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Editorial 

Este é o primeiro boletim da nova gestão da Associação Brasileira de Pesquisadores em 

História Econômica – ABPHE (2015-2017), eleita no último Congresso Brasileiro de 

História Econômica, realizado na cidade de Vitória-ES, em setembro de 2015. Neste 

boletim apresentamos a nova diretoria e gostaríamos de informar que estamos 

inteiramente à disposição dos sócios e dos interesses dos pesquisadores da área de 

história econômica. Desejamos que nesta gestão que se inicia possamos atender as 

expectativas de todos os associados, buscando sempre valorizar o espaço para a 

disseminação das pesquisas em história econômica. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar dois agradecimentos especiais: o 

primeiro ao Prof. Rogério Naques Faleiros e à equipe organizadora do Congresso 

Brasileiro em Vitória que realizaram um evento de alto nível e com excelente 

programação: parabéns aos colegas da UFES. O segundo agradecimento vai para os 

membros da diretoria da ABPHE (2013-2015). Os professores Angelo Alves Carrara, 

Thiago Fontelas Rosado Gambi e Afonso Alencastro Graça Filho demonstraram extrema 

competência a frente da última gestão, marcada pelo fortalecimento do contato com os 

sócios da ABPHE. 

Nosso propósito é manter o boletim bimestral da ABPHE como um espaço de 

disseminação de informações pertinentes à comunidade de historiadores econômicos. 

Procuraremos dar continuidade ao contato semanal pelo e-mail institucional da ABPHE 

para anunciar a realização de eventos, concursos para docentes, informações sobre 

financiamento de pesquisas e lançamentos de livros , entre outras. Nos boletins 

bimestrais, por sua vez, consolidamos algumas dessas notícias de modo mais sistemático 

e aproveitamos para ampliar nossa comunicação com os sócios por meio de informações  

sobre a associação. Finalmente, gostaríamos de convidá-los para visitar nossa nova 

página na internet no endereço http://www.abphe.org.br/, resultado de um grande 

esforço do ex-secretário Thiago Fontelas Rosado Gambi.  

 

Finalmente, aproveitamos a oportunidade para convidar os sócios da ABPHE a nos 

ajudar com a circulação de notícias, nos enviando informações sobre eventos, concursos 

e publicação de livros que possam interessar aos associados. Entre em contato conosco 

pelo email: abphe1@gmail.com 

 

Já adiantamos: em 2016, esperamos vê-los em São Paulo, no V Congresso Latino-

Americano de História Econômica – CLADHE V. Que os próximos dois anos tragam 

motivos para novas celebrações! 

  

 

 

http://www.abphe.org.br/
mailto:abphe1@gmail.com
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Abaixo apresentamos a nova diretoria e o conselho de representantes eleitos em 

Vitória: 

 

Diretoria (2015-2017) 
Presidente: Alexandre Macchione Saes 

Vice-Presidente: Luiz Fernando Saraiva 
Primeiro Secretário: Guilherme Grandi 

Segundo Secretário: Rita de Cássia da Silva Almico 

Primeira Tesoureira: Cláudia Alessandra Tessari 
Segundo Tesoureiro: Walter Luiz Carneiro de Mattos Pereira 

 
  

Conselho de Representantes da ABPHE 2015 - 2017 
  

Região Norte  
1º Titular – Siméia de Nazeré Lopes 

Região Centro-Oeste  
1º Titular – Hamilton Afonso de Oliveira 

2º Titular -Teresa Cristina de Novaes Marques  
Suplente – Paulo Roberto Cimó de Queiroz 

Região Sudeste  
1º. Titular – Rogério Naques Faleiros   

2º. Titular – Carlos Eduardo Suprinyak 
Suplente – Michel Marson 

 

Região Nordeste  
1º. Titular – João Rodrigues Neto 

2º. Titular – Luiz Eduardo Simões de Souza   
Região São Paulo  

1º. Titular – Felipe Pereira Loureiro 
2º. Titular – Fábio Alexandre dos Santos  

Suplente – Fábio Antonio Campos 
Região Sul  

1º. Titular – Alcides Goularti Filho 
2º. Titular – Pedro Antônio Vieira 

Suplente – Maria Heloisa Lenz 
 

 
Ex-presidentes (membros do Conselho de Representantes) 

