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Editorial 
 

Nos dias intermináveis que vivemos, alternando tristeza, luto, raiva, medo e esperança, o 

país seguramente atravessa uma das piores crises da sua história. A Guerra do Paraguai, 

a única de fato que envolveu amplo contingente da população brasileira, ceifou a vida 

de cerca de 50 mil soldados, o que representava 0,50% da população do país em 1872. 

Com os seus 300 mil mortos (estimados), a epidemia de Gripe Espanhola (1918-1920) 

levou a óbito o correspondente a 0,98% da população brasileira existente em 1920. Até 

a data atual, a pandemia da Covid-19 matou 341 mil brasileiros e brasileiras, o que 

representa 0,16% do total da população estimada em 2021. Em meio aos recursos 

disponíveis, trata-se de um número extremamente elevado considerando-se o progresso 

científico secular no saneamento público, higiene, medicina e farmacologia, assim como 

a existência de uma rede nacional e pública de saúde e a capacidade de cooperação 

internacional, tanto com órgãos internacionais quanto por vias mais tradicionais como a 

diplomacia.  

Lendo o testemunho naturalista de Nelson Rodrigues sobre a Gripe Espanhola no Rio de 

Janeiro, ainda causam repulsa aos olhos atuais os mortos amontoados nas ruas cariocas, 

muitos dos quais não eram sepultados ou eram dilapidados por coveiros inescrupulosos. 

Sem entrar nos detalhes sórdidos, destaca-se a ausência do lamento aos mortos em duas 

passagens das memórias do dramaturgo: “Ninguém os chorava, ninguém. (...) Ninguém 

chorando ninguém”.  No presente, além dos pronunciamentos atrozes de autoridades e 

da contabilidade mórbida dos especuladores financeiros, ainda nos horroriza os corpos 

sepultados em valas coletivas e os agonizantes asfixiados em Manaus. Em meio à 

escalada horripilante de óbitos, vivemos no limite que separa a indiferença e o pesar, 

corremos o risco do da banalização de tantas mortes coletivas. 

Chorar os mortos é também os lembrar, contra a indiferença da segunda morte 

provocada pelo esquecimento.  Os historiadores e historiadoras, com suas meticulosas 

ferramentas, têm o poder de recordar os mortos, de construir narrativas e coletar 

números que almejem o equilíbrio e a verdade dos seus diferentes testemunhos e grupos 

sociais. O resgate, a significação e a ressignificação da memória coletiva são as armas 

dos artífices da memória em suas precárias oficinas. Talvez não sejam suficientes, mas 

certamente são necessárias nas diferentes configurações sociais em direção a algum 

processo civilizatório ou, ao menos, mais humano. Daí a importância de mantermos as 

nossas atividades como historiadores e a preservação de espaços institucionais 

dedicados à promoção da história econômica, como temos diligentemente realizado na 

ABPHE. 
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Desejamos a todos e todas uma boa leitura do boletim.  

A Diretoria da ABPHE, abril de 2021. 

 

 



 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

ABRIL-MAIO 2021 

 

5 

Anuidades 
 

Para o ano de 2021 os valores da anuidade continuam os mesmos de 2020 

Para os associados que realizarem seus pagamentos até 30/06/2021 será aplicado um 

desconto de 10%, sobre os seguintes valores: 

Com desconto até 30/06/2021: 

Sócios profissionais  R$ 180,00 

Sócios estudantes  R$ 90,00 

A partir de 01/07/2021: 

Sócios profissionais  R$ 200,00 

Sócios estudantes  R$ 100,00 

Lembramos ainda que os pagamentos das anuidades poderão ser feitos on-line pelo 

sistema Pagseguro disponível em nossa página (http://www.abphe.org.br/anuidades), ou 

por depósito bancário na conta da ABPHE no Banco do Brasil, cujos dados seguem 

abaixo: 

Depósito Bancário: 

Banco do Brasil (001) 

Agência: 1504-0 Conta Corrente: 17.370-3 

CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90. 

