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Editorial
Neste boletim bimestral da Associação Brasileira de Pesquisadores em História
Econômica (ABPHE) são divulgadas novas informações sobre o VII Encontro de Pós
Graduação em História Econômica & 5ª Conferência Internacional de História
Econômica que será realizado em setembro na cidade de Niterói. Aproveitamos o
presente boletim também para anunciar a realização de outros eventos, concursos
para docentes, informações sobre financiamento de pesquisas e lançamentos de livros.
Reforçamos que os boletins da ABPHE em 2014 divulgarão, de maneira mais
sistemática, a produção de nossos sócios: partiremos da divulgação dos livros
publicados em 2013. Mas é claro, para garantir que esse espaço seja produtivo,
precisamos do apoio dos sócios da ABPHE para a circulação de notícias. Enviem-nos
informações sobre eventos, concursos e, especialmente, publicação de livros que
possam interessar aos associados.
Entrem em contato conosco pelo email: abphe1@gmail.com

Informes ABPHE
Anuidades 2014
A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de
seus sócios(as). A anuidade de 2014 permanece a mesma do ano passado, isto é, R$
130,00 para profissionais e R$ 65,00 para estudantes. Para realizar o pagamento, basta
fazer um depósito de acordo com os dados bancários:
Banco 341 - Itau Unibanco S/A - Agência 1536; CC: 36311-0;
CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90.
Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o email
abphe1@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também via email.
Anuidades em atraso
O valor da anuidade de 2013 paga entre 1º de janeiro e 31 de maio de 2014 é de R$
140,00 para profissionais e R$ 70,00 para estudantes. Se o pagamento da anuidade de
2013 for feito depois de 31 de maio de 2014, o valor da anuidade sobe para R$ 160,00
para profissionais e R$ 80,00 para estudantes.
Para maiores informações sobre o pagamento de anuidades em atraso, entre em
contato com a secretaria da ABPHE pelo email abphe1@gmail.com.
Filiação
Os interessados em realizar sua filiação na ABPHE deverão entrar em contato no email
da Associação (abphe1@gmail.com) para solicitar sua ficha de inscrição e maiores
informações.
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VII Encontro de Pós Graduação em História Econômica & 5ª Conferência
Internacional de História Econômica
O VII Encontro de Pós Graduação em História Econômica & 5ª Conferência
Internacional de História Econômica têm por objetivo dar continuidade aos Encontros
de Pós-Graduação promovidos pela Associação Brasileira de História Econômica –
ABPHE desde 2002.
Os eventos serão realizados na Universidade Federal Fluminense, entre os dias 08 e 10
de Setembro de 2014, na Faculdade de Economia e no Instituto de Ciências Humanas e
Filosofia (departamento de Graduação e Pós Graduação em História). Este evento faz
parte dos encontros destinados para a apresentação das pesquisas dos alunos de
Graduação e Pós-Graduação, contando também com Conferências Internacionais e
Mesas Redondas de professores e pesquisadores reconhecidos nas áreas.
A divulgação dos artigos aprovados para o Encontro será realizada pelo site do evento
(http://www.congressoabphe.uff.br/) no dia 20 de Junho de 2014. No site ainda é
possível conferir informações sobre valores das inscrições e a localização da
Universidade. Para outras informações ou dúvidas escreva para o email abaixo:
congresso.abphe.uff@gmail.com
Programação
08 de Setembro