Tamás József Márton Károly Szmrecsányi (1993-1997) Ϯ 
Luiz Carlos Soares (1997-1999) 

Carlos Roberto Antunes dos Santos (1999-2001) Ϯ 

Wilson Suzigan (2001-2003) 
João Antonio de Paula (2003-2005) 

Carlos Gabriel Guimarães (2005-2007) 
Josué Modesto dos Passos Subrinho (2007-2009) 

Pedro Paulo Zaluth Bastos (2009-2011) 
Armando João Dalla Costa (2011-2013) 

Ângelo Alves Carrara (2013-2015) 
 

 
Revista História Econômica & História de Empresas 

Comissão Executiva 
Bruno Aidar (editor) 
Alcides Goulart Filho 

Carlos Eduardo Valencia Villa  
Ivanil Nunes 
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Informes ABPHE 

Anuidades  

A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de 
seus sócios(as). A anuidade de 2015 permanece com o mesmo valor do ano passado: R$ 

130,00 para profissionais e R$ 65,00 para estudantes. 

Para realizar o pagamento da anuidade de 2015 (e, eventualmente, de anuidades 
atrasadas), basta fazer um depósito de acordo com os dados bancários: 

Banco Itaú Unibanco S/A - Agência 1536; CC: 36311-0;  

Banco do Brasil – Agência 2995-5; CC: 50.470-X; 

CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90.  

Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o e-mail 

abphe1@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também via e-mail. 

ATENÇÃO! Os valores acima vigoram até o dia 31 de dezembro de 2015. Se o 

pagamento da anuidade de 2015 for feito entre 31 de janeiro e 31 de maio de 2016, o 

valor da anuidade sobe para R$ 140,00 para profissionais e R$ 70,00 para estudantes. 

Se o pagamento da anuidade de 2015 for feito depois de 31 de maio de 2016, o valor da 

anuidade sobe para R$ 160,00 para profissionais e R$ 80,00 para estudantes . 

 

Filiação 

Os interessados em realizar sua filiação na ABPHE deverão entrar em contato no e-mail 

da Associação (abphe1@gmail.com) para solicitar sua ficha de inscrição ou preenchê-la 

diretamente na página da ABPHE (http://www.abphe.org.br/associe-se-a-abphe). 

 

Revista História Econômica & História de Empresas 

A diretoria da Associação e a comissão editorial da revista convidam os sócios e demais 

interessados a submeter textos para História Econômica & História de Empresas 

(HE&HE, ISSN 1519-3314). A revista é uma publicação semestral da ABPHE, que agora 

possui um site próprio e cujo acesso pode ser realizado pelo endereço 

www.abphe.org.br. A Comissão Editorial é composta por Bruno Aidar (editor), Ivanil 

Nunes, Alcides Goularti Filho e Carlos Eduardo Valencia Villa. 

Atualmente a revista está indexada na EconLit, no Journal of Economic Literature 

(versões eletrônica on-line e CD ROM), na Econpapers, no IDEAS, no LATINDEX e no 

Portal de Periódicos da CAPES. Estamos dando continuidade aos esforços para indexá-

la também nas bases SciELO e Redalyc o mais breve possível, com o objetivo de ampliar 

ainda mais sua visibilidade e qualificação.  

Como parte deste esforço, os artigos devem ser submetidos através do Open Journal 

System (OJS), um sistema eletrônico de editoração de revistas cuja utilização é 

mailto:abphe1@gmail.com
mailto:abphe1@gmail.com
http://www.abphe.org.br/associe-se-a-abphe
http://www.abphe.org.br/
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indispensável para a inclusão da História Econômica & História de Empresas nos 

principais indexadores. Autores e pareceristas devem cadastrar-se por meio do link 

http://www.revistaabphe.uff.br. 

Aguardamos sua contribuição! 

  

Boletim de resenhas da Revista História Econômica e História de Empresas 

O boletim da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica – ABPHE, 

“História Econômica & História de Empresas em Debate” , pretende colocar em 

discussão os artigos publicados no último número da Revista História Econômica & 

História de Empresas. A proposta é abrir espaço de comunicação entre os autores e os 

leitores interessados na temática para debater os resultados e as interpretações dos 

recentes resultados de pesquisas. 