Para negociar as anuidades que eventualmente estejam atrasadas, pedimos que entrem 

em contato com a tesouraria: tesouraria.abphe@gmail.com 

contatos  

Site www.abphe.org.br 

Facebook https://pt-br.facebook.com/abpheoficial/  

Twitter @ABPHE2 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCK-rQ4-la-_UZHTjISZ2kcA  

E-mail abphe1@gmail.com  

Tesouraria tesouraria.abphe@gmail.com  
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XIV congresso brasileiro de história 

econômica 2021 
 

XIV Congresso Brasileiro de História Econômica e 15ª Conferência Internacional de História de 

Empresas   

 

 

O XIV Congresso Brasileiro de História Econômica & 15ª Conferência Internacional de 

História de Empresas, organizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores em 

História Econômica (ABPHE), será realizado entre os dias 15 e 17 de novembro de 2021. 

O objetivo do evento, realizado a cada dois anos, é oferecer um espaço para o encontro 

de pesquisadores nacionais e estrangeiros de História Econômica, bem como para a 

discussão de temas relevantes para a compreensão da sociedade e sua transformação. 

Haverá, como ocorre tradicionalmente, sessões ordinárias para apresentação de 

trabalhos, mesas redondas e conferências, atividades acadêmicas ainda mais 

fundamentais num momento de profundas incertezas provocadas pela conjuntura 

político-econômica do país e pela pandemia do coronavírus. 

O cenário incerto trouxe um desafio adicional para a organização do evento deste ano. 

Embora o desejo seja realizá-lo de modo presencial, congregando todos e todas na 

cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, não é possível definir com segurança se, em 

novembro, contaremos com as condições sanitárias adequadas para nos encontrarmos 

pessoalmente. 

Por isso, esperaremos um pouco mais para avaliar a perspectiva sanitária e tomar uma 

decisão definitiva sobre a possibilidade de realizar um evento presencial. Caso não seja 

possível, afirmamos desde já a realização do evento de modo virtual. A decisão será 
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tomada até o final deste 1º semestre, quando também divulgaremos os valores das 

inscrições. 

Cronograma:  

Submissão de trabalhos (textos completos): 1º de maio a 30 de junho 

Divulgação dos trabalhos aceitos: 15 de agosto 

Divulgação da programação das sessões ordinárias: 20 de setembro 

Evento: 15 a 17 de novembro 

O evento contemplará as seguintes áreas temáticas das conferências, mesas 

redondas e comunicações orais: 

• Área 1: Brasil e América Coloniais 

• Área 2: Brasil e América no século XIX 

• Área 3: Brasil e América – séculos XX-XXI 

• Área 4: História Econômica Geral e Economia Internacional 

• Área 5: História do Pensamento Econômico, Historiografia e Metodologia 

• Área 6: História de Empresas; História da Tecnologia 

Contato e informações: congressoabphe2021@gmail.com  

Em breve divulgaremos a página web do evento com instruções para a submissão de 

trabalhos e outras informações. 

Comissão organizadora 

Bruno Aidar (UNIFAL-MG) – 

Coordenador geral 

Michel Deliberali Marson (UNIFAL-MG) – 

Coordenador geral 

Thiago Fontelas Rosado Gambi (UNIFAL-

MG) – Coordenador geral 

Alcides Goularti Filho (UNESC) 

Alexandre Macchione Saes (USP) 

Cláudia Alessandra Tessari (UNIFESP) 

Daniel do Val Cosentino (UFOP) 

Patrick Fontaine Reis do Araújo (UNIFAL-

MG) 

Rita de Cássia da Silva Almico (UFF) 

Roberto Pereira Silva (UNIFAL-MG) 
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conversas virtuais ABPHE 2021 
 

A primeira conversa teve com o tema o Dossiê Celso Furtado, 100 anos 
 

Retomando as Conversas Virtuais ABPHE, 

aconteceu em 31 de março de 2021 o primeiro 

encontro de 2021. Promovido pela revista 

História Econômica & História de Empresas e 

pela direção da ABPHE o tema abordado foi o 

dossiê "Celso Furtado, 100 anos".  

Na ocasião compuseram a mesa virtual os 

organizadores do dossiê, o Prof. Dr. Alexandre 

Macchione Saes (FEA/USP) e a Profa. Dra. 

Renata Bianconi (EPPEN/UNIFESP e 

IE/UNICAMP) o autor de um dos artigos publicados, Fágner João Maia Medeiros (Doutorando 

em Economia, CEDEPLAR/UFMG).  