09 de Setembro

10 de Setembro

09h - 10:45h

Recepção

Mesa Redonda II

Mesa Redonda V

11:15h - 13h

Reunião do Conselho

Sessões Ordinárias II

Sessões Ordinárias IV

13h - 14:30h

Almoço

Almoço

Almoço

14:30h - 16:15h

Sessões Ordinária I

Mesa Redonda III

Conferência II

16:45h - 18:30h

Mesa Redonda I

Sessões Ordinárias III

Sessões Ordinárias V

Conferência I

Mesa Redonda IV

Plenária Final

19:30h

Conferência I:
40 years of Time on the Cross por Stanley Engerman
Conferência II:
Dos siglos de historia de la deuda externa da América Latina (1822-2010): en
búsqueda de un dialogo entre historiadores y economistas por Carlos Marichal
Mesas Redondas
50 anos depois: A economia brasileira durante a ditadura
Pedro Henrique Pereira Campos – UFFRJ
Fernando Mattos – UFF
Bernardo Kocher – UFF
Fernando Eduardo Pires de Souza – UFRJ
Sebastião Carlos V. Cruz – Unicamp
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Periódicos Científicos e Ciências Sociais
Alexandre Macchione Saes – USP
Claudia Heller – Unesp
Luciano Raposo Figueiredo – UFF
Roberta Cardoso Cerqueira – Fiocruz
A escravidão brasileira no século XIX
Rafael Bivar Marquese - USP
Luiz Paulo Nogueiról - UNB
Marcus Carvalho – UFPE
Ricardo Henrique Salles – UNIRIO
Georeferenciamento e História Econômica
Maria Batista F. Bicalho – UFF
Angelo Carrara – UFJF
Carlos Eduardo Valencia Villa – UFF
Tiago Gil – UNB
História e Historiografia do Rural
Josué Modesto do Passos Subrinho – UFSE
José Jobson Andrade Arruda - USP
Márcia Motta – UFF
Paulo Pinheiro Machado – UFSC

Apoio
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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.
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 indexála 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, a partir de 2014 os artigos devem ser submetidos através
do Open Journal System (OJS), um sistema eletrônico de editoração de revistas cuja
utilização é indispensável para a inclusão da História Econômica & História de
Empresas nos principais indexadores. Autores e pareceristas devem cadastrar-se
através do link http://www.revistaabphe.uff.br.
Aguardamos sua contribuição!
Novo número: Vol. 16, N°2, 2013.

Artigos
AIDAR, Bruno. Governar a real fazenda: composição e dinâmica da junta da fazenda de
São Paulo, 1765-1808.
ALMEIDA, José Tadeu de. Ciclos de investimento, crises monetárias e crises sociais na
gestão do padrão-ouro em Portugal e no Brasil no século XIX: uma perspectiva
comparada.
LIMA, Danilo Barolo Martins de. A conformação de grupos de interesse no debate
sobre o tratado de comércio Brasil-Estados Unidos.
SAES, Laurent Azevedo Marques de. A sociedade dos amigos dos negros: o
antiescravismo na Revolução Francesa.
ROSSINI, Gabriel. Apreciações acerca do tráfico interno de escravos no oeste da
província de São Paulo (Rio Claro, 1861-1869).
CORSI, Francisco Luiz. Inflação e crescimento econômico: uma análise da política de
Vargas ao final do Estado Novo.
Resenha
PEREZ, Reginaldo Teixeira. Resenha bibliográfica: NASAR, Sylvia. A imaginação
econômica: gênios que criaram a Economia Moderna e mudaram a História. Tradução
de Carlos Eugênio Marcondes de Moura. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
577 p.
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Livros publicados pelos sócios da ABPHE em 2013 (parte 4)
PESAVENTO, F. Um pouco antes da Corte: a
economia do Rio de Janeiro na segunda
metade
do
Setecentos.
Jundiaí:
Paco
Editorial, 2013. 236p.

O livro Um Pouco Antes da Corte: A Economia
do Rio de Janeiro na Segunda Metade do
Setecentos, de Fábio Pesavento, aborda a
história do Rio de Janeiro no vice-reinado,
período em que a cidade adquire uma efetiva
centralidade no contexto da América
portuguesa. A obra mescla um cruzamento
massivo de fontes e mapeia as principais
atividades econômicas desenvolvidas no
período, ao mesmo tempo em que reconstrói
as redes mercantis que davam significado a
tais atividades. O resultado final é um mosaico
inédito da urbe na segunda metade do
Setecentos.