A estrutura do boletim é composta por um release do autor do artigo a ser debatido e 

uma resenha de seu comentador. O release será apresentado em no máximo 2 páginas, 

com uma síntese dos resultados da pesquisa. A resenha do artigo, por sua vez, deve ter 

no máximo 4 páginas, destacando as contribuições da pesquisa para a área como 

comentários dos resultados e das interpretações. Os autores que tiverem seus artigos 

comentados terão espaço reservado para responder as questões ou as críticas lançadas 

pelas resenhas nos boletins seguintes. 

Para contribuir com o Boletim de Resenhas selecione um artigo que foi publicado nos 

últimos números da Revista História Econômica e História de Empresas no endereço 

http://www.revistaabphe.uff.br/ e nos envie um e-mail para abphe1@gmail.com 

Contribua com o boletim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistaabphe.uff.br/
http://www.revistaabphe.uff.br/
mailto:abphe1@gmail.com
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Novo site da ABPHE 

Já está no ar a nova página da Associação Brasileira de Pesquisadores em História 

Econômica. Convidamos todos a navegar pelo nosso site, onde é possível encontrar este 

boletim além de diversas outras informações de interesse dos associados. Em breve, 

anunciaremos mais novidades por meio desse novo canal de comunicação. Acesse: 

http://www.abphe.org.br/ 

 

 

 

 

  

http://www.abphe.org.br/
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XI CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA ECONÔMICA E XII 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS 
VITÓRIA-ES, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2015 

 

Entre os dias 14 e 16 de setembro de 2015 foi realizado o XI Congresso Brasileiro História 

Econômica & a XII Conferência Internacional em História Econômica, na Universidade 

Federal do Espírito Santo - UFES, Vitória - ES. O congresso foi organizado pela Associação 

Brasileira de Pesquisadores de História Econômica – ABPHE e o comitê local foi 

coordenado pelo Prof. Dr. Rogério Naques Faleiros do Centro de Ciências Jurídicas e 

Econômicas da UFES.  

Este evento teve como objetivo dar continuidade aos Congressos Nacionais promovidos 

pela ABPHE desde 1993. Além de proporcionar espaço privilegiado para apresentações 

e discussões de temas na fronteira do conhecimento na área de história econômica, 

contou também com Conferência Internacional e Mesas Redondas de renomados  

professores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros. 

Nos três dias de atividades do congresso, foram realizadas três conferências cujos títulos 

foram: “Por uma História Econômica renovada”, “A crise econômica atual em 

perspectiva histórica” e “Economia e processos de independência na América Latina”. 

A primeira conferência ministrada por José Jobson de Andrade Arruda, da FFLCH-USP, 

tratou da temática atualmente desenvolvida pelo professor, de uma análise da história 

econômica com instrumentos da história cultural. A segunda conferência explorou a 

temática da crise econômica internacional, por meio da análise da financeirização do 

capitalismo moderno, ministrada por Paulo Nakatani, da UFES. Finalmente, a terceira 

conferência, apresentada pelo professor Heraclio Bonilla, da Universidad Nacional de 

Colombia, objetivou analisar os processos de independência da América Latina.  

Ressalta-se, ainda que o evento garantiu também o espaço para as mesas-redondas que 

abarcaram áreas de interesse variados para atender ao perfil dos participantes. Foram 

quatro mesas redondas. A primeira coordenada pelo Prof. Rogério Naques Faleiros 

(UFES) teve como expositores os professores Pedro G. Tosi (UNESP), João Antônio de 

Paula (UFMG) e Pedro Antônio Vieira (UFSC) e discutiu o tema Entre Marx e Braudel: 

diálogos possíveis e impossíveis. 

A segunda mesa redonda, “A Economia Mundial no período entre guerras (1919-

1939)”, com Maria Alice Rosa Ribeiro (UNESP), Flávio Saes (USP) e Luiz Carlos Soares 

(UFF), apresentou diferentes dimensões do período do entre guerras, dos debates sobre 

a economia internacional aos aspectos técnicos e sociais da indústria cultural .  

