívida Externa Brasileira 

Marcelo Luiz Delízio Araújo (USP) 

A Dívida Externa brasileira, por condições sistêmicas do século XIX, foi construída com a 

obrigatoriedade de pagamento dos serviços em moeda estrangeira. Adquirir dívida nessas 

condições implica no chamado “Pecado–Original”, condição bastante desfavorável em que o país 

não domina o valor da taxa de câmbio, a emissão de moedas e a taxa de juros. Esta condição 

perpetua–se no século XX e resulta na crise da dívida na década de 1980. 

Crise do sistema capitalista e dívida externa no Brasil 

Júlio Cézar Oliveira de Souza (UERJ)  
A discussão sobre a temática neoliberal, seu modus operandi em nível regional, nos remete a crise 

do petróleo de 1973. Este evento provocou mudanças do ponto de vista tecnológico (passagem 

da sociedade industrial para a da informação), o que implicou numa nova lógica de criação de 

valor, assim como permitiu a sobreposição do capital financeiro sobre o industrial, aumentando 

as taxas de exploração, uma vez que o capital creditício (ou especulativo) é apenas a expectativa 

de sua própria transformação em mercadoria. Nossa análise tenta articular essa conjuntura 

econômica à crise do sistema capitalista, utilizando como objeto de análise a dívida externa 

brasileira. Defendemos a ideia de que ocorre um recrudescimento do processo de exploração do 

centro em relação à periferia. 

Alguns apontamentos sobre a crise da dívida e a política econômica de continuidade do 

governo Sarney (1985–1990) 

André Tomio Lopes Amano (USP)  
A década de 1980 ficou conhecida no Brasil como a “década perdida”. Certamente, os anos 1980 

expressaram fortemente o que representou a chamada crise da dívida para os países periféricos, 

especialmente, os latino–americanos. O governo Sarney, apesar de ser o primeiro governo civil 

após a Ditadura, não foi eleito pelo voto do povo. A transição “democrática”, feita em comum 

acordo com os grupos que deixavam o poder, levou à mudança somente na aparência, mas a 

essência permanecia a mesma. Esse artigo visa trazer alguns elementos para a discussão sobre a 

crise da dívida e as políticas econômicas postas em prática pelo governo Sarney que, apesar de 

algumas tentativas heterodoxas, acabaram, de uma maneira geral seguindo as diretrizes do 

governo anterior de pagar a dívida a qualquer custo. 

Coordenação: Felipe Pereira Loureiro (USP) 
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Sessão 19: Empresas e instituições do setor agrícola e extrativista 

(sala 303) 
 

O mercado argentino da erva mate brasileira: um dos grandes problemas que levaram à 

criação do Instituto Nacional do Mate no Brasil 

José Antônio Fernandes (USP) 

Nosso objetivo nessa apresentação é tratar sobre a economia ervateira brasileira, focando a 

situação de seu principal mercado até a primeira metade do século XX, a Argentina. Isso porque 

os problemas com o país vizinho se inserem entre os principais que contribuíram para a criação 

do Instituto Nacional do Mate (INM), órgão criado por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, 

que surgiu em 1938 para agir como autarquia centralizadora das decisões envolvendo o produto, 

que incluíam todas as fases (a produção, o comércio e a exportação). O INM surgiu em meio aos 

problemas profundos relacionados à erva–mate, entre os quais está inserida a redução crescente 

nas vendas para Argentina, que vinha substituindo o produto brasileiro pelo que plantava e colhia 

em Misiones. Vale por fim dizer que esta apresentação é parte de uma pesquisa em 

desenvolvimento, portanto, mostrando um dentre os grandes problemas do mate, deixando os 

demais para serem tratados em outras apresentações oportunas.  

Origem, evolução tecnológica e concentração na indústria sul–rio–grandense de 

processamento de soja 

Pedro Marcelo Staevie (UNILA) 

O presente artigo aborda a origem, as mudanças geográficas, a evolução tecnológica e a 

concentração industrial na indústria gaúcha de esmagamento de soja entre as décadas de 1960 e 

2000. Para este último objetivo, utilizamos os indicadores CR4, CR8 e HHI (Herfindahl–

Hirschman).  

A dinâmica de crescimento da Adama Agricultural Solutions 

Victor Pelaez e Augusto Tsubouchi (UFPR) 

A Adama Agricultural Solutions é uma das líderes mundiais do mercado de produtos equivalentes 

(patente vencida) da indústria de agrotóxicos. É resultante da fusão entre a Makhteshim e a Agan, 

duas empresas israelenses fundadas na década de 1940, no contexto do movimento sionista para 

a formação de Israel. Isto permitiu um rápido crescimento da empresa em nível multinacional, 

que passou a atuar em mais de 120 países. Passou a ser controlada, em 2001, por uma estatal 

chinesa (ChemChina). Entre 2000 e 2014 o faturamento da empresa aumentou cerca de 300%, 

com uma taxa de crescimento duas vezes superior ao do mercado mundial. O objetivo deste artigo 

é o resgate da história da Adama Agricultural Solutions a partir das suas estratégias de 

crescimento externo (fusões e aquisições), de diversificação e de multinacionalização. Adota–se 

como referencial de análise a teoria do crescimento da firma de Edith Penrose e a lógica de 

multinacionalização de capitais, proposta por John Dunning e Sarianna Lundan. 

Breve Historia de la empresa FUNSA em el Uruguay, 1936–1974 

Sebástian Sabini (Universidad de la Republica) 

Este é um preliminar para formar tese em história econômica e social, procurando a partir de uma 

perspectiva neo–institucionalista, analisar o caso da empresa FUNSA, processamento de produtos 

de borracha, no período 1936–1974, que domina mercado Uruguai nesse período. A capital 

nacional fundação, seu crescimento explosivo e diversificação baseada na proteção legislativa e 
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estagnação e recuperação, servir como emblemático da indústria local e sinteticamente representa 

o caminho seguido por ele. 

Coordenação: Teresa Cristina de Novaes Marques (UnB) 

 

Sessão 20: Estado, política e pensamento Econômico (sala 307)  
 

Governo Representativo e democracia econômica em discursos parlamentares de John 

Stuart Mill (1866) 

Eduardo Teixeira Gomes (UFES) 

Este trabalho analisa suscintamente alguns pontos de confluência entre as concepções de John 

Stuart Mill (1806–1873) sobre a democracia representativa e dois de seus discursos parlamentares 

proclamados no contexto das lutas políticas inglesas na segunda metade do século XIX. Houve 

uma revolução filosófica na Inglaterra desde a segunda metade do século XVIII, o cenário 

político–social da Inglaterra foi impactado com o advento dos radicais utilitaristas e seu 

consistente conjunto de teorias defendidas e aplicadas a vários campos da história política e 

filosófica de seu tempo. O governo representativo, com viés educativo, potencializado na 

participação ativa das massas populares na política e construção das realidades sociais constitui 

um caminho tanto crucial quanto eficaz, para construir uma democracia representativa que atue 

no desenvolvimento humano autonomista com foco na formação de um Estado submisso à 

sociedade democrática. 

Correlating Marx and the early Marginalists: a speculative realist reading 

Emmanoel de Oliveira Boff (UFF) 

O artigo objetiva mostrar que apesar de todas as diferenças cristalizadas na história do pensamento 

econômico (seção 2), Marx e os marginalistas partilham de uma mesma problemática filosófica 

na filosofia moderna – o correlacionismo. Em outras palavras, eles devem resolver o problema 

de como correlacionar sujeito e objeto (seção 3). Se nossa análise for convincente, as diferenças 

identificadas na seção 2 podem ser explicadas pelo fato de eles iniciarem a partir de pólos distintos 

do círculo correlacional: Marx começa com a mercadoria objetiva e os marginalistas com a 

utilidade marginal subjetiva (seção 4).  

Notas Críticas à compreensão de Lênin sobre o Estado: revisitando o Estado e a Revolução 

Paulo Henrique Furtado de Araujo (UFF)  
O artigo sustenta que a ausência da compreensão do capital enquanto forma específica de riqueza, 

de intermediação social, de dominação abstrata e forma auto–estruturante da sociedade humana, 

limita a compreensão de Lenin sobre o Estado moderno e condiciona o tipo de solução 

emancipatória humana que ele teoriza e implementa. Desta incompreensão resulta um tipo de 

marxismo, dominante ao longo do século XX, que apresenta três características particulares e que 

não estão presentes em Marx: estatolatria, politicismo e a tomada do proletariado como o 

demiurgo da emancipação. O livro de Lenin, O Estado e a Revolução, condensa essas limitações 

e é aqui analisado criticamente. 

Coordenação: Rogério Naques Faleiros (UFES) 
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Sessão 21: Economia mundial na segunda metade do século XX 

(sala 204) 
 

A trajetória do socialismo na Bulgária (1945–1990) 

Luiz Henrique Marques Gomes (UFF) 

O objetivo deste trabalho é realizar uma investigação histórica sobre a economia da Bulgária 

durante o período entre 1945 e 1990. Neste ínterim, o país estudado reivindicou o socialismo 

como sistema social. Por conta disso, o enfoque da análise estará nas principais características e 

na evolução histórica do chamado socialismo real. O método empregado para tal é a prospecção 

histórica com base nos dados e na literatura acerca do tema. Os resultados obtidos indicam que 

as contradições econômicas, sociais e políticas do socialismo real foram as causas principais para 

o decesso do mesmo. Para atingir seu objetivo, este trabalho divide–se em seções, as quais estão 

organizadas de acordo com os temas mais relevantes para a compreensão do desenvolvimento 

búlgaro.  

Coreia do Sul e Taiwan: uma história comparada do pós–guerra 

Alexandre Black de Albuquerque (UFPE) 

Nos últimos sessenta anos Coreia do Sul e Taiwan vem demonstrando um grande dinamismo 

econômico que os tornaram os principais exemplos de desenvolvimento entre nações da periferia 

do capitalismo. Em poucas décadas deixaram de ser países agrários e se transformaram em 

economias  industriais. Nesse artigo propomos fazer uma história econômica comparada dessas 

duas nações tendo como recorte temporal o pós Segunda Guerra Mundial. A escolha desse marco 

temporal está de acordo com as mudanças nas estruturas econômicas e sociais que ocorreram 

nesses países ao fim de década de 1940 e início dos anos de 1950 e com a ascensão e fim da 

Guerra Fria, que tanto influenciou as escolhas feitas pelos respectivos governos nacionais e dos 

EUA, que deram farto apoio financeiro a essas duas pequenas nações asiáticas. 

A reunificação das Alemanhas e o final da Guerra Fria (1989–1991)  
Tallyta Rosane Bezerra de Gusmão e Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli (UFMA) 

A absorção da República Democrática da Alemanha pela vizinha República Federal no início da 

década de 1990 do século XX, marcou o início de uma nova era para as relações dos países 

europeus, e do mundo como um todo. A queda do Muro de Berlim assinalou o início do fim da 

Guerra Fria e uma nova configuração do poder do poder mundial. Este artigo descreve e analisa 

os eventos que compõem o episódio de “unificação” dos dois territórios alemães, as reações 

provocadas interna e externamente ao território das duas Alemanhas e os tratados que 

formalizaram o processo de unificação de ambas. 

Coordenação: Guilherme Grandi (USP) 

 

Sessão 22: Questões de economia internacional contemporânea 

(sala 203) 
 

Oferta, demanda e tendência do preço internacional do petróleo: uma interpretação à luz 

da abordagem clássica do excedente 

Simone Fioritti Silva (UFRRJ) 

Este trabalho tem como objetivo elucidar os canais de transmissão da demanda e da oferta para a 

tendência do preço internacional do petróleo com base na Abordagem Clássica do Excedente, 
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recuperada por Sraffa, Garegnani e seus seguidores. Para tanto, o trabalho se dedica, 

primeiramente, a realizar uma análise teórico–conceitual acerca do processo de gravitação dos 

preços de mercado ao preço natural com base nos autores inseridos nesta tradição. Inspirado neles, 

em seguida, é discutido o conceito de renda diferencial extensiva para recursos escassos não–

renováveis. Por fim, aplica os conceitos teóricos discutidos ao caso do petróleo. Diante disso, 

conclui que os canais de transmissão da demanda e da oferta para a tendência do preço 

internacional do petróleo são via custos de produção, e não via escassez de oferta ou excesso de 

demanda. 