A mediação ficou por conta editor-chefe da 

HE&HE, o Prof. Dr. Ivan Colangelo Salomão 

(UFPR). 

A conversa virtual, assim como todas as 

outras realizadas em 2020, estão 

disponíveis no canal da ABPHE no YouTube:  

https://www.youtube.com/channel/UCK-

rQ4-la-_UZHTjISZ2kcA  

Anote em sua agenda: próximas Conversas Virtuais ABPHE 
 

- 28 de abril - 19h (Brasília) 

Mesa-redonda: Povos indígenas no Brasil na História a partir do presente: etnoeconomia e 

interdisciplinaridade 

 Juciene Ricarte Cardoso (PPGH-UFCG/CHAM-UNL, Portugal-/CREPAL-Universidade da 

Sorbonne, Paris III, França) 

Thiago Leandro Vieira Cavalcante (UFGD) 

 Inaye Gomes Lopes Kaiowa(UFGD) 

Coordenação da mesa: Idelma Aparecida Ferreira Novais (ABPHE- Regional Nordeste) 
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- 29 de abril – 19h (Brasília) 

Mesa-redonda: O lugar dos homens e mulheres indígenas no passado e presente do Brasil: 

educação, história, saberes ancestrais e etnoeconomia  

Edson Kaypó (IFBA)) 

Márcia Wayna Kambeba (UFAM) 

Debatedora: Dra. Juciene Ricarte Cardoso (PPGH-UFCG/CHAM-UNL, Portugal-/CREPAL-

Universidade da Sorbonne, Paris III, França) 

Coordenação da mesa: Siméia de Nazaré Lopes (UFPA / ABPHE - Regional Norte) 

Realização: 

Regionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

 

 

 

 

 

  



 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

ABRIL-MAIO 2021 

 

10 

revista HE&HE 
 

Vol. 24 n. 1 (2021) Dossiê: Celso Furtado, 100 anos 

 

A edição da História Econômica & História de Empresas – v. 24 n. 1 (2021): Dossiê: Celso 

Furtado, 100 anos - encontra-se disponível no site da revista  

A diretoria da ABPHE e a comissão editorial da Revista HE&HE reforçam a informação de 

que a revista está em novo site: www.hehe.org.br  

O objetivo da mudança é atender as exigências de diversos indexadores que qualificam 

a publicação.  

A comissão editorial, ainda, convida os sócios e demais interessados a submeterem seus 

artigos para História Econômica & História de Empresas (HE&HE, ISSN 1519-3314).  

A publicação reúne trabalhos originais e inéditos de historiadores, economistas e demais 

cientistas sociais que investigam diferentes temáticas no âmbito da História Econômica 

e da História de Empresas, relacionadas às realidades brasileira e internacional, em 

épocas históricas diversas. 

Neste sentido, o periódico não se restringe apenas à publicação de artigos, resenhas, 

notas teóricas e críticas de pesquisadores brasileiros, mas pretende também se beneficiar 

da colaboração de especialistas de outros países. 
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Todos os trabalhos encaminhados à revista são inicialmente acolhidos pela Equipe 

Editorial encarregada de sua edição, que, em seguida, os submete à avaliação de 

membros do Conselho Editorial e/ou pareceristas ad hoc escolhidos entre especialistas 

de notório saber. Essa avaliação interpares é feita nos moldes do Double Blind System, 

em que tanto os autores dos trabalhos como seus avaliadores permanecem não 

identificados. 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. A revista é uma publicação semestral da ABPHE que 

pode ser acessada no seu novo endereço: www.hehe.org.br Contato: 

hehe.abphe@gmail.com   

História Econômica & História de Empresas publicará, a partir de 2021, um dossiê 

temático de periodicidade anual. Além de aumentar o número de artigos publicados por 

ano, adequando-se, assim, às exigências de alguns dos principais indexadores, o dossiê 

se alinha à prática das principais revistas brasileiras e estrangeiras, sobretudo da área de 

história. O primeiro dossiê já está disponível no site da HE & HE.  

O regulamento que regerá as próximas publicações será disponibilizado em breve. 