A terceira mesa-redonda, “Dimensões da industrialização brasileira: Política, Setores, 

Regiões" com a coordenação de Felipe Pereira Loureiro (USP) teve como expositores 
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Fábio Antônio de Campos (IE/UNICAMP), Arlindo Villaschi Filho (UFES) e Pedro Cezar 

Dutra Fonseca (UFRGS). Na mesa foi problematizada a dinâmica da industrialização 

brasileira, dentro dos condicionantes internacionais, aos instrumentos de política 

econômica dos projetos de mandatos presidenciais.  

A mesa-redonda IV, “Ciro Flamarion Cardoso: uma trajetória”, com Thiago Fontelas 

Rosado Gambi da UNIFAL (mediação), teve como palestrantes André Ricardo Valle 

Velasco Pereira (UFES), Virgínia Fontes (UFF) e Fábio Frizzo (UFF) e pode prestar uma 

relevante e merecida homenagem ao historiador Ciro Flamarion Cardoso.    

Em suma, tanto as mesas-redondas como as conferências conseguiram abarcar 

temáticas bastante variadas, atendendo aos interesses mais gerais existentes entre os 

participantes do congresso e explorando temas relevantes nos debates atuais de nossa 

historiografia. 

Ademais, em todo o evento, foram realizadas 39 sessões ordinárias, divididas em torno 

das seis áreas do Comitê Científico (Brasil e América Latina Coloniais; Brasil e América 

Latina no século XIX; Brasil e América Latina – séculos XX-XXI; História Econômica Geral 

e Economia Internacional; História do Pensamento Econômico, Historiografia e 

Metodologia; e, História de Empresas; História da Tecnologia). No total, foram 120 

artigos apresentados nas sessões ordinárias, sendo que cada uma destas mesas das 

Sessões Ordinárias foi coordenada por um membro do Conselho da ABPHE ou um 

professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Por outro lado, manteve-se o estímulo para atrair ao encontro alunos de graduação, 

como sessões especialmente formadas para trabalhos de Iniciação Científica: foram 18 

pôsteres apresentados por alunos de IC. O contato dos alunos da graduação com 

professores membros da Associação de História Econômica, como comentadores dos 

trabalhos, é certamente um caminho importante na trajetória acadêmica e na evolução 

de suas pesquisas.  

Sendo assim, com três dias intensos de sessões ordinárias, conferências e mesas-

redondas, acreditamos que o XI Congresso Brasileiro História Econômica & a XII 

Conferência Internacional em História Econômica cumpriu de maneira extremamente 

satisfatória de construir um espaço de diálogo e debate entre os pesquisadores da área. 

Os encontros da ABPHE são efetivamente um dos espaços privilegiados para a 

disseminação do conhecimento entre historiadores econômicos brasileiros, sendo um 

dos maiores eventos da América Latina voltados à área.  

A diretoria da ABPHE gostaria de agradecer ao esforço do comitê organizador local, em 

nome do Prof. Rogério Naques Faleiros, pela realização de um grande evento. 
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QUINTO CONGRESSO LATINOAMERICANO DE HISTÓRIA 

ECONÔMICA (CLADHE V) 
 

Universidade de São Paulo, São Paulo (Brasil) 
Julho 19 – 21 de 2016  

 

O Quinto Congresso Latino-Americano de História Econômica (CLADHE V) se realizará na 
cidade de São Paulo, Brasil, entre os dias 19 e 21 de Julho de 2016. As instituições 

organizadoras são as associações de História Econômica da Argentina, do Brasil, do 
Chile, do Caribe, da Colômbia, do México, do Peru e do Uruguai, assim como da Espanha 

e de Portugal, como convidadas. A Associação Brasileira de Pesquisadores em História 
Econômica – ABPHE – e a Faculdade de Economia, da Universidade de São Paulo – 

FEA/USP, com sede na cidade de São Paulo, são as instituições anfitriãs. 

Seguindo a tradição dos congressos anteriores realizados desde 2007, o CLADHE V é um 
espaço acadêmico para debater as recentes pesquisas de história econômica da América 

Latina, assim como para abordar as perspectivas globais e comparativas com outras 
regiões. A organização do CLADHE busca incentivar a participação conjunta de 

pesquisadores dos países latino-americanos e de outras partes do mundo para difundir 
e discutir seus trabalhos bem como estabelecer agendas de pesquisa comuns. 