História e formação do mercado das drogas 

Taciana Santos de Souza e Cássio da Silva Calvete (UNICAMP–UFRGS) 

Este trabalho discute a relação dos aspectos econômicos com o mercado de drogas e a relação 

destes com as intervenções governamentais que buscam reduzir o custo social decorrente desse 

comércio ilícito. Para isso, é realizada uma revisão da história das drogas até o século XXI, a 

partir da concepção marxista dos valores destas substâncias. Os enfoques principais são para a 

história, a formação e as tendências atuais do mercado global de drogas. 

Mobilidade da Força de Trabalho dentro da Zona do Euro 

Thaynara Regina Cordeiro de Oliveira e Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli (UFMA) 

Uma das liberdades que os cidadãos da União Europeia usufruem é a livre circulação de 

trabalhadores, que inclui os direitos de circulação e residência dos trabalhadores, o direito de 

entrada e de permanência dos membros da família e o direito de trabalhar noutro Estado Membro 

da UE  e ser tratado da mesma forma que os nacionais desse Estado Membro. Em certos países, 

aplicam–se restrições a cidadãos de Estados Membros que tenham aderido recentemente à UE. 

Neste contexto é importante a presente abordagem a respeito da mobilidade da força de trabalho 

dentro da Zona do Euro, diante dos tratados, regulamentos e jurisprudência aplicados ao assunto, 

de forma que se tenha um parâmetro dessa mobilidade no atual contexto da União Europeia. 

Coordenação: Pedro Henrique Pedreira Campos (UFRRJ) 

 

Mesa Redonda II (10h45 – 12h30) 
 

O Tempo Saquarema e o Capitalismo Tardio 

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F)  

 

Prof. Dr. Ricardo Salles (UNIRIO) 

Prof.ª Dr.ª Wilma Peres Costa (UNIFESP) 

Prof. Dr. Wlamir Silva (UFSJ) 

Mediadora: Rita Almico (UFF)  

 

Almoço (12h30 – 14h) 
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Apresentação de trabalhos IV (14h – 15h45) 

Sessão 23: Tráfico, legislação e diplomacia (sala 203) 
 

A economia amazônica na longa duração (c.1680–1807) 

Diego de Cambraia Martins (USP) 

Neste texto buscamos avaliar os impactos do tráfico de escravos, com origem nos Rios da Guiné, 

na Amazônia – particularmente nas capitanias do Grão–Pará e Maranhão. Destarte, introduzimos 

o capítulo discutindo como foram os esforços de ocupação e defesa do território, bem como sua 

posterior colonização. Posto isso, partimos para a análise de sua economia, no âmbito da longa 

duração. Optamos por esse enfoque, pois somente assim poderíamos compreender os efeitos do 

comércio de escravos na região, pois notamos a existência de uma ruptura crucial, do ponto de 

vista econômico: a criação da Companhia de Comércio e o estabelecimento da rota de tráfico que 

ligava a Amazônia e os Rios da Guiné.  

A obsessão com o tráfico, a legislação escravista e os códigos negreiros portugueses 

Roberto Borges Martins (UFMG) 

Usamos o levantamento da legislação escravista portuguesa feito por Silvia Hunold Lara para 

avaliar as atitudes da metrópole com relação à questão da mão de obra em sua colônia americana. 

O exame revela uma verdadeira obsessão com o tráfico de africanos e um completo descaso com 

a reprodução natural dos cativos. A legislação se preocupa apenas em tornar o tráfico mais 

eficiente e mais rendoso, para os traficantes e para a Real Fazenda. Não se encontra nenhuma 

provisão visando a equalização dos sexos, a melhoria das condições de vida, ou o incremento da 

fertilidade das mulheres cativas. Portugal permaneceu apegado ao tráfico africano e nunca 

considerou outra alternativa para o suprimento de “braços para a lavoura”. Nossa metrópole nunca 

nos outorgou nenhum código negro sobre o tratamento dos escravos, como fizeram as outras 

potências coloniais, mas produziu, em vez disso, dois códigos negreiros completos. 

Os conflitos entre a diplomacia e os comerciantes britânicos sobre o tráfico negreiro 

brasileiro (1826–1850) 

João Daniel Antunes Cardoso do Lago Carvalho (UFF) 

O objetivo do texto é analisar os conflitos de interesses entre os comerciantes ingleses no Brasil 

e a diplomacia de Londres na questão do tráfico de escravos, apresentado fontes documentais 

pertinentes para uma análise pormenorizada do tema. Inicialmente, será apresentada uma 

discussão entre autores que tratem da presença inglesa no Brasil e de sua atuação no comércio de 

escravos e na diplomacia. Depois, serão apresentados exemplos de fontes que tratam do tema 

deste trabalho. E, finalizando, haverá uma tentativa de conclusão e harmonização do que foi 

apresentado ao longo do texto.  

Coordenação: Leonardo Marques (UFF) 
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Sessão 24: Segunda escravidão e a modernização do Império (sala 

207) 
 

A “segunda escravidão” na Princesa do Vale (Vassouras, RJ) e na Princesa do Oeste 

(Campinas, SP), 1797–1888 

Maria Alice Rosa Ribeiro e Maísa Faleiros da Cunha (UNESP–UNICAMP)  
O objetivo do artigo a ser apresentado é fazer uma discussão da “segunda escravidão” à luz da 

experiência escravista de Campinas, região pouco explorada pelos estudiosos dessa corrente de 

pensamento. O trabalho está dividido em três partes e a conclusão: na primeira analisamos a 

“segunda escravidão”, segundo seus principais formuladores; em seguida, fazemos a incursão 

pela historiografia de Vassouras, destacando os estudiosos da “segunda escravidão”. Na terceira 

parte, analisamos o desenvolvimento das culturas destinadas à exportação, açúcar e café, e a 

evolução da escravidão em Campinas, ressaltando as semelhanças e as diferenças em relação à 

economia cafeeira de Vassouras. Nas considerações finais, voltamos ao ponto inicial – “segunda 

escravidão” – para pensar sobre sua capacidade em iluminar a experiência campineira e vice–

versa. 

Raízes escravas da modernização capitalista no Brasil 

Luiz Fernando Saraiva e Rita Almico (UFF) 

A presente proposta de pesquisa busca analisar algumas transformações na economia brasileira 

durante o século XIX, entendendo a vigência do regime escravista como o elemento fundamental 

na definição dessa economia e de tais transformações. Contrariando grande parte da historiografia 

especializada, entendemos que a escravidão não se constitui como elemento estrutural do atraso 

industrial brasileiro no período mas, paradoxalmente, como o elemento definidor desse mesmo 

processo. Os aspectos centrais que a escravidão irá adquirir no final do século XVIII e durante o 

XIX foram tratados por diversas correntes teóricas e, mais recentemente, os estudos denominados 

como "Segunda Escravidão" têm proposto analisar essa questão a partir de evidências empíricas 

e discussões teóricas renovadas. Refletir criticamente sobre essa nova produção e, ainda, 

pensarmos limites e soluções dadas por este conceito é outro objetivo que se coloca neste trabalho. 

O impacto das Exposições Universais do século XIX para as relações econômicas brasileiras 

e o avanço tecnológico: uma análise sobre a participação das províncias 

Monica Martins (UFRRJ) 

O artigo versa sobre a participação brasileira nas Exposições Universais da Indústria, analisando 

a realização das três primeiras Exposições Nacionais na Corte, com produtos enviados pelas 

províncias. A partir de dados apresentados se discute o impacto das Exposições Universais para 

as relações econômicas do Brasil no final do século XIX, os debates que envolveram diferentes 

posições sobre a participação do Brasil e o impulso desses eventos ao processo de inovação 

tecnológica no Brasil. 

Indústria paraense: uma análise da trajetória da Fábrica Perseverança, Perfumaria Phebo 

e Fábrica Palmeira 

Marcílio Alves Chiacchio e Jayne Isabel da Cunha Guimarães Chiacchio (UERR)  
O atual trabalho é a construção de um estudo cuja área de conhecimento se encontra nos 

fundamentos da história de empresas. Ele visa abordar as histórias de empresas na Amazônia que 

tiveram grande relevância para a economia regional. Tendo como foco a construção da trajetória 

das empresas paraenses Fábrica Perseverança, Fábrica Palmeira e Perfumaria Phebo, empresas 
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que surgiram no Bairro do Reduto, na cidade de Belém – Pará, e foram de grande êxito industrial 

no Estado. Do ponto de vista geral, o trabalho pretende contribuir com a história de empresas na 

Amazônia, uma área pouco estudada. Procurando relacionar a perspectiva de desenvolvimento 

baseado no estudo de empresas regionais.  

Coordenação: Wilma Peres Costa (UNIFESP) 

 

Sessão 25: Negócios no Império e na República (sala 307) 
 

Negócios à Germania: homens de ofício, comerciantes e diplomatas na imigração alemã da 

cidade do Rio de Janeiro entre 1808 e 1831 

Pedro Lucas de A. Araujo (UNIRIO)  
O presente trabalho pretende analisar, através de perspectivas econômicas e político–culturais, a 

vinda de alemães a cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 1808 e 1831. Negociantes, homens 

de ofícios e diplomatas são retratados como protagonistas dessas relações entre Estados, e das 

relações internas da comunidade alemã no Rio de Janeiro. Através de uma análise da Europa e da 

América no início dos oitocentos, apresenta as causas da vinda de imigrantes alemães para a 

cidade do Rio de Janeiro, a realidade nos reinos e estados germânicos, a propaganda do Brasil, e 

as atividades desses primeiros alemães, através de empresas, firmas e associações, em uma 

realidade cada vez mais economicamente e socialmente mais diversa, como sempre foi a do Rio 

de Janeiro. 

A Casa comercial Almeida & Cia. (1870–1930): promovendo o (sub)desenvolvimento em 

Mato Grosso 

Virgínia Maria Castro de Almeida e Armando Wilson Tafner Junior (UFMT–UEM) 

O presente trabalho discute um estudo de caso sobre a Almeida & Cia, refletindo sobre a estratégia 

usada para diversificar seu nicho de mercado e se estes contribuíram para o desenvolvimento 

socioeconômico de Cuiabá, Mato Grosso. A análise dos resultados revelou que os diversos 

empreendimentos da Almeida &Cia. atenderam algumas necessidades da sociedade, porém não 

promoveu o desenvolvimento em sua plenitude, uma vez que ocorreu grande exploração do 

trabalho e concentração de renda, culminando na extinção de exemplares da fauna e da flora, 

como foi o caso da Poaia.  Outra constatação importante é de que tanto a Almeida & Cia como a 

cidade de Cuiabá, atenderam a um projeto político e econômico nacional elaborado para os 

Estados periféricos nacionais: o de ser exportador de matéria–prima e importador de produtos 

manufaturados. 

O livre comércio entre Mato Grosso e o Paraguai (1872–1898) 

Paulo Roberto Cimó Queiroz (UFGD) 

O livre comércio aqui referido – limitado aos produtos “do solo e da indústria” de cada um dos 

lados da fronteira – foi estabelecido pelo Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o 

Brasil e o Paraguai, assinado em 1872, renovado em 1883 e expirado em 1898. Tal estipulação 

visava, ao que parece, favorecer a reconstrução tanto de Mato Grosso como do Paraguai, que 

haviam sido devastados durante a Guerra da Tríplice Aliança (1864–1870). O presente trabalho 

mostra que, no período considerado, embora tenha sido significativo o contrabando (favorecido 

pela permeabilidade das fronteiras), assim como o comércio de gêneros de terceiros países 

(introduzidos em Mato Grosso a partir do Paraguai), os gêneros de produção local foram 

efetivamente negociados nos termos dos tratados, de modo a beneficiar as duas partes. Como 
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fontes, utilizam–se principalmente os relatórios dos presidentes da província e estado de Mato 

Grosso e dos ministérios brasileiros da Fazenda e das Relações Exteriores.  

A atuação estrangeira na atividade importadora no Brasil: uma análise dos anúncios 

publicitários no jornal The Brazilian Review. A Weekly Record of Trade and Finance 

(1898–1914) 

Claudia Alessandra Tessari e André Bertunes (UNIFESP) 

Este artigo aborda a atuação estrangeira, especialmente a britânica, no Brasil no período entre 

1898 e 1914 no que diz respeito a atuação de companhias estrangeiras no comércio exterior 

brasileiro vinculada ao negócio de importação no Rio de Janeiro. Para isso, foram pesquisados 

anúncios veiculados no jornal The Brazilian Review. A Weekly Record of Trade and Finance.  