Esta coletânea é uma homenagem ao
geógrafo Mauricio de Almeida Abreu (19482011), professor da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e autor, entre outros livros,
de Sistema urbano de conservação do
ambiente (1972), Evolução urbana do Rio de
Janeiro (1987) e Geografia histórica do Rio de
Janeiro, 1502-1700 (2010). O livro está
agrupado por temas, iniciando pelas
discussões de caráter mais teórico,
ingressando depois nos estudos mais
empíricos e finalizando com a homenagem ao
geógrafo Milton Santos, um de seus
principais interlocutores. Os trabalhos de
ordem teórica abordam a questão conceitual
da memória urbana e as transformações da
Geografia Urbana brasileira. Aqueles mais
diretamente ligados à Geografia Histórica, a
partir de enfoques também empíricos, são
apresentados não em ordem cronológica de
sua elaboração, e sim do mais geral para o
particular.

FRIDMAN, F. & HAESBAERT, R. (Org.).
Mauricio Abreu. Escritos sobre espaço e
história. Rio de Janeiro: Garamond, 2014,
464p .
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O estudo da evolução urbana nas
Américas após o descobrimento – que
inclui não só as cidades e vilas fundadas
pelos colonizadores, mas também as
povoações e aldeias indígenas, sobretudo
na América espanhola – pode iluminar
aspectos pouco considerados da história
do continente. Com uma perspectiva
multidisciplinar, esta coletânea reúne os
trabalhos apresentados no “III Encontro
Cidades Latino-Americanas do século XVI
ao XIX”, um fórum de discussão em torno
da história e da geografia urbanas
realizado em agosto de 2012. Ali estavam
reunidos pesquisadores de diversas áreas,
como
história,
geografia,
sociologia,
economia, antropologia, arquitetura e
planejamento
urbano,
que
deram
contribuições relevantes – a partir de suas
diferentes abordagens – ao debate sobre a
história das cidades na América.

FRIDMAN, F. (Org.). Cidades do Novo
Mundo. Ensaios de urbanização e história.
Rio de Janeiro: Editora Garamond, 2013,
178p.

Divulgação de eventos
Com chamada de trabalhos aberta
VIII COLÓQUIO BRASILEIRO EM ECONOMIA POLÍTICA DOS SISTEMAS-MUNDO
20 e 21 de outubro de 2014. Florianópolis, Santa Catarina
Data limite para submissão de trabalhos completos: 10 de agosto de 2014
XVIIth World Economic History Congress
3-7 de Agosto de 2015. Kyoto, Japão.
2ª chamada para sessões temáticas e chamada para dissertações até 31 de Julho.
Divulgada lista com as sessões aprovadas na primeira chamada.
Informações: http://www.wehc2015.org/
XXII Encontro Estadual de História – ANPUH – São Paulo
01 a 05 de setembro de 2014, UNISANTOS – Santos/SP.
Inscrição de pôsteres de 19 de maio a 14 de agosto
Inscrição de ouvintes de 02 de junho a 20 de agosto
Informações: www.anpuhsp.org.br
ESHET Latin American Conference
19-21 de Novembro de 2014, FACE/UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais.
Inscrições até 1 julho de 2014 no email: eshet@cedeplar.ufmg.br
Informações para submissão no site da Associação: http://www.eshet.net/
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63th Annual Meeting of the French Economic Association
16-18 de Junho de 2014, GATE research center, Lion, França
Informações: https://afse.gate.cnrs.fr/Call-for-papers