Pesquisadores de História Econômica e áreas afins são convidados a apresentar suas 
pesquisas. 

Os idiomas oficiais do CLADHE V serão o espanhol e o português; entretanto, são bem-
vindos também trabalhos em inglês. O congresso será organizado por meio de 

simpósios, mesas redondas e conferências.  

A primeira lista de simpósios aprovados, dentre outras informações, pode ser 

consultada no site do evento: www.cladhe5.org. 

Lembramos também que já está aberto o período de submissão dos resumos de artigos 
que deverão ser enviados, por e-mail, aos coordenadores dos simpósios temáticos 

aprovados na primeira chamada.   

 
CALENDÁRIO 2016 

2016 01 de Março Data limite para submissão de resumos 

para os coordenadores dos simpósios 

01 de Abril Divulgação dos resumos aprovados para 
os simpósios  

 
15 de Maio 

Data limite para submissão dos textos 
completos para os simpósios 

Divulgação da programação preliminar 
do CLADHE V e início das inscrições 

19 de Junho Data limite para pagamento da inscrição 

com desconto 
19-21 Julho Realização do CLADHE V 

 
 

http://www.cladhe5.org/
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Comitê Organizador Local  
Alexandre Macchione Saes (Universidade de São Paulo) 

Angelo Alves Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora) 
Cláudia Tessari (Universidade Federal de São Paulo) 
Daniel Feldman (Universidade Federal de São Paulo) 
Fábio Alexandre dos Santos (Universidade Federal de São Paulo) 
Felipe Pereira Loureiro (Universidade de São Paulo) 
Guilherme Grandi (Universidade de São Paulo) 
Leonardo Weller (Fundação Getúlio Vargas-SP) 
Luciana Suarez Lopes (Universidade de São Paulo) 
Rodrigo Ricupero (Universidade de São Paulo) 
Thiago Fontelas Rosado Gambi (Universidade Federal de Alfenas) 
Vera do Amaral Ferlini (Universidade de São Paulo) 
 
 
 

  

http://www.cladhe5.org/
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Divulgação de livros publicados em 2015

 
Marcelo Rougier. La 
industrialización en su laberinto.  

Ediciones Universidad Cantabria, 
2015. 

 

 

Muchos de los mejores intentos por explicar el 

«atraso» económico y social de las naciones 

han sido ligados a las dificultades para 

transformarse en economías con fuerte 

presencia manufacturera. A partir de un 

enfoque que pondera el impacto de los factores 

propios a la dinámica empresarial con aquellos 

vinculados al ambiente institucional y 

macroeconómico, en este libro se presentan 

estudios de empresas que desarrollaron sus 

actividades en diferentes rubros industriales de 

la economía argentina en el transcurso del siglo 

XX. En algunos casos sus desempeños fueron 

exitosos, de modo que aún persisten y son 

competitivas; en otros, después de sostener 

despliegues positivos por años, terminaron por 

quebrar o liquidarse. Estas historias, además 

de constituir experiencias testigo del derrotero 

económico argentino nos permiten escudriñar 

los diseños institucionales y de política pública, 

los comportamientos de los empresarios y sus 

relaciones con el intrincado andamiaje 

burocrático involucrado en el impulso de esas 

actividades, además de aportar elementos para 

caracterizar la calidad y coherencia de la 

intervención estatal. En suma, este libro 

contribuye a una mejor comprensión de las 

potencialidades y límites específicos de los 

procesos de crecimiento en países de 

industrialización tardía 
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Rafael de Freitas e Souza e 

Ângelo Alves Carrara (Orgs.) 

Ouro, escravos e contas: a mina 

da passagem nos séculos XVIII 

e XIX. Transcrição e Estudo 

histórico. Juiz de Fora: Clio 

Edições, 2015. 

Este documento, embora se trate da 

escrituração contábil de uma lavra, interessa 

não somente à história econômica, mas a 

diversos campos de estudo da história de Minas 

Gerais. Nele, especialistas em história da 

escravidão, da arte médica, do vestuário, da 

ciência e da técnica, da alimentação, da cultura 

material, dentre outros, recolherão 

substanciosas informações quantitativas e 

qualitativas relacionadas a seus campos de 

pesquisas. Tamanha é sua abrangência que se 

torna impossível abarcar aqui todas as 

reflexões que ele suscita. Os dados fornecidos 

permitem que se façam cruzamentos, 

estatísticas e análises variadas. Sem dúvida 

alguma ele se constituirá uma fonte obrigatória 

para estudos vindouros. 