Fundado e editado por pelo britânico Joseph Phillip Wileman, que havia sido assessor técnico de 

Joaquim Murtinho no Ministério da Fazenda, era um jornal econômico semanal, escrito em inglês, 

publicado no Rio de Janeiro entre 1898 e 1940. O jornal foi pioneiro na divulgação de estatísticas 

econômicas no Brasil e também importante divulgador de informações e análises sobre o Brasil 

no exterior. O jornal mantinha agentes e circulava em algumas das principais praças 

internacionais, tais como Londres, Nova Iorque e Hamburgo. Do total de suas páginas, cerca de 

metade era composta de anúncios voltados a negócios relacionados ao comércio exterior. A 

grande parte era constituída de anúncios de empresas estrangeiras, desde fornecedores de serviços 

financeiros (bancos e seguradoras), de transporte marítimo, de casas importadoras de bens de 

capital até bens de consumo de luxo importados voltados, sobretudo, para o público masculino 

vinculado aos negócios urbanos. Neste artigo são abordadas as companhias de navegação 

transatlântica e as casas importadoras.  

Coordenação: Renato Leite Marcondes (USP) 

 

Sessão 26: Da década perdida ao Brasil recente (sala 205) 
 

Planejamento governamental no Brasil: interseções com a política desenvolvimentista 

Janikelle Bessa Oliveira e Marcos Gabriel Guedes Silva (UNIMONTES) 

Esse artigo objetiva apresentar e analisar a relação estabelecida entre o planejamento 

governamental e o discurso de desenvolvimento utilizado pelo Estado. Para tanto, busca–se na 

pesquisa documental (planos governamentais) e revisão bibliográfica sistemática a possibilidade 

de estabelecer a interseção entre esses dois temas. No período de 1930 a 2015 foram observados 

vinte planos governamentais que em síntese propunham um tipo de atuação do Estado como 

resolvedor de demandas e indução dos caminhos para o crescimento econômico e social. 

A construção do terminal pesqueiro de Laguna na longa espera do desenvolvimento local 

Luiz Claudio de Freitas (UNESC)  
O objetivo do trabalho é analisar a constituição do porto pesqueiro de Laguna (Decreto–Lei nº 

525, de 8 de abril de 1969) e a sua relação com as atividades pesqueiras locais. A construção do 

terminal pesqueiro se tornou a nova esperança para o desenvolvimento da economia local, 

contudo, as obras foram inauguradas apenas no início da década de 1980. A reestruturação do 

setor pesqueiro em meados da década 1970, o baixo padrão de acumulação da economia local e 

a crise fiscal e financeira do Estado na década de 1980 e 1990 não permitiram o crescimento 

esperado da produção pesqueira sob a área de influência do porto. Na última década observa–se 

a retomada das políticas de fomento ao setor pesqueiro e a liberação de novas obras para o 
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funcionamento do terminal pesqueiro reacendeu as expectativas de desenvolvimento da pesca 

regional. 

Crise econômica, mercado de trabalho e mudança institucional no Brasil nos anos 1980 

Juliano Vargas e Ednilson Silva Felipe (UnB–UFES) 

O artigo discute a configuração que o mercado nacional de trabalho (MNT) assumiu na economia 

nos anos oitenta, com ênfase para o fenômeno da informalidade. Primeiramente, é feita a 

apreciação do interregno 1930–1980 quanto às principais modificações econômicas e 

institucionais que se consubstanciaram na configuração do mercado de trabalho do despontar dos 

anos oitenta, mostrando o legado deixado ao país pela “era do desenvolvimentismo”, uma 

sociedade urbano–industrial. Em seguida, expõe–se como na década de oitenta ocorreu a débâcle 

da economia brasileira e dela proveio uma crise do Estado, justificativa para o não compromisso 

formal por parte do governo com o pleno emprego. Na esteira destes acontecimentos iniciou–se 

a deterioração do mundo do trabalho, com maior insegurança laboral.  

Brasil e o legado da década de 1980: crise e orientação da política econômica 

Alessandra Kely da Silva (UNICAMP)  
O presente artigo trata do período da economia brasileira conhecido como a década perdida e 

apresenta como principal objetivo mostrar como as decisões de política econômica contribuíram 

diretamente para o processo de aceleração do endividamento e baixo crescimento econômico, 

culminando na crise da dívida dos anos de 1980. Para tanto, nos reportamos para a década de 

1970 a fim de mostrar como esse processo começou a ser gestado na presente década, graças, 

também, ao abundante afluxo de crédito disponível no cenário internacional. 

Coordenação: Wilson Vieira (UFRJ) 

 

Sessão 27: Crescimento econômico na primeira metade do século 

XX (sala 204) 
 

Espaço de experiência e horizontes de expectativas: as ferrovias e o pensamento 

desenvolvimentista do político Affonso Pena (1891–1906) 

Bárbara Braga Penido (CEFET–MG) 

A proposta é tomar os discursos produzidos por Affonso Penna, durante sua atuação política, 

buscando relacionar os sentidos da ideia de progresso com os projetos de construção de ferrovias 

no estado de Minas Gerais. Para compreender seu pensamento desenvolvimentista, buscamos 

fazer uma reconstituição de sua trajetória profissional e intelectual no período de 1874 a 1906. 

Ao analisar os repertórios contidos nas retóricas de seus discursos, entendidos como espaço de 

experiência, visamos compreender o horizonte de expectativas referente às noções de progresso 

associadas a um projeto de modernidade, segundo as perspectivas de Affonso Penna sobre os 

projetos de instalação de ferrovias que procurava instituir no Estado. 

O café no Brasil: Produção e Mercado Mundial na primeira metade do século XX 

Pedro Geraldo Saadi Tosi e Rogério Naques Faleiros (UNESP–UFES) 

Durante a primeira metade do século XX o Brasil respondeu, seguramente, por mais da metade 

da oferta mundial de café, o que colocava o país no centro de qualquer estratégia comercial 

monopólica neste mercado em nível mundial. Tais estratégias passavam pelas políticas de 

valorização dos grãos, por toda a logística de embarques e de distribuição em nível mundial, bem 

como estimulava os demais países produtores à crescente concorrência com os demais países 
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produtores. Na outra ponta, os EUA respondiam por cerca de 70% do consumo mundial na década 

de 1940. O Objetivo deste artigo é apresentar a sistematização de dados acerca do comércio 

mundial de café na primeira metade do século XX. Destaca–se no conjunto de informações 

apresentadas os principais produtores de café no continente americano e no mundo, os principais 

portos de embarque no Brasil, bem como os principais destinos das sacas exportadas. 

Ferrovia e Estado: a atuação do holding Brazil Railway Company (1904–1920) 

Lucas Mariani Corrêa (UNESP)  
Nossa comunicação tem por objetivo apresentar partes de nosso doutoramento, que nos 

dedicamos às atividades ferroviárias do holding Brazil Railway Company no Sul e Sudeste do 

país e sua relação com as diretrizes governamentais de cada estado, entre os anos 1904 até 1920. 

Criado em 1906, o grupo assumiria a grande maioria das concessões das ferrovias brasileiras. A 

administração desse grupo, liderada por Percival Farquhar, chegará até os anos de 1920, quando 

mudará a gestão devido a uma crise econômica. Nesse período, desenvolverá a colonização e 

atividades extrativistas, como a exploração da madeira no Sul e carne bovina congelada. 

Utilizamos como fonte os documentos oficiais da própria empresa, periódicos e Relatórios 

Ministeriais.  

Crise cafeeira e greve ferroviária em São Paulo no início do século XX 

Guilherme Grandi (USP) 

A historiografia dedicada às relações de trabalho no Brasil tem dado pouca importância aos 

movimentos grevistas como resultantes de flutuações econômicas mais abrangentes, sejam elas 

de cunho nacional, regional ou setorial. Assim, o propósito deste artigo é relacionar a primeira 

grande greve ferroviária, promovida em 1906 pelos ferroviários da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, com a crise de superprodução da economia cafeeira do início do século XX. 

Objetiva–se demonstrar que a compreensão acerca das razões da greve exige um exame dos 

fatores internos e externos ao conflito que, em certa medida, se inter–relacionam e se sobrepõem 

uns aos outros. Em outras palavras, enfatiza–se a necessidade de correlacionar o contexto 

histórico do conflito (fatores internos) com as circunstâncias que vinham ocorrendo no comércio 

internacional do café (fatores externos) desde o final do século XIX. As fontes primárias 

consultadas compõem–se de jornais operários selecionados, atas das assembleias e documentos 

diversos da Liga Operária de Jundiaí e relatórios da diretoria da Companhia Paulista. O artigo 

conclui que a crise pela qual passava o mercado cafeeiro teve implicações importantes sobre 

determinados movimentos grevistas que emergiram nesse período, o que inclui os conflitos entre 

capital e trabalho travados no interior do setor ferroviário paulista. 

Coordenação: Ivanil Nunes (UNIFESP)  

 

Sessão 28: Pensamento econômico brasileiro pós–1930 (sala 308) 
 

Celso Furtado, Caio Prado Júnior e a História do Pensamento Econômico na década de 

1950 

Roberto Pereira Silva e Janaína Fernanda Battahin (UNICAMP) 

O trabalho investiga as incursões de Celso Furtado e Caio Prado Júnior na história do pensamento 

econômico na década de 1950. Nossa hipótese central é que a leitura da história do pensamento 

econômico faz parte de um esforço para discutir os fundamentos das teorias econômicas e, ao 

mesmo tempo, justificar diagnósticos do presente e propostas de política econômica dos dois 
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autores.  Compreendemos o interesse nesse campo de estudos como uma resposta aos debates 

sobre política econômica dos anos de 1950, uma arena de disputas entre diversas correntes do 

“pensamento econômico brasileiro”, envolvendo economistas de filiações socialistas, liberais e 

desenvolvimentistas. Finalmente, discutimos como este interesse pela história do pensamento 

econômico articula–se aos interesses mais gerais de Celso Furtado e Caio Prado Júnior. 

As diferentes perspectivas de Furtado e Delfim Netto para o desenvolvimento econômico 

brasileiro 

Gian Carlo Maciel Guimarães Hespanhol (USP) 

O presente artigo versa sobre as diferentes perspectivas dos economistas Delfim Netto e Celso 

Furtado em relação ao café e às possibilidades de desenvolvimento capitalista e industrialização 

no Brasil. Analisaremos os argumentos de Furtado contidos no Formação Econômica do Brasil 

[1959] e os de Delfim contidos n’O Problema do Café no Brasil [1959]. É patente nesses dois 

livros a necessidade de desenvolver as forças produtivas no Brasil, com ênfase na industrialização 

do país. Ambos foram lançados à mesma época e, apesar de terem como foco questões e 

problemáticas diferentes, tentaremos mostrar como, ao final, elas se resvalam e dialogam. Por 

mais que possa parecer estranho, muitos dos argumentos dos dois livros são muito parecidos; 

algumas vezes iguais, em outras utilizando–se de termos diferentes.  Assim, comentaremos 

algumas dessas convergências, mas serão ressaltadas as principais divergências que resultariam 

em proposições diversas de política econômica.  

A dimensão cultural do desenvolvimento: Uma incursão teórica em Celso Furtado e 

Amartya Sen 

Cíntia Raquel Soares Pinheiro, Natália Pereira Pinheiro e Luiz Eduardo Simões de Souza 

(UFMA) 

O presente debate pretende evidenciar a importância da dimensão cultural para o 

desenvolvimento de uma nação. Procura–se realizar um breve apanhado histórico sobre as 

particularidades do Brasil e da América Latina que na geopolítica global estão inseridas sob o 

signo da dependência, do subdesenvolvimento e na periferia do capitalismo sob o ponto de vista, 

principalmente, dos teóricos Celso Furtado e Amartya Sem, sob o método de revisão de literatura. 

Evidencia–se, então, que os governantes precisam descartar a imitação de padrões de consumo 

próprios do capitalismo, além de fomentar a diversidade cultural existente no próprio território e 

promover um desenvolvimento que, primeiramente, esteja ancorado nas liberdades individuais 

dos cidadãos. 