 

Editores 

 

Ivan Salomão 

Universidade Federal do Paraná (Brasil) 

 

Guilherme Grandi 

Universidade de São Paulo (Brasil) 

 

Milena Fernandes de Oliveira 

Universidade Estadual de Campinas (Brasil) 

 

Thiago Gambi 

Universidade Federal de Alfenas (Brasil) 

 

Editores associados 

 

Angel Pascual Martinez Soto 

Universidade de Murcia (Espanha) 

 

Juan Carlos Odisio 

(CONICET, Universidad de Buenos Aires e 

Universidad Nacional Autónoma de México) 

 

 

 

 

Conselho editorial 

 

Anne Hanley  

Nothern Illinois University (EUA) 

 

Carlos Contreras Carranza  

Pontificia Universidad Católica del Perú 

(Peru) 

 

Carlos Marichal  

Colegio de México (México) 

 

Carmen Margarida Oliveira Alveal 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (Brasil) 

 

Cristina Ana Mazzeo de Vivó  

Pontificia Universidad Católica del Perú 

(Peru) 

 

Fernando Cardoso Pedrão 

Universidade Federal da Bahia (Brasil) 
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Flávio Azevedo Marques de Saes 

Universidade de São Paulo (Brasil) 

 

Guillermina del Valle Pavón 

Instituto de Investigaciones Dr. José María 

Luis Mora (México) 

 

Heraclio Bonilla 

Universidad Nacional de Colombia 

(Colômbia) 

 

Herbert Klein 

Stanford University (EUA) 

 

Hildete Pereira de Melo Hermes de Araujo 

Universidade Federal Fluminense (Brasil) 

 

João Antonio de Paula 

Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) 

 

José Jobson de Andrade Arruda 

Universidade de São Paulo (Brasil) 

 

José Luís Cardoso 

Universidade de Lisboa (Portugal) 

 

Luis Bértola 

Universidad de la República (Uruguai) 

 

Marcelo Rougier 

CONICET e Universidad de Buenos Aires 

(Argentina) 

 

 

Maria Alice Rosa Ribeiro 

Universidade Estadual Paulista (Brasil) 

 

Pedro Cezar Dutra Fonseca 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(Brasil) 

 

Rafael Ivan Chambouleyron 

Universidade Federal do Pará (Brasil) 

 

Raúl Jacob 

Universidad de la República (Uruguai) 

 

Rosa Elizabeth Acevedo Marin 

Universidade Federal do Pará (Brasil) 

 

 

Sérgio Salomé Silva 

Universidade Estadual de Campinas (Brasil) 

 

Stephen Haber  

Stanford University (EUA) 

 

Teresita Gómez 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

 

Wilson Suzigan  

Universidade Estadual de Campinas (Brasil) 

 

 

História Econômica & História de Empresas publicará, a partir de 2021, publicará um 

dossiê temático de periodicidade anual. Além de aumentar o número de artigos 

publicados por ano, adequando-se, assim, às exigências de alguns dos principais 

indexadores, o dossiê se alinha à prática das principais revistas brasileiras e estrangeiras, 

sobretudo da área de história. O primeiro dossiê já está disponível no site da HE & HE.  
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dossiê furtado: 100 anos 
 

V. 24 n. 1 (2021) 

 

Sumário do dossiê:  

Apresentação - Alexandre Saes e Renata Bianconi 

A Memória do Futuro - Rosa Freire D’Aguiar. 

Celso Furtado: um pensador social brasileiro - Rosa Maria Vieira. 

O Paraibano e o Judeu: diálogos assíncronos entre Celso Furtado e Richard Lewinsohn na 

Revista do Serviço Público - Carol Colffield. 

O debate entre Celso Furtado e Otávio Gouveia de Bulhões sobre o planejamento 

econômico no Brasil, 1953 - Roberto Pereira Silva. 

A grande articulação política de Celso Furtado para a criação da SUDENE retratada pelo 

“Correio da Manhã” - Vanessa Follmann Jurgenfeld. 
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O discípulo (Furtado) e o mestre (Prebisch), a inversão dos papéis - Fágner João Maia 

Medeiros. 

Celso Furtado, o subdesenvolvimento e as transformações na economia internacional. 2019 

- Renata Bianconi. 