 

Acesse o trabalho em:  
http://www.ufjf.br/hqg/files/2009/10/Ouro-

escravos-e-contas.docx 

 

 

 

 

Rafael de Freitas e Souza. O ouro 

gosta de sangue. A mina da 

passagem de Mariana: 1863-1927.  

 

 

 

 

Sob a perspectiva da história social do trabalho, 

a obra enfoca a história da mineração aurífera 

em Minas Gerais quando companhias inglesas 

assumiram o controle de minas consideradas 

esgotadas – o chamado “período inglês” - tema 

ainda pouco explorado pala historiografia. 

Trata-se do primeiro estudo acadêmico 

dedicado exclusivamente à Mina da Passagem 

quando esteve sob o controle de duas 

companhias estrangeiras, a Anglo-Brazilian 

Gold Company e a The Ouro Preto Gold Mines 

of Brasil Limited entre 1863 e 1927. O livro 

conduzirá o leitor por diferentes “galerias” do 

mundo do trabalho na mineração tangenciando 

e interligando temas tais como as inovações 

técnicas, o emprego da mão de obra escrava e 

do trabalho livre de nacionais e imigrantes 

europeus, o tentacular poder político das 

companhias, a inserção da religião protestante 

no distrito com seu templo e cemitério próprios, 

as entidades metafísicas subterrâneas, a 

cultura material do mineiro, as novas práticas 

esportivas e dietéticas, os festejos, as tradições 

populares, as formas de organização dos 

trabalhadores, os acidentes de trabalho, as 

doenças ocupacionais, as epidemias, a taxa de 

criminalidade, o trabalho infantil e feminino, a 

evasão escolar e o desmatamento. 

http://www.ufjf.br/hqg/files/2009/10/Ouro-escravos-e-contas.docx
http://www.ufjf.br/hqg/files/2009/10/Ouro-escravos-e-contas.docx
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Rita de Cássia da Silva Almico. Em nome da 

palavra e da lei: relações de crédito em 

Minas Gerais no Oitocentos. Rio de Janeiro: 

7 Letras, 2015. 

 

 

O livro, que é resultado da tese de 

doutorado da autora, utiliza a 

metodologia da História Serial e, 

através de documentação inédita, 

busca analisar as relações de crédito 

em Juiz de Fora – a principal cidade da 

Zona da Mata Mineira. A autora 

observou cuidadosamente as 

obrigações/direitos de quem toma 

empréstimo e do credor. Mais do que 

informal, as relações obedeciam a 

legislação mercantil vigente no Brasil, 

seja no Império, seja na Primeira 

República, após o Código Comercial de 

1850. 

 
 

José Jobson de Andrade Arruda. 

Historiografia: teoria e prática. São Paulo: 

Alameda, 2015. 

Os textos que compõem esta coletânea 

encontram sua unidade na proposição 

historiográfica, em sua face teórica e 

prática. A diversidade fica por conta da 

temporalidade de sua escrita, ao longo 

de duas décadas; de contemplarem 

reflexões focadas num só autor, ou 

numa determinada temática em torno 

da qual se arregimentam vários 

autores. O livro é um convite ao diálogo, 

a busca de uma síntese que enleie velha 

e nova história numa urdidura criativa; 

um reencontro entre o econômico e o 

cultural, infenso a determinismos; a 

procura de uma história aberta e 

integradora. Parte-se de dois textos 

teóricos voltados a esta questão, 

enfocando-a via reflexão analítica 

centrada no fazer historiográfico. 