Padrão histórico do desenvolvimento brasileiro: limites e determinantes estruturais de uma 

nação dependente 

Érica Priscilla Carvalho de Lima, Elaine Carvalho de Lima e Niemeyer Almeida Filho (UFU) 

O presente ensaio tem por objetivo analisar as interpretações teóricas acerca da problemática 

sobre a transição do capitalismo no Brasil e considerar as vertentes que estudam como os fatores 

estruturais reproduzem uma inserção desigual da economia brasileira no cenário global. Parte–se 

do pressuposto que o processo histórico não é um fenômeno de padronização, mas de acentuação 

de desigualdades.  Justifica–se a realização deste estudo, sem dúvida, pela relevância de se 

compreender como o padrão histórico brasileiro resultou em uma estrutura não dotada de 

autonomia para converter endogenamente seu processo de desenvolvimento. Utilizar–se–á, para 

tanto, a análise histórico–estruturalista, mediante a compreensão de que o subdesenvolvimento é 

uma produção histórica e não um processo natural. 

Coordenação: Julio César Zorzenon Costa (UNIFESP) 
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Sessão 29: A CEPAL e o desenvolvimento econômico latino 

americano (sala 305) 
 

A CEPAL como escola de pensamento autônomo: considerações preliminares sobre a tese 

centro–periferia 

Natalia Pereira Pinheiro e Luiz Eduardo Simões Souza (UFMA) 

O presente artigo trata da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), sua 

história e suas contribuições no debate em torno das políticas de desenvolvimento econômico. 

Tendo em vista o paradigma que regeu a instituição durante os anos 1950 e 1960, a noção de 

centro – periferia, faz–se uma análise das peculiaridades em torno do discurso e do método 

cepalino. Trata–se de uma investigação preliminar sobre a natureza das teses cepalinas como uma 

escola de pensamento econômico independente em sua época. 

Vertentes formadoras do pensamento cepalino para além de Keynes: contribuição e 

influência do pensamento de List para a CEPAL 

David José Pereira Deccache Alves e Luise Gonçalves Villares (UFF–UFRRJ) 

Dada a importância do pensamento cepalino no desenvolvimento econômico da América Latina, 

esse artigo visa evidenciar a influência de Friedrich List sobre o pensamento da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), visto que as principais ideias de List 

influenciaram alguns autores da CEPAL. Apresentaremos semelhanças entre List e as 

considerações predominantes da CEPAL, observando que as influências na formação do 

pensamento cepalino estão além de Keynes. 

Pluralismo das abordagens em economia e as múltiplas influências teóricas incorporadas 

pela CEPAL 

Maísa Goulart e Ramón García–Fernández (UFABC)  
O objetivo deste trabalho é analisar as propostas e desdobramentos do estruturalismo histórico 

desenvolvido pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) como um 

exemplo da aplicação pluralismo das abordagens em economia. Entende–se o estruturalismo 

cepalino como uma teoria econômica voltada à análise da realidade latino–americana que 

recupera argumentos provenientes das teorias pós–keynesiana, institucionalista e marxista, por 

exemplo. Para isso, o trabalho apresenta o desenvolvimento do conceito de pluralismo, sem que 

este seja o desenvolvimento central desta pesquisa. O objetivo geral é apresentar as propostas 

cepalinas como uma teoria econômica direcionada à América Latina que aponta alguns 

argumentos provenientes das teorias supracitadas incorporadas pelo estruturalismo, com a 

finalidade de verificar o pluralismo das abordagens em um caso prático e aplicado. 

O papel da industrialização no pensamento de Raúl Prebisch 

Vinícius Figueiredo Silva (UNICAMP) 

O objetivo deste artigo é apresentar através de uma breve análise do contexto histórico, os 

argumentos teóricos formulados por Raúl Prebisch acerca do conceito de industrialização. Para 

tanto, mostraremos a crítica do autor às teorias clássica e neoclássica do pensamento econômico; 

a criação do conceito centro–periferia e da teoria do subdesenvolvimento, elaborada como intento 

de superação da condição periférica. Apesar da vasta obra do autor, nossa leitura foi centrada 

principalmente no texto de 1949 intitulado “El Desarollo Económico de la America Latina y 
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algunos de sus principales problemas”, documento que para muitos autores, é o prelúdio do 

pensamento estruturalista latino–americano. 

Coordenação: Nazira Camely Correia (UFF) 

 

Sessão 30: História de empresas e indústrias (sala 306) 
 

Uma Avaliação da Influência da Teoria do Crescimento da Firma de Edith Penrose no 

Desenvolvimento da Visão Baseada em Recursos 

Bruna Cataldo de Andrade (UFF) 

Neste trabalho, o objetivo geral é avaliara relação entre a Visão Baseada em Recursos (VBR) e a 

teoria do crescimento de Penrose, a fim de realizar uma análise comparativa entre ambas. A 

motivação decorre da disseminação na literatura de que Penrose é precursora de teorias da firma 

com foco em capacitações, dentre elas a VBR. Sendo assim, o objetivo específico é pontuar quais 

aspectos evidenciam tal afirmativa e quais mostram distanciamento entre as teorias. Além disso, 

pretende–se mapear o debate, que se encontra desmembrado na literatura. O enfoque da VBR é o 

de Jay Barney e dos autores de sua linha de argumentação, uma vez que este é considerado um 

dos pioneiros da teoria.  

Formation and growth of the São Paulo auto–industry cluster 

Tomàs Fernández–de–Sevilla e Armando João Dalla Costa (ULF–UFPR) 

A maior parte da indústria automobilística no Brasil, país que está entre os dez maiores produtores 

mundiais de automóveis desde meados da década de 1960, concentrou–se em torno da cidade de 

São Paulo. Nosso objetivo é explicar a formação e o crescimento do cluster automotivo de São 

Paulo. Ao fazê–lo, são utilizadas quatro explicações: a presença de economias externas (Marshall, 

1890; Porter, 1990); as capacidades das grandes empresas, que atuam como centros regionais  

(Chandler, 1990; Markusen, 1996; Lazonick, 2010); a adoção de políticas industriais ativas 

(Amsden, 1989, 2001; Chang, 2002); e o ambiente institucional (Bagnasco, 1977, Brusco, 1982, 

Becattini, 1990, Porter, 1998). 

A História da Metal Leve S.A.: do nascimento à desnacionalização 

Jaques Kerstenetzky (UFRJ) 

Narrativa do ciclo de vida da Metal Leve desde a sua criação no início da década de 1950, 

passando pelo crescimento, sucesso e liderança na indústria brasileira de autopeças, e culminando 

nos problemas relacionados com a concorrência de multinacionais e mudanças na política de 

comércio exterior dos anos 1990 que trouxeram sua desnacionalização. O estudo de caso da 

empresa brasileira emprega uma abordagem marshalliana da firma e seu ciclo de vida e tem como 

pano de fundo a economia brasileira e sua indústria automobilística, bem como a indústria 

automobilística mundial. 

Coordenação: Alcides Goularti Filho (UNESC) 
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Apresentação de Pôsteres de Iniciação Científica (auditório)  
 
A terceirização do trabalho no setor público: análise de um grupo de trabalhadores de uma 

cidade de Minas Gerais 

Diana Chaukat Chaib – orientadora: Vanessa Tavares de Jesus Dias (UNIFAL) 

Rumos do pensamento desenvolvimentista de Raúl Prebisch e Celso Furtado: o debate 

teórico da crise dos anos 1960 

Fagner João Maia Medeiros – orientador: Daniel do Val Cosentino (UFOP)  

A concorrência entre o Banco Comercial do Rio de Janeiro e do Banco do Brasil de Mauá 

(1851–1853) 

Francyne Finoti Andrade – orientador: Thiago Gambi (UNIFAL) 

Serviços postais em Santa Catarina, um projeto de integração nacional no primeiro governo 

Vargas 

Gabriel Crozetta Mazon – orientador: Alcides Goularti Filho (UNESC) 

Geoprocessamento do agroextrativismo na Amazônia colonial a partir do Roteiro de 

Viagem da Cidade do Pará até o Sertão da Província 

João Pedro Galvão Ramalho – orientador:  Tiago Gil (UnB) 

Gênese do mercado de capitais na economia paulista: um estudo sobre a Bolsa Livre de São 

Paulo, 1890–1891 

Joás Augusto Julião – orientador: Alexandre Machione Saes (USP) 

O Antigo Sistema Colonial, segundo Fernando A. Novais 

Liana dos Santos Gonçalves de Souza – orientador: Luís Eduardo Simões de Souza (UFMA)  

Coordenação: Lérida Maria Lago Povoreli (UFF) 

 

Mesa Redonda III (15h45 – 17h30) 
 

150 Anos de ‘O Capital’ 

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F) 
 
Prof. Dr. João Antônio de Paula (UFMG)  

Prof.ª Dr.ª Raquel Varela (Universidade Nova de Lisboa) 

Prof. Dr. André Guimarães Augusto (UFF) 

Mediador: Bernardo Kosher (UFF) 

 

Café (17h30 – 18h) 
 
 



42 

 

Caderno de Resumos 

Mesa Redonda IV (18h – 19h30) 
 

25 Anos da ABPHE  

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F) 

 

Homenagem à Maria Bárbara Levy 

 

Prof. Almir Pita Freitas Filho (UFRJ) 

Profa. Ismênia de Lima Martins (UFF) 

Prof. Jacob Frenkel (UFRJ)  
 

Ex–Presidentes e lançamento dos livros da ABPHE 

 

Prof. Dr. Luiz Carlos Soares (UFF) 

Prof. Dr. João Antônio de Paula (UFMG) 

Prof. Dr. Carlos Gabriel Guimarães (UFF) 

Prof. Dr. Armando João Dalla Costa (UFPR) 

Prof. Dr. Ângelo Alves Carrara (UFJF) 

Prof. Dr. Alexandre Macchione Saes (USP) 

Prof. Dr. José Jobson de Andrade Arruda (USP)  
Mediadora: Maria Alice Rosa Ribeiro (UNESP)  
 

Assembleia Geral dos Sócios da ABPHE (19h30 – 21h) 
 

Lançamento de Livros (21h) 
(Restaurante À Mineira) 
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Apresentação de Trabalhos V (09h – 10h45)  

Sessão 31: Pensamento econômico no Brasil Colonial (sala 204) 
 

Moeda, crédito e reforma do Estado imperial português: os escritos de D. Rodrigo de Souza 

Coutinho, 1783–1800 

Bruno aidar costa Costa (UNIFAL)  
O estudo procura analisar as ideias sobre a moeda e crédito nos escritos do estadista português D. 

Rodrigo de Souza Coutinho (1755–1812) do final do século XVIII, destacando a dimensão do 

Brasil e as apropriações e transformações das leituras de Adam Smith. O texto apresenta as 

reflexões sobre esses temas realizadas por Souza Coutinho como embaixador em Turim e 

posteriormente como Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos. 

Também são discutidos os projetos de emissão de papel–moeda e os planos de criação de caixas 

de crédito para o fomento da economia colonial.  

Influências clássicas no pensamento do Visconde de Cairu 

Marcela Stinguel (UFES) 

Este artigo tem como proposta analisar algumas teses políticas e econômicas dos teóricos 

clássicos David Hume, Jeremy Bentham, Edmund Burke e Adam Smith. Num segundo momento 

será apresentado de que forma o pensamento de José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, sofreu 

influências dos europeus citados acima. Pretende–se ainda averiguar a contribuição do brasileiro 

para a formação do pensamento econômico do Brasil. 

As ideias econômicas de Azeredo Coutinho e de José da Silva Lisboa para harmonizar o 

comércio entre Portugal e suas colônias 

Tobias Souza e Eliana Terci (USP) 

O artigo analisa o pensamento econômico de José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho – o Bispo 

de Olinda – (1742–1821), e de José da Silva Lisboa – o Visconde de Cairú – (1756–1835), ambos 

expoentes do pensamento ilustrado brasileiro e membros da Academia das Ciências de Lisboa. O 

procedimento metodológico consistiu da investigação das principais obras desses pensadores 

publicadas entre 1794 e 1820, atentando para suas principais propostas e as influências teórico–

filosóficas recebidas do iluminismo europeu. A análise do pensamento econômico luso–brasileiro 

na crise do sistema colonial revelou as ambiguidades de uma fase em transição. Para Azeredo 

Coutinho, a conservação do exclusivo colonial entre Portugal e Brasil demandava a revisão das 

restrições à produção e ao comércio, ao passo que o pensamento do Visconde de Cairu vislumbra 

uma mudança radical na política externa lusa à luz do liberalismo econômico. 