Celso Furtado, a Ascensão Chinesa e a Complexificação do Sistema Centro-Periferia - 

Alexandre de Freitas Barbosa. 

Ideias e método em Celso Furtado para pensar o século XXI - Alexandre Saes & José Alex 

Soares. 

Resenha - Objetividade e ilusionismo em economia. Celso Furtado - Amanda Caporino. 

 

ACESSE O DOSSIÊ EM https://hehe.org.br/index.php/rabphe  
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chamada para dossiê HE & HE 2022:  

o bicentenário da independência 
 

O prazo para envio das propostas é 31 de maio   

1. A revista História Econômica & História de Empresas (1519-3314) aceita propostas de dossiês 

sobre o tema “O bicentenário da Independência”. 

2. O dossiê pode ser organizado por até dois proponentes, sendo pelo menos um deles sócio 

adimplente da ABPHE e portador de título de doutor.  

3. As propostas de dossiê são recebidas, em fluxo contínuo, até 31 de maio de 2021, e devem 

ser enviadas por e-mail à equipe editorial da revista (hehe.abphe@gmail.com) com as seguintes 

informações: 

(1) Título e ementa do dossiê proposto;  

(2) Nome(s) e link(s) do(s) currículo(s) Lattes do(s) proponente(s); 

(3) Justificativa para a escolha do tema;  

(4) Estrutura do dossiê proposto (títulos, resumos, nomes e links dos currículos Lattes 

dos autores selecionados pelos proponentes). 

4. As propostas serão analisadas e julgadas pela equipe editorial da revista com base nos 

seguintes critérios: 

(1) Inserção acadêmica do(s) proponente(s) e autores;  

(2) Diversidade institucional, regional e internacional dos autores selecionados pelos 

proponentes.  

5. Em não havendo submissão de proposta até a referida data, caberá à equipe editorial 

determinar o(s) organizador(es) do dossiê do ano subsequente.  

6. Caberá aos organizadores avaliar a qualidade e a pertinência dos artigos de modo que o dossiê 

reflita o padrão das publicações da revista.  

7. O dossiê deverá ser constituído de no mínimo 6 e no máximo 10 artigos acadêmicos inéditos. 

8. Os artigos deverão ser submetidos por meio da plataforma da revista na seção “Dossiê”. 

9. Os artigos deverão estar em conformidade com as normas da revista apresentadas nas 

Diretrizes para autores. Artigos em desacordo com as normas não serão publicados. 

Diretrizes para autores: https://www.hehe.org.br/index.php/rabphe/about/submissions   
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livros da ABPHE 
 

COLEÇÃO NOVOS ESTUDOS DE HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL 

Essa coleção pretende resgatar a tradição da ABPHE de oferecer reflexões críticas e 

atualizadas sobre o nosso passado, contribuindo assim para que a comunidade 

acadêmica e o público em geral tenham condições de agir concretamente para a 

transformação de nosso presente. 

O segundo volume da coleção Novos Estudos de História Econômica do Brasil Primeira 

República e Era Vargas da ABPHE já está disponível para a venda na página da ABPHE 

(http://www.abphe.org.br/ > publicações).  

  

 

HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL: HISTÓRIA DE 

EMPRESAS NO BRASIL (2021) 

Organizadores: Alcides Goularti Filho e Alexandre Macchione 

Saes 

Editoras: Eduff/Hucitec 

Lançamento em breve. 

 

  

HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL: PRIMEIRA 

REPÚBLICA E ERA VARGAS (2020)  

Organizadores: Guilherme Grandi e Rogério Naques Faleiros 

Editoras: Eduff/Hucitec 

https://loja.umlivro.com.br/historia-economica-do-brasil--

primeira-republica-e-era-vargas/p  

Preço Normal: R$ 70,00 

Preço Sócio ABPHE: R$ 56,00 

Para receber o cupom de desconto, os sócios devem enviar 

e-mail para tesouraria.abphe@gmail.com. 
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HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO: 

PENSAMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO (2019)  

Organizadores: Daniel do Val Cosentino e Thiago Fontelas 

Rosado Gambi  

Editoras: Eduff/Hucitec 

Preço Normal: R$ 60,00 

Preço Sócio ABPHE: R$ 50,00 

IVROS ANTERIORES 

 