Seguem-se aplicações práticas dos 

procedimentos preconizados, 

assumindo-os como um caminho, um 

método, não uma camisa de força. 

http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Autores/visualizar/jose--luis-fiori
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Divulgação de eventos 

 
 
 
 
- I Seminário Fluminense de História do Poder e das Ideologias – I SEFLUHISPI de 09 a 13 de 
novembro de 2015, Campos dos Goytacazes/RJ 
Temos a felicidade de informar que finalmente a FAPERJ liberou o auxílio para a realização do I 
Seminário Fluminense de História do Poder e das Ideologias – I SEFLUHISPI – inicialmente 
programado para abril e que agora ocorrerá no período de 09 a 13 de novembro de 2015, no 
campus da Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes – RJ. Solicitamos sua 
colaboração na divulgação do evento. A nova programação (provisória) bem como as novas 
normas para inscrição de trabalhos e outros esclarecimentos estão no blog do Seminário - 
http://gphismpiuff.blogspot.com.br/ 
 
E-mail do evento: eventoshist.uff@gmail.com 

 
 
 

http://gphismpiuff.blogspot.com.br/
mailto:eventoshist.uff@gmail.com
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Chamada de artigos 
 

- América Latina en la História Econômica (Instituto Mora, México)  

http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE   
Consulte as normas de submissão para a revista em: 

http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/pages/view/normasEdicion 
 

- Revista Uruguaya de Historia Económica (RUHE)   
Associação Uruguaia de História Econômica, Uruguai.  

http://www.audhe.org.uy/revista/  
 

- A Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic 
History (RHE-JILAEH), Instituto Figuerola, Carlos III, Universidad de Madrid.  
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RHE    
 
- Investigaciones de Historia Económica 
Associação Espanhola de História Econômica. 
http://zl.elsevier.es/es/revista/investigaciones-historia-economica-328 

 
- Documentos de Trabajo de la Sociedade Española de Historia Agraria (SEHA) 

A Colección de Documentos de Trabajo de la Sociedad Española de Historia Agraria 
(SEHA) recebe textos inéditos sobre qualquer aspecto relacionado à historia do mundo 

rural, escritos em castelhano, inglés, português ou qualquer outra língua da Península 
Ibérica, sendo especialmente bem recebidos aqueles que são fruto de pesquisa em 

andamento, os que ainda têm um caráter preliminar, os que apresentam novas fontes 
ou série de dados e qualquer outro trabalho que, por sua extensão ou por seu formato, 

são dificilmente publicáveis em revistas de prestígio. 
Consulte as normas de publicação: http://www.seha.info  
 
- Revista Tiempo y Economia (Colômbia) 
Informações em: http://goo.gl/AqOSnO  

 
- Research in the History of Economic Thought and Methodology (RHETM) 
We are currently accepting submissions for the 2016 volume (and beyond). In addition 

to our standard selection of high-quality general research articles, the 2016 volume will 

include a special themed section of new essays dedicated to the investigation of post-

WWII developments in the Austrian School of economics. All research articles (both 

general research articles and submissions for the Austrian symposium) submitted for 

the 2016 volume are eligible for the Warren Samuels Prize for Interdisciplinary Research 

in the History of Economic Thought and Methodology. The winner of the Samuels Prize 

receives a $1000 stipend. The deadline for submissions for the 2016 volume is October 

31, 2015 (submissions received after this date will be considered for publication in 

subsequent issues). Authors should submit an article for publication in RHETM via email 

to one or more of the editors at the email addresses indicated below. Manuscripts 

http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE
http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/pages/view/normasEdicion
http://www.audhe.org.uy/revista/
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RHE
http://zl.elsevier.es/es/revista/investigaciones-historia-economica-328
http://www.seha.info/
http://goo.gl/AqOSnO
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should be prepared for blind review and the author should indicate whether they would 

like to be considered for the Samuels Prize. 

 

- Prêmio Jorge Schvarzer de pesquisa sobre história da indústria e das empresas na 
América Latina – Prazo: 30 de junho de 2016 

 
Lanzamiento del Premio "Jorge Schvarzer" a la investigación sobre historia de la 

industria y las empresas en Argentina y América Latina. 

 El Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL/IIEP-Baires, 

FCE-UBA) y Lenguaje claro Editora anuncian la creación del Premio “Jorge Schvarzer" a 

la investigación sobre historia de la industria y las empresas de Argentina y América 

Latina. 

Podrán presentarse tesis y otros trabajos con estándares académicos de entre 150 y 350 

páginas, sobre temas relevantes vinculados al sector industrial y/o de las empresas 

argentinas o latinoamericanas. 

Las bases completas podrán consultarse a partir del 20 de septiembre de 2015 en las 

páginas web del AESIAL y Lenguaje claro. El plazo de entrega se extiende hasta el 30 de 

junio de 2016. 