Formação do Brasil: um estudo sobre o aventureiro e o semeador sob a luz das análises de 

Sergio Buarque de Holanda 

Vitor Pompermayer (UFES) 

Na busca por entender como se deu a colonização lusitana nos territórios nacionais na época do 

desenvolvimento e que traços essa colonização deixa na sociedade brasileira até hoje, é preciso 

determinar alguns pontos importantes tanto no contexto histórico quanto nos traços sociológicos 

dos portugueses da época, que os diferenciava do colonizador hispânico e do inglês. O presente 

artigo busca fundamentar esse ponto sob a ótica de um notório pensador do Brasil, Sérgio Buarque 
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de Holanda. Para analisar as categorias propostas por Sérgio Buarque como determinantes na 

formação brasileira será feita uma análise de como alguns processos sociais determinaram o 

surgimento dessas categorias, como o desencantamento do mundo e o sentimento de melancolia 

que se percebeu a partir do século XVI. 

Coordenação: Fernando Gauderetto Lamas (UFJF) 

 

Sessão 32: O tráfico ilegal de escravos e a construção do Império 

(auditório) 
 

A rede social do tráfico ilícito: grandes traficantes, comerciantes, fazendeiros e a raia miúda 

Jorge Prata de Souza (UNIVERSO)  
A continuação do tráfico após sua proibição na década de trinta foi identificada pelo governo do 

império como uma “associação de interesses” organizada para sustentar o contrabando de 

africanos para os portos do Império. Com a proibição do tráfico, o desembarque de novos 

africanos tornou–se negócio arriscado necessitando de planejamento esmerado e uma ampla rede 

de interessados: fazendeiros, traficantes, autoridades consulares e policiais, e toda uma raia miúda 

que não participara do tráfico quando lícito. Seguindo o rastro “da associação de interesses” 

procurei identificar essa associação como um conjunto de atividades fraudulentas, interesses e 

expedientes engendrados para dar continuidade ao tráfico de africanos a partir dos interesses 

internos da economia do sudeste do século XIX.  

Alcoforado como guia: os negócios negreiros no litoral do Vale do café (c.1831–c.1853) 

Thiago Campos Pessoa (UFF) 

Em outubro de 1853, Joaquim de Paula Guedes Alcoforado entregara, a pedido das forças de 

repressão, instigante relatório sobre as atividades do comércio de africanos na ilegalidade. No 

texto que segue, transformaremos alguns dos informes do “Relatório Alcoforado” em pontos de 

partida de uma pesquisa em desenvolvimento sobre os agentes e os espaços do tráfico ilegal de 

africanos no litoral do Vale do Paraíba. Com ele, procuraremos identificar alguns dos sujeitos 

citados e mapear os espaços de recepção e desembarque no litoral que margeava o complexo 

cafeeiro. Por se tratar de pesquisa em andamento, apresentaremos os resultados preliminares em 

relação à reorganização do comércio negreiro e seus principais protagonistas nos anos da 

clandestinidade. 

Da proibição ao contrabando: a lei de 1831 e a atuação de Manoel Pinto da Fonseca (1831–

1851) 

João Marcos Mesquita (UNIRIO) 

No dia 07 de novembro de 1831 foi promulgada a primeira lei brasileira que buscava encerrar o 

tráfico Atlântico de escravos para o Brasil. Contudo, apesar de ter surtido efeito nos primeiros 

anos, após 1835, com a ascensão do café, o desembarque de cativos no Brasil voltou a crescer. 

Assim, novos negociantes surgiram no comércio de cativos sob a forma de contrabando. Um 

destes foi Manoel Pinto da Fonseca, português erradicado no Império do Brasil, que se 

estabeleceu como um dos principais homens do infame comércio após 1840. Sendo assim, este 

trabalho tem por objetivo refletir sobre as primeiras impressões e aclarar empiricamente os 

primeiros apontamentos sobre a atuação do traficante. 
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Nestas costas tão largas: o tráfico transatlântico de escravizados e a dinamização de 

economias regionais no Brasil (c.1831–c.1850) 

Silvana Andrade dos Santos (UFF) 

Após 1831, para que o tráfico transatlântico continuasse sendo realizado, foram empregadas 

diversas estratégias, entre elas o estabelecimento de novos portos de desembarque de cativos. Este 

redirecionamento provocou alterações nas áreas onde as atividades de recepção de escravizados 

passaram a ocorrer, através principalmente da oferta de mão de obra e de capitais provenientes 

do comércio negreiro. Neste artigo, discutimos a dinamização de economias regionais nas 

províncias do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, durante o período de ilegalidade do tráfico 

transatlântico. Procuramos demonstrar que houve uma íntima relação entre estes processos de 

dinamização e o tráfico ilícito.  

Coordenação: Ricardo Salles (UNIRIO)  
 

Sessão 33: Modernizações no Brasil do século XIX (sala 303) 
 

As ideias de Mauá sobre o progresso econômico, a moeda e o crédito, e o câmbio (1860–

1878) 

Thiago Fontelas Rosado Gambi e Daniel do Val Cosentino (UNIFAL–UFOP) 

O objetivo deste texto é analisaras ideias de Mauá sobre o progresso econômico, a moeda e o 

crédito, e o câmbio, a partir de três documentos: o relatório da crise de 1857, os artigos sobre o 

meio circulante intitulados “Questões Econômicas – A situação monetária do Brasil” publicados 

no Jornal do Comércio em abril de 1878 e, finalmente, sua Autobiografia. Avaliaremos como a 

realidade brasileira da época e seus próprios negócios moldaram as ideias econômicas de Mauá 

e, ao mesmo tempo, como essas ideias apareceram no debate econômico, a fim de influenciar os 

rumos da política econômica do império. A análise procurará mostrar como Mauá era uma figura 

ambígua, produto de uma sociedade também ambígua, capaz de produzir coerência nas ideias 

monetárias, mas contradições entre a filosofia liberal e a prática dos negócios e da política 

imperial.  

A Tarifa das Alfândegas de 1869 e sua inclinação para o Protecionismo 

Jussara França de Azevedo (USP) 

O objetivo deste artigo é demonstrar o tipo de Tarifa Alfandegária construída a partir da 

necessidade política e econômica nos sessenta particularmente em 1869. Na primeira etapa farei 

uma discussão sobre a crise de 1864 que contribuiu para construir o contexto da elaboração da 

Tarifa. E na segunda parte almejamos identificar as características de uma tarifa mais 

protecionista. 

Hipotecas, mudanças institucionais e o Banco do Brasil na segunda metade do século XIX 

Renato Leite Marcondes (USP) 

As mudanças institucionais do meado do século XIX possibilitaram a modernização da economia, 

bem como das relações de crédito. Procuramos avaliar o mercado hipotecário antes e depois da 

reforma de 1864 e da instituição da carteira hipotecária do Banco do Brasil em 1867. Verificamos 

um mercado bastante abrangente ao longo do território em 1855–59, embora concentrados nos 

principais centros urbanos. As evidências apontam para a expansão das hipotecas posteriormente 

as duas medidas, porém ao final do século XIX houve restrição a essa expansão. 
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A invenção como parte do processo de industrialização: patentes inglesas no Brasil (1882–

1910) 

Amanda Goncalves Marinho (USP) 

Esse trabalho visa entender como ocorreu o processo de registro de patentes após a lei de 1882, 

para tal, confeccionamos um banco de dados com um relatório de patentes fornecido pelo Arquivo 

Nacional entre os anos de 1882 e 1910. Tendo em vista que a lei de 1882 é a mais importante e 

detalhada do século XIX, buscamos entender o impacto que a legislação trouxe para o processo 

patentário e consequentemente para a industrialização do país. Restringimos o foco da pesquisa 

às patentes inglesas registradas no Brasil para entender se este país, que foi onde a Revolução 

Industrial teve origem contribuiu significativamente através das patentes para a modernização das 

indústrias brasileiras. 

Coordenação: José Jobson de Andrade Arruda (USP) 

 

Sessão 34: Urbanização e desenvolvimento econômico no Brasil 

Império (sala 304)  
 

Memórias da indústria paraense 

Leila Mourão Miranda (UFPA) 

Este artigo trata da recuperação de uma memória da indústria paraense e resulta de dois níveis de 

investigação, a saber: inventariar informações diversas que permitam articular os contextos e 

temas de modo que não resultem apenas em simulações e reproduções de cenários e analisá–la 

historicamente como forma de realização do capitalismo concebido como modo de produção. 

Portanto a reconstituição da história da Indústria no Pará nesta narrativa, é dimensionada como 

um processo, no qual se buscou apreender o seu passado em seu sentido mais dinâmico e 

compreendido como resultado de transformações econômicas, sociais, políticas e culturais que 

engendraram uma dada realidade da qual ela foi e é, de certo modo, uma das expressões.  

Cafeicultura, urbanização e capitalismo: o campo e a cidade no século XIX, Juiz de 

Fora/MG 

Felipe Marinho Duarte (UFJF) 

As dimensões históricas e geográficas de Minas Gerais, bem como os diferentes padrões de 

acumulação e retenção de capital, fizeram com que proliferassem estudos baseados numa 

abordagem regional. A partir das novas perspectivas abertas por estes trabalhos foi possível dar 

tempo e espaço definidos à análise do desenvolvimento econômico de determinados territórios, 

assim propomos uma reflexão sobre as relações entre o campo e a cidade, destacando os 

mecanismos de transferência de recursos financeiros entre estes setores. A coerência dos 

argumentos apresentados em diversos trabalhos produzidos por uma nova historiografia 

evidenciou um enfoque histórico e econômico demonstrando a relação entre a produção cafeeira 

e a diversificação da economia de Juiz de Fora promovida, em grande medida, pela transferência 

de capitais do setor superavitário (agrário–tradicional) para o setor deficitário (urbano–industrial). 

Metamorfose(s) do espaço urbano: Pouso Alegre na transição para o século XX 

Fernando Henrique do Vale (USP) 

O presente artigo procura analisar as transformações ocorridas no espaço urbano na cidade de 

Pouso Alegre durante as décadas de 1890 a 1910, podendo observar as dinâmicas sociais e 

econômicas que acompanharam estas mudanças. Para nossa análise referente à constituição do 
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espaço público em Pouso Alegre, trabalharemos com a documentação referente às atas da Câmara 

Municipal, periódicos locais e regionais e registros de imóveis local. 

Coordenação: Cláudia Alessandra Tessari (UNIFESP)  
 

Sessão 35: Economia em marcha forçada (sala 305) 
 

A macroeconomia do governo Costa e Silva (1967–1969) 

Victor Leonardo de Araújo (UFF) 

O objetivo deste artigo é revisitar a política macroeconômica do governo Costa e Silva (1967–

1969), período inicial do “milagre” no qual a política macro assumiu um viés nitidamente 

heterodoxo. Seu êxito do ponto de vista da retomada do crescimento econômico e da queda da 

inflação pôs os economistas ortodoxos na defensiva, que não tardaram a dar a sua versão do 

“milagre”: foi consequência da ortodoxia econômica e das reformas do governo Castello. Ao 

revisitar a política macro deste período, este trabalho mostrará que, embora as suas reformas 

tenham criado novos instrumentos para a gestão econômica, os resultados macroeconômicos que 

caracterizam o milagre econômico (aceleração do crescimento do produto, inflação em queda e 

equilíbrio externo) foram viabilizados por uma gestão macro que aqueles instrumentos uma 

direção expansionista.  

O papel dos bancos de investimento na economia brasileira entre 1966 e 1979 

Rafael Antônio Anício Pereira (USP)  
Regulamentados em 1966 e em operação durante os governos militares, os bancos de 

investimento foram instituições financeiras privadas encarregadas de dinamizar o mercado de 

crédito de longo prazo e o mercado acionário no Brasil. Considerando a relevância da história dos 

bancos de investimento para o debate sobre o desenvolvimento do mercado de títulos de longo 

prazo no Brasil, este artigo tem como objetivo discutir o contexto macroeconômico em que eles 

surgiram, resgatar e apresentar dados referentes à atuação que eles tiveram entre os anos de 1966 

e 1979 e fazer uma análise crítica da literatura econômica que trata deste tema. 