CRESCENDO EM SILÊNCIO: A INCRÍVEL ECONOMIA 

ESCRAVISTA DE MINAS GERAIS NO SÉCULO XIX (2018) 

Roberto Borges Martins 

Editoras: ICAM/ABPHE 

Preço Normal: R$ 70,00 

Preço Sócio ABPHE: R$ 50,00 

COMO ADQUIRIR OS LIVROS 

A ABPHE continua vendendo os livros por ela editados e que podem ser encontrados no 

site (http://www.abphe.org.br/ > publicações). As obras podem ser adquiridas com 

descontos especiais pelos sócios.  

Para adquirir os livros é só fazer depósito ou transferência (no caso de livro, no valor 

correspondente à categoria de sócio ou não da ABPHE) na conta corrente abaixo, e enviar 

o comprovante de pagamento para tesouraria.abphe@gmail.com, com endereço 

completo que enviaremos o exemplar.  

Depósito Bancário: 

Banco do Brasil (001) 

Agência: 1504-0 

Conta Corrente: 17.370-3 

CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90. 
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história econômica na rede 
 

FONTES NA REDE – Preços e rendimentos no longo prazo  

 PRICES, WAGES AND RENTS IN PORTUGAL 1300-

1910 

http://pwr-portugal.ics.ul.pt/ 

 

The project Prices, Wages and Rents in Portugal 1300-

1910 was started in 2009, with a duration of three 

years, and renewed in 2012 for another three years. 

One of its three aims was to construct a data base of 

wages, prices and rents in Portugal between 1300 and 

1910 covering the entire country. The project’s second 

aim was to create, out of this mass of information, a 

new set of indicators in order to provide a revision of 

Portugal’s economic past before industrialization. The 

third objective made possible by this data collection 

effort was to study long run changes in the inequality 

of income distribution, both locally and at the national 

level, from the 14th to the 18th centuries. 

 

 CLIO INFRA 

https://clio-infra.eu/# 

 

In 2010, the Netherlands Organisation for Scientific 

Research (NWO) awarded a subsidy to the Clio Infra 

project, of which Jan Luiten van Zanden was the main 

applicant and which is hosted by the International 

Institute of Social History (IISH). Clio Infra has set up a 

number of interconnected databases containing 

worldwide data on social, economic, and institutional 

indicators for the past five centuries, with special 

attention to the past 200 years. These indicators allow 

research into long-term development of worldwide 

economic growth and inequality. 
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 GLOBAL PRICE AND INCOME HISTORY GROUP 

http://gpih.ucdavis.edu/ 

A research team measuring prices, incomes, and 

economic wellbeing around the world before 1950. 

• Global prices and income database 

• American incomes ca.1680-1870 

• Nominal GDP historical series 

• Government budget historical series 

 

 

MONEY IN TRANSFORMATION: ACTORS, 

PROCESSES AND SOCIAL EFFECTS OF FINANCIAL 

INNOVATION - MONFIN  

 

https://udc.es/en/moneyintransformation/ 

 

El sitio del proyecto de investigación está disponible 

para todos los interesados. Los integrantes del 

proyecto os animamos a acercaros a la web y a 

seguirnos en las redes sociales. Estos canales han sido 

diseñados con el objeto de ser un punto de encuentro 

e información en torno a una serie de temas que, bajo 

una perspectiva interdisciplinar, proyectan nuestra 

preocupación como científicos sociales en torno a los 

factores históricos, las dinámicas contemporáneas y 

las consecuencias sociales que afectan a la moneda, 

los medios de pago y la innovación financiera. 

 

facebook: http://www.facebook.com/moneyandsociet

y 

twitter: http://www.twitter.com/moneyandsociety 

 

 

WEBNARS  

 

 WEBINAR DE HISTORIA ECONÓMICA IBERO-AMERICANA 

La Universidad de Barcelona, la Universidad Carlos III de Madrid, 
El Colegio de México y la Universidad de la República, Uruguay,  
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se complacen en anunciar una nueva serie de webinars sobre 
Historia Económica de América Latina e Iberia. 

El webinar se celebra por Zoom cada dos semanas, los viernes, a 
las 16:00 h. CET Cada seminario tendrá una duración máxima de 
una hora. 