Com chamada de trabalhos fechada
WEA online conference - Is a more inclusive and sustainable development possible in Brazil?
5 de maio a 20 de julho – Online
(http://brazilconference2014.worldeconomicsassociation.org/)
V Encontro Internacional de História Colonial EICH
19 a 22 de agosto de 2014, Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
http://eihc.com.br/
XXXIV Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social (APHES)
13 – 15 de Novembro de 2014, Universidade Nova de Lisboa, Portugal.
Informações: http://www.fcsh.unl.pt/media/eventos/xxxiv-encontro-aphes-saber.produzir.-abastecer.-da-idade-media-ao-seculo-xxi
XVI Encontro Regional de História – ANPUH – Rio
28 de julho a 1 de agosto de 2014, Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro.
Informações: http://www.encontro2014.rj.anpuh.org/
XIX Encontro Regional de História – ANPUH – Minas Gerais
28 a 31 de julho de 2014, Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Juiz de Fora, MG. .
Informações: http://www.anpuhmg.org/
XVI Seminário de Economia Mineira
16-20 de setembro de 2014, Diamantina, Minas Gerais. Organização: CEDEPLAR/UFMG.
Informações:
http://web.cedeplar.ufmg.br/cedeplar/site/index.php?option=com_content&view=article
&id=1539
CLADHE IV - Congresso Latino-Americano de História Econômica
23-25 de Julho de 2014, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, Colômbia.
Consulte a II Circular e veja as Sessões Temáticas aprovadas:
http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/ii_circulari.pdf?width=740&height=780&inline=true#pdf_reader
Outras informações no site do evento: http://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/cuartocongreso-latinoamericano-de-historia-economica
XI Congreso Internacional de la AEHE
4 e 5 de setembro de 2014, Madrid, Espanha.
Informações: http://www.aehe.net/xicongreso/index.html
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XII Congresso Internacional da BRASA
Agosto de 2014, Kings College London, Londres, Inglaterra.
http://www.brasa.org/Portuguese/BRASAXII
18th Annual Congress of the European Business History Association.
21-23 de Agosto, 2014. Utrecht, Holanda.
Informações: http://www.ebha-2014.eu/
3° Biennial IAS Conference: De/colonization in the Americas: Continuity and Change
06 a 08 de agosto de 2014, Pontíficia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú
http://www.interamericanstudies.net/?p=4288 9

Chamada de artigos para revistas
Revista H-indústria
H-industri@ es una publicación semestral especializada en temas de historia industrial, de
los servicios y de las empresas en América Latina. Su propósito es alentar la difusión de
investigaciones originales sobre estas temáticas. El objetivo es promover el contacto entre
investigadores de la Argentina y de América Latina, difundir los resultados de sus trabajos
y alentar el debate y la discusión crítica sobre estas problemáticas centrales del desarrollo
económico de la región.
H-industri@ aceptará artículos sobre historia de la industria, los servicios y las empresas
en su sentido más amplio, con diversidad de enfoques teóricos y metodológicos: estudios
de ramas o de sectores de la industria, los transportes o las finanzas; análisis sobre la
elaboración y la aplicación de políticas públicas; e investigaciones referidas a las
empresas o a la constitución de diversas formas de organización de representación de los
intereses empresariales. Consulte as normas de publicação em:
http://www.hindustria.com.ar/.wg_generado_04.html?rand=3659922