Notas sobre o planejamento econômico no Brasil no período referente ao Plano de Metas e 

II PND 

Acson Gusmão Franca (UNICAMP) 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de pesquisa sobre as teses elaboradas por 

Armando Boito Júnior (2003–2013) acerca da “nova burguesia nacional” nos governos Lula e 

Dilma. Inicialmente será apresentado elementos constitutivos da revisão bibliográfica dos textos 

em que o autor trata do tema. Na segunda parte, os resultados da pesquisa empírica de análise da 

composição acionária das empresas que constituem a “nova burguesia nacional”. Por fim, uma 

argumentação crítica com base nos autores que tratam da financeirização, e no entendimento de 

elementos da formação histórica do país a partir de Caio Prado Júnior. 

A trajetória da Mendes Júnior: um caso emblemático de uma das empreiteiras da ditadura 

Pedro Henrique Pedreira Campos (UFRRJ) 

O ensaio pretende analisar a trajetória da construtora mineira Mendes Júnior, centrando em suas 

atividades ao longo da ditadura civil–militar brasileira, período de grande crescimento da 

empresa. Traçando o percurso da companhia desde seu nascedouro, em Juiz de Fora, vê–se desde 

o início a sua vinculação com figuras políticas importantes, como o governador e, depois, 

presidente Juscelino Kubitschek, e o ministro dos Transportes Mário Andreazza. Especial 
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importância é dada ao processo de transnacionalização da empresa, sendo ela marcada como a 

empreiteira brasileira que mais tinha atividades internacionais nas décadas de 1970 e 1980. Por 

fim, tentamos compreender o processo de decadência e as sérias dificuldades enfrentadas pela 

construtora a partir dos anos 90, momento no qual se deu uma nova configuração política à qual 

a empresa não teve êxito na sua adaptação. 

Coordenação: João Antônio de Paula (UFMG) 

 

Sessão 36: Questões e debates no pensamento econômico (sala 402) 
 

A teoria dos quatro estágios em Adam Smith 

Julia Fleider Marchevsky (USP) 

Nosso objetivo nesta apresentação é argumentar como o progresso humano para Adam Smith 

corresponde não apenas ao acúmulo de riquezas, efeito da divisão do trabalho, mas também ao 

acúmulo de conhecimento e desenvolvimento das faculdades humanas. Por meio de uma análise 

de obras como A Riqueza das Nações, Lições de Jurisprudência e História da Astronomia, 

pretende–se analisar a importância da formação da propriedade privadas e da sistematização do 

conhecimento para o desenvolvimento da sociedade. Para tanto, percorre–se as relações entre um 

importante modelo utilizado por Smith, a teoria dos quatro estágios, e o desenvolvimento de 

instituições sociais, como a propriedade e o governo. 

Algumas considerações sobre a contribuição de Malthus ao Pensamento Econômico 

Luiz Eduardo Simões de Souza e Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli (UFMA) 

O nome de Thomas Malthus é a referência mais imediata quando se fala da ciência da população. 

O autor do bicentenário Ensaio Sobre a População (1798) foi o principal divulgador de uma das 

mais intrigantes teorias do crescimento populacional. Seu pensamento influenciou desde 

coetâneos, como David Ricardo, escolas de pensamento “neomalthusiano” de meados dos anos 

1960 até os dias de hoje.  Estas notas abordam alguns aspectos da teoria populacional antes do 

Ensaio, e o impacto que a obra teve, tanto em sua influência como nas críticas e réplicas que sua 

obra sofreu ao longo dos séculos XIX e XX. O objetivo delas é traçar diretrizes para uma 

interpretação mais precisa da contribuição de Malthus ao pensamento social.  

As vantagens do comércio internacional de acordo com David Hume e Friedrich List 

Flávio dos Santos Oliveira (UFES) 

O artigo mostra que a teoria do comércio internacional foi concebida em um contexto em que, 

devido às constantes guerras, a liberdade de comércio e navegação eram francamente violadas, 

embora fossem amparadas pelo direito de neutralidade. Por conseguinte, pode–se arguir que, ao 

ressaltar as vantagens do comércio exterior, David Hume e Friedrich List visavam não apenas 

introduzir uma nova forma de pensar a reprodução do capital, mas também propunham que o 

comércio internacional deve ser assegurado contra toda forma de arbitrariedade, pois constitui 

atividade econômica que beneficia igualmente toda a humanidade. 

O papel da guerra na teoria do capitalismo de Max Weber 

Pedro Rocha Fleury Curado (UFRJ) 

O presente trabalho objetiva apresentar o papel da guerra ao longo do processo histórico de 

formação do capitalismo segundo Max Weber. Toma–se como principal referência a leitura 

histórica proposta no livro “História geral da economia” e a discussão conceitual exposta em 

“Economia e sociedade”. Argumenta–se que existe uma aparente contradição nos textos de Weber 



49 

XII Congresso Brasileiro de História Econômica e 13ª Conferência Internacional de 
História de Empresas 

entre a maneira como o autor abdica de imputar relevância conceitual à guerra como elemento 

decisivo para a formação do capitalismo e a leitura histórica que o mesmo faz deste processo. 

Coordenação: Fernando Carlos G. de Cerqueira Lima (UFRJ) 

 

Sessão 37: Multinacionais e desnacionalização (sala 405)  
 

Privatizações no Brasil: a desnacionalização e a financeirização (de Collor ao primeiro 

governo FHC) 

Carlos Henrique Lopes Rodrigues e Vanessa Follmann Jurgenfeld (UFVJM) 

Este artigo discute as principais privatizações realizadas pelos governos Collor, Itamar e FHC. 

Esses processos, voltados a atender prioritariamente os interesses do capital oligopolista privado 

estrangeiro, conduziram a uma importante desnacionalização e financeirização da economia 

brasileira. Na primeira parte, o artigo debate as políticas econômicas neoliberais do país nos anos 

1990, que resultaram na venda de estatais a preços baixos e em processos de lisura duvidosa. Na 

segunda parte, são discutidas as mudanças nos marcos legais e a desestatização de empresas 

selecionadas (Usiminas; CST; CSN; PQU; Embraer; Telebrás; CVRD e Light), a partir de 

documentos do BNDES, leis, decretos e artigos da imprensa.  

Mundialização do capital e desnacionalização econômica no Brasil recente (1995–2002)  
Eduardo Pimentel Sant Anna (UFRRJ) 

Este artigo tem como objetivo principal analisar o processo de desnacionalização da economia 

brasileira durante os governos Fernando Henrique Cardoso (1995/2002), ao mesmo tempo em 

que se propõe a discutir o processo mais geral do capitalismo contemporâneo, marcado pela 

hegemonia neoliberal e pela mundialização do capital. Em uma abordagem histórica, observamos 

o comportamento e a penetração do capital estrangeiro na economia brasileira, que veio 

acompanhada da perda de posição relativa tanto das empresas estatais como das empresas 

privadas nacionais. O Brasil foi um grande receptor de investimento externo direto, favorecido 

principalmente pela reforma do Estado, e potencializado em grande medida pela participação 

destes investidores nas operações de fusões e aquisições e na privatização do setor público.  

A influência de fatores macroeconômicos na internacionalização produtiva das empresas 

brasileiras no período 1995 a 2010 

Brisa Oliveira Moura e Pedro Lopes Marinho (UESC) 

A partir de 1995 a economia brasileira passou por uma série de mudanças políticas e econômicas. 

Este período coincidiu com a maior inserção das empresas brasileiras no mercado internacional, 

transformando empresas brasileiras em verdadeiros global players. Este trabalho se baseia na 

hipótese de que estas mudanças influenciaram de maneira positiva no processo de 

internacionalização das empresas brasileiras. Foram escolhidos quatro fatores macroeconômicos 

que sofreram alterações relevantes a partir de 1995 (investimento através do BNDES, a 

estabilidade de preços, abertura comercial e política industrial) e a partir de então foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de verificar se estas mudanças foram realmente 

benéficas ao processo de internacionalização. 

Multinacionais brasileiras: possibilidades e desafios 

Armando João Dalla Costa (UFPR) 

O objetivo deste artigo é mostrar as possibilidades e desafios das multinacionais brasileiras, 

destacando suas trajetórias e estratégias. Em relação à análise teórica, partiu–se da ideia de que 
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há vantagens comparativas desenvolvidas pelas próprias firmas (Firms Competitifs Advantages 

– FCAs) e outras que são pertinentes aos países (Country Specific Advantages – CSAs). 

Combinadas, estas vantagens permitiram que um grupo de multinacionais brasileiras pudesse se 

estabelecer no mercado externo. Para melhor compreender as possibilidades, desafios, trajetória 

e estratégias, escolhemos dois grupos de companhias. Um primeiro, baseado em FSAs: Petrobras, 

Gerdau e Odebrecht e outro, baseado em CSAs: Vale, Friboi e Brasil Foods. Trabalhamos com 

dados primários das empresas, assim como com dados secundários. A principal conclusão é que 

as multinacionais brasileiras mais internacionalizadas souberam se aproveitar tanto das vantagens 

oferecidas pelo país como desenvolveram tecnologias, inovações, produtos e processos próprios 

que as diferenciam e lhes permitem vantagens comparativas no cenário global. 

Coordenação: Alexandre Jerônimo de Freitas (UFRRJ)  
 

Sessão 38: Soberania e política econômica na América Latina (sala 

205) 
 

Liberalismo na Argentina: O impacto das reformas do setor financeiro realizadas durante 

a ditadura de 1976 

Carlos Gilberto de Sousa Martins (USP) 

Durante o período da ditadura que vigorou na Argentina entre 1976 e 1983, a economia do país 

começou a se integrar ao mercado internacional. O presente artigo pretende avaliar a reforma do 

mercado financeiro bem como seus resultados ao longo da ditadura. Para isso lançaremos mão de 

dados estatísticos que tratem da balança comercial, do PIB, da inflação, etc. No entanto, todos 

estes dados são apenas a consequência das ações implementadas por um Estado que, certamente, 

não o fez sem a intervenção de grupos cujo poder de manobra era significativo. Nosso argumento 

é de que a ineficiência da administração pública está diretamente ligada ao desequilíbrio na 

atenção das demandas provocado por grupos com maior poder de manobra junto ao Estado. Tal 

ação acaba por favorecer os interesses da nação hegemônica e do capital financeiro internacional. 

A democracia num Barril: o colapso das reformas econômicas neoliberais e a implosão do 

socialismo do século XXI na Venezuela 

Enrique Carlos Natalino e Alexandre Queiroz Guimarães (UFMG)  
O trabalho analisa a trajetória econômica e política da Venezuela nas últimas duas décadas à luz 

das transformações da América Latina. Busca–se compreender por que o sistema político não foi 

capaz de amortecer o impacto das pressões sociais advindas da reforma do modelo de 

desenvolvimento, o que conduziu à implosão do bipartidarismo e à ascensão de um outsider ao 

poder. A análise histórico–institucional permite mostrar as dificuldades políticas em torno da 

proposta de reformas estruturais na década de 1990, levando os governos que intentaram realizá–

las, bem como o sistema político que os sustentava, ao colapso. Ao lançar luz sobre o período dos 

governos do chavismo (1999–2017), destacam–se especificidades, semelhanças e diferenças em 

relação a outros governos de esquerda que chegaram ao poder no mesmo período na América 

Latina. 

Índice de Fragilidade Financeira do Setor Público revisitado: uma análise para o governo 

federal brasileiro no período 2000–2016 

Fábio Henrique Bittes Terra e Fernando Ferrari Filho (UFABC–UFRGS) 



51 

XII Congresso Brasileiro de História Econômica e 13ª Conferência Internacional de 
História de Empresas 

Este artigo analisa, por meio do Índice de Fragilidade Financeira do Setor Público, as finanças do 

governo federal brasileiro no período 2000–2016.A aplicação do referido Índice para analisar a 

situação fiscal do governo federal terá como referência Minsky (1986) e será feita a partir duas 

séries de dados: as necessidades de financiamento do governo federal, medida comumente 

utilizada para se analisarem as condições fiscais do país, e a execução orçamentária disposta no 

Balanço do Setor Público Nacional, que envolve todos os dados de receitas e despesas da União, 

sendo mais ampla do que a métrica das necessidades de financiamento. 