Un jurado de reconocidos especialistas elegirá la obra ganadora, que se anunciará 

durante las actividades que el AESIAL realizará en octubre de 2016 con motivo de 

cumplirse los veinte años de la aparición de La industria que supimos conseguir: una 

historia político-social de la industria argentina, de Jorge Schvarzer. 

El premio, de regularidad bianual, consistirá en la publicación de la obra ganadora por 

Lenguaje claro Editora en coedición con el AESIAL . 

 

Por consultas, comunicarse a: 

info@lenguajeclaro.com o premioJorgeSchvarzer@gmail.com. 

 

- Call for papers for a Special Issue on “The Brand and its History: Economic, Business, 

and Social Value” (Business History) 

The guest editors are Patricio Sáiz and Rafael Castro, Universidad Autónoma de 
Madrid (Spain): 
“For this special issue, we expect contributions to clarify how firms conceived branding 
strategies, whether they adapt or not (and how) to new market conditions, how 
international legal issues affect branding activity, how other agents beyond the firm 
(communities, consumers, regions) faced trademarking, and how studies on collective 
marks, certification and quality marks, and appellations of origin may complete our 

current knowledge. Contributions are also invited to develop new studies on domestic 
trademark tendencies, international comparisons, or case studies based on significant 

trademark-related sectors such as food, beverages, and tobacco; consumer chemical 
products; and luxury goods” 

mailto:premioJorgeSchvarzer@gmail.com
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Therefore, we are interested in submissions focused on historical research and 
longitudinal analysis related to the following themes: 

Long-term brand management 
Trademarks and international trade 

Legal and institutional issues on trademarking 
Appellations of origin, geographical indications, certification marks, and collective 

trademarks 
Private-label products vs. manufacture brands 

Historical development of brand communities 
Trademark and brand struggles 

For further information of possible topics and questions see the full call at: 
http://explore.tandfonline.com/cfp/bes/fbsh-brand-history or directly contact 

patricio.saiz or rafael.castro@uam.es. 
The deadline for submissions is January 31, 2016. 

- Revista Escrita da História. Dossiê Memória e Teoria da História: debate e prática 
historiográfica 

Em consonância com o movimento dos Annales, que promoveu e insistiu na necessidade 
de alargar a noção de fonte histórica, o dossiê pretende reunir pesquisas que explorem 
documentos como fotografia, escritos pessoais e depoimentos orais para valorizar a 
participação de homens e mulheres “marginalizados” pela história. Ao abordar a 
memória como um processo de “construção social”, os pesquisadores poderão 
investigar este objeto no sentido de evidenciar “múltiplas” histórias, memórias e 
identidades em diferentes contextos, pois, individuais ou coletivas, elas atuam como “a 

pequena ponta de um iceberg” – como observou Jacques Le Goff –, ou seja, revelam 

apenas uma ínfima parcela de toda uma conjuntura sociocultural, econômica e política.  

Data limite para envio de artigos para compor o dossiê: 15 de novembro de 2015. Mais 
informações em: 

http://www.escritadahistoria.com/revista/index.php/escritadahistoria 

- Revista Faces da História convida autores a apresentarem seus artigos para seus 

próximos dossiês 

1 - A História antenada: mídias eletrônicas e a contemporaneidade  

Prazo final para envio de artigos: 28/02/2016 

2 - História da África e afro-brasileira: perspectivas, experiências e diálogos 

Prazo final para envio de artigos: 14/08/2016 

Os trabalhos poderão ser redigidos em português, espanhol, inglês e francês. 

A Revista publica artigos inéditos, resenhas, traduções e entrevistas produzidas por 
docentes, doutorandos e doutores, mestrandos e mestres, além de pós-

graduandos stricto sensu, e recebe trabalhos em fluxo contínuo.  

http://explore.tandfonline.com/cfp/bes/fbsh-brand-history
http://www.escritadahistoria.com/revista/index.php/escritadahistoria
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Os textos devem ser enviados somente por meio eletrônico. Em caso de dúvidas entrar 
em conto pelo e-mail: facesdahistoria@assis.unesp.br 

 

 

mailto:facesdahistoria@assis.unesp.br