Revista Faces da História
Chamada de artigos livres e para dossiê:
História e filosofia: elos e confrontos entre genealogia e hermenêutica na historiografia
Organizadores: Prof. Dr. Hélio Rebello Cardoso Jr (UNESP – Assis); Doutorando Rodrigo
Bianchini Cracco (UFMG – Belo Horizonte); Mestrando Tiago Viotto da Silva (UNESP –
Assis).
Data-limite para submissão de artigos para o dossiê: 27/07/2014
O objetivo do dossiê é promover um espaço para as discussões acerca das ressonâncias
desses pensamentos na historiografia. Nesse sentido, são bem-vindas contribuições nas
áreas de: Teoria e Filosofia da História, História da Historiografia, História Intelectual, das
Ideias e das Ciências.
Mais informações em: http://seer.assis.unesp.br/index.php/faces
E-mail: facesdahistoria@assis.unesp.br
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Revista Interdisciplinar História e Economia - BBS
A Revista interdisciplinar História e Economia é uma publicação semestral impressa do
Instituto de História e Economia. A proposta do Conselho, formado por professores da
USP, UFF, Unicamp e outras importantes universidades, quando criou o Instituto, foi
resgatar e incentivar uma parte da nossa pesquisa pouco privilegiada nos centros
acadêmicos, como a História Comparativa, a História Econômica e a História
Política. Receberemos artigos até o dia 30 de setembro de 2014. Os artigos serão
publicados no v. 13, 2 º semestre de 2014. Os artigos devem ter no mínimo 20 páginas e
ser enviados para o e-mail revistahistoriaeconomia@gmail.com
A Revista dedica-se à publicação de trabalhos nas áreas de Economia, História Econômica,
História Financeira, e História das Ideais Econômicas. Publicamos somente textos originais,
aceitando em casos especiais, a publicação simultânea em revista estrangeira.
Recebemos artigos em português, inglês, espanhol ou francês.
Revista UFMG
CHAMADA DE ARTIGOS: V. 21, n. 1, jan./jun. 2014
Tema: Evolução
Prazo para submissão: até 31 de julho de 2014
A Revista da Universidade Federal de Minas Gerais convida a comunidade a submeter
artigos para o seu próximo número, a ser publicado no primeiro semestre de 2014. O v.
21, n. 1, da Revista terá como tema central a Evolução, conceito que se associa às ideias de
transformação, diferenciação, mudança ou até mesmo progresso. Ao propor essa
temática, a Revista da UFMG tem a pretensão de se somar a esses debates e suscitar a
reflexão sobre o emprego da ideia de evolução em suas diferentes acepções nas mais
diversas áreas do conhecimento. A publicação também está aberta a submissão de textos
sobre temas diversos, que deverão seguir os mesmos formato e prazo estabelecidos para
os textos submetidos ao tema do número.
Os artigos devem ser adequados às normas para publicação disponíveis no site
www.ufmg.br/revistadaufmg e enviados à Comissão Editorial até 31 de julho de 2014, por
meio eletrônico, para: revistadaufmg@ufmg.br
América Latina en la História Econômica
Instituto Mora, México.
http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE
Revista Uruguaya de Historia Económica (RUHE)
Associação Uruguaia de História Econômica, Uruguai.
http://www.audhe.org.uy/revista/
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
10

Diretoria (2013-2015)
Presidente: Angelo Alves Carrara
Vice-Presidente: Alexandre Macchione Saes
Primeiro Secretário: Thiago Fontelas Rosado Gambi
Segundo Secretário: Felipe Pereira Loureiro
Primeiro Tesoureiro: Afonso Alencastro de Graça Filho
Segundo Tesoureiro: Cláudia Tessari

Conselho de Representantes da ABPHE 2013 - 2015
Região Norte
1º Titular – Siméia de Nazeré Lopes
2º Titular – Fábio Carlos da Silva
Suplente
Região Centro-Oeste
1º Titular – Hamilton Afonso de Oliveira
2º Titular – Paulo Roberto Cimó de Queiroz
Suplente– Teresa Cristina de Novaes Marques
Região Nordeste
1º. Titular – João Rodrigues Neto
2º. Titular – Ana Paula Sobreira Bezerra
Suplente

Região Sudeste
1º. Titular – Carlos Eduardo Suprinyak
2º. Titular – Rita de Cássia da Silva Almico
Suplente – Rogério Naques Faleiros
Região São Paulo
1º. Titular – Fábio Alexandre dos Santos
2º. Titular – Cláudia Heller
Suplente – Fábio Antonio Campos
Região Sul
1º. Titular – Maria Heloisa Lenz
2º. Titular – Alcides Goularti Filho
Suplente – Ary César Minella

Revista História Econômica e História de Empresas
Comissão Executiva
Luiz Fernando Saraiva (editor)
Cláudia Heller
Cláudia Tessari
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