Coordenação:  André Guimarães Augusto (UFF)  
 

Mesa Redonda V (10h45 – 12h30)  
 
Moeda, crédito e atividade econômica: as conjunturas do século XVIII no 

Brasil 

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F) 

 

Prof. Dr. Fernando Carlos G. de Cerqueira Lima (UFRJ) 

Prof. Dr. Fábio Pesavento (ESPM) 

Prof. Dr. Maximiliano Menz (UNIFESP) 

Mediador: Ângelo Alves Carrara (UFJF) 
 

Almoço (12h30 – 14h)  
 

Conferência II (14h – 15h30)  
 

100 anos da Revolução Russa 

(Auditório da Faculdade de Economia – Bloco F) 

 

Prof. Dr. Kevin Murphy (University of Massachussets – Boston) 

Mediador: Carlos Gabriel Guimarães (UFF) 
 

Apresentação de Trabalhos VI (15h30 – 17h15) 

Sessão 39: Revolução industrial e dimensões do capitalismo (sala 

203) 
 

A Casa di San Giorgio: notas sobre as instituições e finanças da fase genovesa do ciclo 

sistêmico mercantil, a partir do Statuto de 1568 

Luiz Eduardo Simões de Souza e Beatriz Lima Machado (UFMA) 

A Casa di San Giorgio (1407 – 1805), empresa bancária criada no século XV para o financiamento 

público do principado de Gênova, viria a se tornar um agente central na capitalização de 

empreendimentos comerciais que caracterizaram uma parte final da primeira fase sistêmica do 

desenvolvimento do Capitalismo Mercantil, para autores como Giovanni Arrighi e Immanuel 
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Wallerstein. Estas notam visam, em estudo preliminar de seus Estatutos, a indicação de alguns 

elementos institucionais presentes na estrutura e prática administrativa da Casa, desde sua 

fundação, para que sua condição, curta mas notável, de centralidade no desenvolvimento do 

Capitalismo se desse. 

As origens culturais e políticas da Revolução Industrial 

Ademar Ribeiro Romeiro (UNICAMP)  
O objetivo principal do trabalho é mostrar a importância da herança político/cultural da Idade 

Média para explicar o processo de crescimento econômico sustentado que resultou na Revolução 

Industrial. As ordens político–sociais medievais eram ordens que possuíam uma abertura à 

introdução de inovações (tecnológicas, organizacionais e institucionais) inédita na história das 

civilizações. Essa abertura se devia à competição entre elas e, dentro delas, a existência de 

instituições e organizações independentes do Estado, que criavam condições muito peculiares de 

acesso relativamente aberto. A ascensão dos Estados nacionais irá mudar muita coisa, porém o 

fundamental do legado medieval irá permanecer e será decisivo para explicar a Revolução 

Industrial: o Império da Lei, o individualismo, as assembleias representativas, o respeito ao 

trabalho e às profissões (sobretudo a de comerciante) e o embrião de uma cultura de crescimento 

econômico. 

O Direito à Subsistência em Xeque: A Formação do Pensamento Liberal Britânico e sua 

Relação com a Lei dos Pobres 

Daniel Schneider Bastos (UFF) 

Esse estudo tem como objeto de análise a evolução da filosofia liberal britânica do século XVIII 

até a primeira metade do século XIX, e a relação que esta guardou com a Lei dos Pobres, 

concentrando–se em como o liberalismo definiu sua própria identidade incorporando uma postura 

crítica ao assistencialismo, especialmente à noção de um direito de garantia à subsistência. 

Entende–se que esse posicionamento foi adotado com base em uma concepção negativa da 

natureza humana, que estigmatizou os pobres como seres moralmente deficientes, além de 

reforçar o argumento em favor da instituição de uma economia de livre mercado, que pressionasse 

os trabalhadores a aceitarem as condições impostas pelo trabalho assalariado capitalista do 

período da Revolução Industrial.  

Capitalismo e vida social moderna: tempo, trabalho e tempo de trabalho 

Eduardo Martins Ráo (UNICAMP) 

Este artigo tem como propósito básico discutir alguns elementos que nos ajudam a dialogar sobre 

o processo histórico de conformação das noções de tempo, de trabalho e de tempo de trabalho nas 

sociedades modernas. O argumento que sustentamos diz respeito à necessidade do capitalismo 

em buscar imprimir um novo modo de vida à classe trabalhadora a partir, em grande medida, dos 

distintos mecanismos de transformação dos hábitos dos trabalhadores. Várias foram as maneiras 

que, combinadas em conjunto, implicaram em novas formas de vida que acabaram por arrefecer 

e até mesmo levar ao esquecimento as relações de produção pretéritas e suas formas de 

sociabilidade. 

Coordenação: Bruno Aidar Costa (UNIFAL) 
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Sessão 40: Rio de Janeiro e a construção da Província (sala 207) 
 

Sobre a configuração territorial da província do Rio de Janeiro: cidade e região como 

método de análise 

Valter Luiz de Macedo (UERJ) 

O texto discute a relação entre cidade e região no processo de controle político–administrativo do 

território fluminense quando do seu estatuto de província e do seu efetivo domínio por parte do 

poder central do Império, definindo inclusive os contornos que viriam a configurar o atual estado 

do Rio de Janeiro. Assim, trabalha com a ideia de que o projeto nacional pretendido para o Brasil 

independente pode ser visto como aquele que, na base territorial, toma o espaço citadino como 

mecanismo articulador de esferas regionais. Nesta linha de pesquisa, observa que, para além da 

economia de base agrícola, as alianças em torno do poder central usavam uma lógica de 

apropriação do território que tomava o fato urbano–regional como instrumento efetivo de 

controle.  

De Grande Iguaçu à Baixada Fluminense: Formação econômica e urbana de uma região 

Lucia Silva (UFRRJ) 

Baixada Fluminense é uma sub–região da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). O 

que hoje é formada por vários municípios, até 1943 era apenas um, Iguaçu. Muito conhecida mas 

pouco estudada, o objetivo deste trabalho é percorrer a história de Iguaçu, vista aqui, 

especificamente, através da articulação da formação econômica da região e da construção da rede 

urbana local no final do século XIX/ início do século XX. 

A organização do espaço produtivo fluminense: a relação entre a ocupação da província do 

Rio de Janeiro com as vias de comunicação (1836–1855) 

Gabriel de Azevedo Maraschin (UNIRIO) 

O presente artigo busca compreender a organização do espaço territorial fluminense em sua 

totalidade, ou seja, a distribuição dos espaços produtivos de acordo a função econômica que cada 

região fluminense ocupa. Dessa forma, também pretende associar tal organização com a 

predominância política que se estabeleceu ao longo do Brasil Império marcada pelas relações 

econômicas e de poder das classes dominantes com o território, buscando enxergar a 

infraestrutura enquanto projeto político em disputa.  

Conexões comerciais entre Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes: um estudo sobre a 

circulação e consumo do açúcar fluminense no século XIX 

Marcos Monteiro Marinho (SEEDUC–RJ) 

O século XIX é um período de intensa transformação nos mercados de gêneros agrícolas em todo 

o mundo Ocidental. Este trabalho tem como objetivo investigar um pequeno resultado de tais 

alterações, qual seja: a exclusão do açúcar fluminense dos circuitos comerciais internacionais. 

Investigamos quais são os principais polos consumidores do açúcar produzido em Campos dos 

Goytacazes na segunda metade do século XIX, avaliando a possibilidade de a província do Rio e 

principalmente sua capital surgirem como espaço pleno de realização desta mercadoria, de modo 

a permitir a reprodução de largas riquezas e gigantescas escravarias em Campos até a abolição, 

em 1888. 

Coordenação: Almir Pita Freitas Filho (UFRJ) 
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Sessão 41: Finanças e crédito na América Meridional (sala 204) 
 

A Diplomacia do Patacão e os conflitos platinos: estudos preliminares e apontamentos 

teóricos 

Talita Alves de Messias (UNISINOS) 

Este trabalho apresenta os estudos preliminares de um projeto de pesquisa de doutorado, que visa 

investigar a Diplomacia do Patacão desde a Guerra Grande uruguaia até a Guerra do Paraguai. 

Conhece–se por Diplomacia do Patacão as ações financeiras do Império do Brasil durante o 

período de 1850 a 1866, que emprestava capital aos seus aliados durante os conflitos geopolíticos 

da região do Rio da Prata visando vencer a guerra, promovendo assima expansão de seu poder 

regional. O trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, e alguns apontamentos e 

possibilidades teóricas para pensa–lo, partindo de uma abordagem interdisciplinar que congrega 

História Econômica, Economia Política Internacional e Geografia Política, buscando uma ampla 

compreensão do objeto de pesquisa.  

Poder e Dinheiro: O Papel do Crédito Público na Formação da Argentina Moderna 

Alexandre Jerônimo de Freitas (UFRRJ) 

Objetivo deste artigo é realçar a importância do sistema de monetário da província de Buenos 

Aires para a sua vitória no conflito contra a Confederação Argentina nos anos 1850. O crédito 

público e a criação de um padrão monetário fiduciário nos anos 1830 permitiu uma geração de 

liquidez suficiente para financiar o esforço de guerra da província. A vitória porteña abriria 

caminho para a unificação política e monetária da Argentina. 

Crédito hipotecário no sudoeste mineiro (1890–1914) 

Lélio Luiz de Oliveira e Renato Leite Marcondes (USP) 

Dentro do contexto histórico e do crescimento das atividades econômicas no sudoeste mineiro, 

especialmente da produção de café, realizou–se uma análise do crédito obtido pelos proprietários, 

a partir de hipotecas, entre os anos de 1890 e 1914, considerando bens e valores negociados, 

condições de financiamento (juros e prazos), o perfil dos credores e dos devedores, bem como os 

possíveis impactos na economia regional. 

A trajetória do BCHASP/Banespa: do banco do café ao banco de Estado (1909–1939) 

Fábio Rogério Cassimiro Correa (USP)  
O Banco do Estado de São Paulo (Banespa) foi uma das mais importantes instituições bancárias 

do Brasil, cuja origem relaciona–se ao Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola do Estado de São 

Paulo (BCHASP), banco de capital francês constituído com garantias de juros em 1909 para 

financiar cafeicultores. A criação do BCHASP foi parte de um conjunto de medidas planejadas 

para combater os efeitos da resseção cafeeira (1896 – 1906) e colocadas em prática junto no 

contexto da primeira intervenção no mercado cafeeiro (1906 – 1914). O BCHASP foi encampado 

pelo governo do estado em 1926 e transformado no Banespa, que passou a atuar como braço 

financeiro do Programa de Defesa Permanente do Café e, posteriormente, tonou–se o agente 

financeiro do Estado. 

Coordenação: John Henry Schulz (BBS) 
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Sessão 42: Visões comparativas sobre a América Latina recente 

(sala 205) 
 

O MERCOSUL no contexto das Teorias de Integração e Comércio Internacional 

Rodolfo Francisco Soares Nunes e Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli (UFMA) 

A integração de países em blocos econômicos, nos quais se coordenam políticas e medidas 

comerciais, financeiras, creditícias e até mesmo produtivas, é o resultado não apenas da expansão 

do capitalismo global, após a segunda metade do século XX, mas também da mitologia econômica 

do desenvolvimento. Nesse sentido, o movimento crescente de formação de blocos econômicos 

observado a partir da segunda metade do século XX reflete o êxito ideológico da construção de 

uma sociedade global, na qual não existiriam barreiras, tendente à igualdade. O objetivo do 

presente artigo é apresentar como evoluiu o conceito de integração econômica inserido nas 

Teorias de Comércio Internacional e apresentar como o processo de constituição do Mercado 

Comum do Sul (Mercosul) se insere nesse contexto teórico.  

Crise do Estado e reformas neoliberais na América Latina: as privatizações na Argentina e 

no Brasil 

Rafael Vaz da Motta Brandão (UERJ)  
A partir do final da década de 1970 e início da década seguinte, quando foi colocado em prática 

pelos governos conservadores de Margareth Thatcher, no Reino Unido, e de Ronald Reagan, nos 

EUA, o neoliberalismo passou a ser o principal fundamento teórico das políticas públicas nos 

países capitalistas centrais e periféricos. Este artigo tem como objetivo discutir as principais 

implicações das reformas neoliberais na América Latina tendo, como foco principal, as 

privatizações ocorridas na Argentina e no Brasil durante a década de 1990, quando o modelo 

neoliberal passou a ser adotado na agenda pública de desenvolvimento destes países. 

O impacto dos mercados emergentes na competitividade das exportações argentinas e 

brasileiras 

Virginia Laura Fernández e Marcelo Luiz Curado (UFPR) 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a evolução da estrutura de exportações da Argentina e 

do Brasil entre 1985 e 2010, por meio da matriz de competitividade desenvolvida por Fajnzylber 

e Mandeng. Especificamente, busca–se identificar alguns nexos de causalidade entre a forma que 

adquire a matriz de competitividade ao longo do tempo e a caraterística de alguns mercados 

analisados (OCDE, MERCOSUL, Ásia em Desenvolvimento e MUNDO), tendo como lente de 

análise a relevância, para a competividade, dos recursos naturais e das manufaturas não baseadas 

em recursos naturais. Os resultados confirmam que os mercados dos países emergentes favorecem 

as exportações mais dinâmicas e competitivas da Argentina e do Brasil. Entretanto, enquanto as 

exportações argentinas e brasileiras ao MERCOSUL estão compostas por manufaturas mais 

sofisticadas, as exportações à Ásia em Desenvolvimento são quase em sua totalidade de recursos 

naturais e commodities. 

Estratégias de desenvolvimento em questão: um plano de investigação sobre Brasil e México 

(2000– 2013) 

Ricardo Neves Streich (USP)  
O presente trabalho pretende discutir o plano de pesquisa da investigação de doutoramento por 

ora denominada “Estratégias de desenvolvimento em questão: o papel do Estado no Brasil e no 

México (2000–2013)”. O objetivo principal desta pesquisa é comparar as estratégias de 
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desenvolvimento adotadas pelos governantes do Brasil e do México, a partir de suas políticas 

econômicas e os respectivos desempenhos dos indicadores sociais no período de 2000 até 2013. 

Trata–se de acompanhar as estratégias e as práticas político–econômicas de governantes com um 

discurso de tom liberal (México) e outro com um discurso (neo)desenvolvimentista (Brasil) em 

um contexto favorável no cenário econômico internacional (boom das commodities) quanto em 

um período de crise internacional (após 2008), pontuando suas semelhanças e diferenças.  

Coordenação: Javier Walter Ghibaudi (UFF) 

 

Sessão 43: Padrões de desenvolvimento internacional nos séculos 

XIX e XX (sala 308) 
 

A expansão das fronteiras econômicas dos Estados Unidos: o “anticolonialismo imperial” e 

a disputa pelo mercado chinês na interpretação historiográfica revisionista 

Flávio Alves Combat (UFRJ) 

O objetivo do artigo é analisar a interpretação da corrente historiográfica revisionista sobre as 

transformações na política externa conduzida pelos Estados Unidos, na virada do século XIX para 

o século XX (1890–1909). O texto retoma a análise desenvolvida pelos historiadores revisionistas 

William Appleman Williams e Walter LaFeber sobre o “anticolonialismo imperial” engendrado 

pelos Estados Unidos no processo de disputa pela abertura do mercado chinês. O trabalho defende 

que a política externa norte–americana radicada nos princípios da “Open Doors Policy” está na 

origem dos conflitos com as tradicionais potências imperialistas que competiam pelo controle e 

pela influência sobre as prósperas fronteiras econômicas da China. 

Estratégias para o desenvolvimento econômico do Canadá: os primeiros anos após a 

confederação e a national policy (1867–1931) 

Carlos Vinicius Ludwig Viegas Soares e Marcelo Milan (UFRGS) 

O presente trabalho pretende discutir o plano de pesquisa da investigação de doutoramento por 

ora denominada “Estratégias de desenvolvimento em questão: o papel do Estado no Brasil e no 

México (2000–2013)”. O objetivo principal desta pesquisa é comparar as estratégias de 

desenvolvimento adotadas pelos governantes do Brasil e do México, a partir de suas políticas 

econômicas e os respectivos desempenhos dos indicadores sociais no período de 2000 até 2013. 

Trata–se de acompanhar as estratégias e as práticas político–econômicas de governantes com um 

discurso de tom liberal (México) e outro com um discurso (neo)desenvolvimentista (Brasil) em 

um contexto favorável no cenário econômico internacional (boom das commodities) quanto em 

um período de crise internacional (após 2008), pontuando suas semelhanças e diferenças. 

Política de Substituição de Importações: as primeiras inciativas da África do Sul (1910–

1948) 

Danielle de Almeida Mota Soares e Mário Augusto Bertella (UNESP) 

O presente artigo tem como objetivo mostrar as primeiras iniciativas com propósito 

industrializante de 1910 a 1948, na África do Sul. Para isso, fez–se um resgate histórico que 

culmina nas três motivações para a decisão de industrializar o país: promover empregos para os 

africâneres, dificuldades na mineração que conduziram à uma diversificação econômica e o 

ambiente favorável que a substituição de importações espontânea trouxe. Além disso, pretende–

se mostrar as medidas e instituições construídas para a industrialização. Por fim, conclui–se que 

a indústria teve um crescimento significativo tornando–se o segundo maior setor do país e a tarifa 
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de 1925 (com intuito de realizar uma política de substituição de importações), teve um papel 

moderado neste resultado.  

German economic strategies for Brazil: autarky and “extended economic space” in the 

1930s 

Danilo Barolo Martins de Lima, Luiz Felipe Bruzzi Curi e Vinícius Bivar Marra Pereira (USP–

Freie Universität Berlin) 

Este artigo aborda a relação entre a peculiar trajetória dos conceitos de autarquia (Autarkie) e 

“economia de espaço amplo” (Großraumwirtschaft) no mundo germânico e a estruturação das 

relações econômicas entre a Alemanha e o Brasil nos anos 1930. De acordo com essa forma 

“autárquica” de ver as relações econômicas internacionais, para prosperar uma economia deve ser 

autônoma no que se refere ao seu abastecimento de insumos essenciais. Nesse esquema, o Brasil 

deveria desempenhar um papel estratégico, como produtor de matérias–primas e bens agrícolas 

para economia alemã. A escolha de Karl Ritter, um especialista em assuntos econômicos (e não 

exatamente um diplomata de carreira) como embaixador no Brasil é ilustrativa dessa estratégia. 

Além disso, propostas formuladas nos Relatórios Anuais enviados pela Embaixada do Rio de 

Janeiro ao Auswärtiges Amt encorajavam, por exemplo, a negociação de acordos bilaterais de 

comércio e a expansão da produção brasileira de algodão, um insumo bastante demandando na 

Alemanha, neste momento.  

Coordenação: Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA) 

 

Sessão 44: Interpretações sobre o Brasil (sala 303) 
 

As origens do desenvolvimentismo brasileiro e suas controvérsias: notas sobre o debate 

historiográfico 

Ivan Colangelo Salomão (UFRGS) 

O desenvolvimentismo exerceu influência basilar na formação e formatação das estruturas 

política, social e econômica do Brasil contemporâneo. Publicamente incriminado e politicamente 

desconstruído a partir de meados da década de 1980, o desenvolvimentismo voltou a pautar o 

debate econômico atual. Procurando contribuir para um melhor entendimento do fenômeno, este 

artigo tem por objetivo resgatar e sistematizar as principais linhas do debate hodierno acerca de 

suas origens no Brasil, com foco sobre a centralidade da Revolução de 1930 para a gênese do 

ideário. 

Sobre o marxismo e a interpretação do Brasil de Octavio Brandão 

Filipe Leite Pinheiro (UFF)  
O presente artigo pretende contribuir para o resgate do marxismo e da interpretação do Brasil 

formulados por Octavio Brandão. Usualmente vítima de críticas simplificadoras sobre sua obra, 

o objetivo do texto é diferenciar o autor do “esquema consagrado”, empregado para caracterizar 

a interpretação que o Partido Comunista Brasileiro fazia da realidade brasileira tomando como 

referência as teses da III Internacional Comunista. Para isso, recorre–se a sua interpretação do 

Brasil e a formação teórica, previamente elaboradas em sua fase pré–marxista, com a finalidade 

de destacar sua análise da especificidade da realidade brasileira. Deste modo, defende–se que o 

autor difere do “esquema consagrado” tanto do ponto de vista de sua análise da formação social, 

quanto do ponto de vista de sua caracterização da revolução brasileira. Justamente porque 

apresenta uma imagem do Brasil em sua obra, captando as idiossincrasias do desenvolvimento 

histórico do país, é que Brandão se diferencia do “esquema consagrado”. 
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A trajetória de Heitor Ferreira Lima: o intérprete renegado e sua contribuição para a 

história econômica 

Janaína Fernanda Battahin (UNICAMP) 

Esse artigo tem como objetivo compreender através da análise da trajetória de Heitor Ferreira 

Lima sua contribuição para a história econômica. A partir dos anos de 1950, sua obra “pioneira 

em muitos sentidos”, passou a abordar a história econômica e a formação industrial. Seus textos 

históricos evidenciam uma relação entre sua base teórica e sua biografia, biografia essa, marcada 

por sua militância orientada pelo movimento comunista. A hipótese é de que, apesar da sua 

contribuição na história econômica, tenha ficado à margem dos demais intérpretes do Brasil. Para 

chegar a tal conclusão, fez–se o levantamento bibliográfico dos trabalhos sobre o autor, bem como 

aqueles que puderam auxiliar no estudo de sua vida e obra. Considera–se, a partir dessa limitação 

de referência bibliográficas, que Heitor Ferreira Lima é um intérprete renegado.  

Coordenação: Hugo Figueira de Souza Corrêa (UFF) 

 

Sessão 45: Indústrias e consumo no Brasil (sala 304) 
 

Surgimento e desenvolvimento da Business History: da História de Empresas à História de 

Negócios 

Caroline Gonçalves e Alexandre Macchione Saes (USP) 

O presente artigo pretende acompanhar o percurso da área de Business History, que partindo do 

ambiente da história econômica, acabou desenvolvendo uma rede de pesquisa e conhecimento 

autônoma, num diálogo mais próximo com economistas e administradores do que com 

historiadores. Conforme o argumento do artigo, foi durante a segunda metade do século XX que 

a Business History encontrou sua real vocação, constituindo–se como área específica de outras 

esferas de pesquisa, aperfeiçoando continuamente seu método e sua fundamentação teórica para 

a pesquisa. Esse percurso, todavia, não ocorreu sem perdas: conforme a construção de sua 

identidade foi tomando um formato mais bem delimitado, por meio da teoria das organizações, a 

pesquisa foi se divorciando de suas origens, isto é, da história econômica. 

Particularidades Econômicas do Crack: o mercado do crack 

Taciana Santos de Souza e Cássio da Silva Calvete (UNICAMP–UFRGS) 

Perante a preocupante expansão do consumo de crack no Brasil, faz–se necessário conhecer 

melhor como ocorre o funcionamento do mercado de crack no país, isto é, conhecer a origem da 

mercadoria e como ocorre a sua produção, a oferta e a demanda. Também analisar, conforme a 

disponibilidade de dados, as particularidades da oferta e da demanda do psicoativo. 

Um breve histórico da aviação comercial brasileira 

Josué Catharino Ferreira (UFABC)  
O objetivo do artigo é realizar uma sucinta análise histórico–descritiva do setor aéreo comercial 

de transporte regular de passageiros. Com o desenvolvimento tecnológico das aeronaves foi 

criado um mercado para o transporte aéreo de correspondências, cargas e pessoas, especialmente 

a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Acompanhando o ocorrido na Europa e nos Estados 

Unidos, diversas empresas aéreas foram criadas no Brasil. Com o passar do tempo houve um 

processo de consolidação das empresas aéreas brasileiras que levou ao surgimento de um 

oligopólio formado pela Varig, Vasp e Transbrasil. A partir dos anos 1990 com a implementação 

do ideário neoliberal iniciou–se um processo de desregulamentação que gerou, entre outros 

motivos, uma crise que levou as empresas aéreas de outrora a sucumbirem e saírem do mercado.  
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