Para participar en el webinar, es necesario darse de alta en el 
enlace 
adjunto:https://webinariberoameric.wixsite.com/iberoamerica
neh 

Los participantes registrados recibirán el día anterior a cada 
webinar el enlace Zoom y la contraseña para asistir al seminario.  

PROGRAMA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2020-21 

9 de Abril de 2021: Luis Felipe Zegarra (Pontificia Universidad 
Católica de Perú-Centrum Business School) - "Wages, Prices and 
Living Standards in late colonial Peru" 

23 de Abril de 2021: Leticia Arroyo-Abad (City University of New 
York) and Nuno Palma (University of Manchester) - "The Fruits of 
El Dorado: The Global Impact of American Precious Metals" 

7 de Mayo de 2021: Aldo Musacchio, Nidhiya Menon and 
Amanda Guimbeau(Brandeis University)   - "The Brazilian 
Bombshell? The Short and Long-Term Impactof the 1918 
Influenza Pandemic the South American Way" 

21 de Mayo de 2021: Mariano A. Bonialian (El Colegio de México) 
- "Redes peruleras hacia China, 1580-1605. Economía del Perú, 
Monarquía y globalización" 

4 de Junio de 2021: Luis Bértola (Universidad de la República 
Uruguay) - "Nuevas estimaciones del Índice de Desarrollo 
Humano Histórico" 

 

LIVES DA REVISTA TEMA LIVRE 

 

As lives da www.revistatemalivre.com estão de volta com  a 
temporada 2021 e a partir deste ano serão no canal do YouTube: 

https://www.youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation
=1  

As conversas de 2020 estão a ser transferidas para o canal do 
YouTube no formato podcast. 



 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

ABRIL-MAIO 2021 

 

21 

 

Os podcasts disponíveis: 

youtube.com/revistatemalivre  

01- Prof. Dr. Robert Darnton (Harvard): Books and libraries: from 
History to the Digital Era. 

02 - Prof.ª Dr.ª Heloisa Paulo (Universidade de Coimbra): História 
e Fascismo. 

03 - Prof. Dr. Cezar Honorato (Universidade Federal Fluminense): 
História e epidemias - o porto do Rio de Janeiro e a gripe 
espanhola de 1918. 

04 - Prof.ª Dr.ª Lilia Moritz Schwartz (#USP/Princeton): 
Conversando sobre a História do Brasil. 

05 - Prof. Dr. Stefan Rinke (Lateinamerika-Institut/Freie 
Universität Berlin): Latin America - five centuries of History. 

06 - Prof.ª Dr.ª Marcia Motta (Universidade Federal 
Fluminense/presidente da Associação Nacional de História): A 
História, a Anpuh e a pesquisa acadêmica no Brasil. 

07 - Prof. Dr. José D'Encarnação (Universidade de Coimbra): 
Heranças romanas em Portugal: Beja, Évora e Lisboa 

08 - Prof. Dr. François Dosse (Institut d'études politique de Paris): 
Da História em Migalhas à Saga dos Intelectuais Franceses. 

09 - Prof.ª Dr.ª Maria Silvia Leoni (Universidad Nacional del 
Nordeste, Argentina): História argentina: centralização e 
federalização. 

10 - Prof. Dr. Pedro Duarte (PUC-Rio): O debate da Filosofia sobre 
a pandemia. 

11 - Prof. Dr. Carlos Barros (Universidade de Santiago de 
Compostela): Galícia, história, pandemia e futuro. 

12 - Prof.ª Dr.ª Marieta de Mores Ferreira (Universidade Federal 
do Rio de Janeiro/FGV): A História e o ofício do #historiador 

13 - Prof. Dr. Daniel Aarão Reis (UFF): O regime militar no Brasil. 

14 - Prof. Dr. Eyal Weinberg (Florida Atlantic University): 
Histórias dos sistemas e lutas da saúde pública no Brasil (1960 - 
1988). 
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15 - Prof. Dr. Jurandir Malerba (UFRGS): História e projetos para 
o Brasil. 

16 - Prof. Dr. Laurent Vidal (La Rochelle Université): Rio, uma 
capital abandonada. 

17 - Prof. Dr. Juan José Ponce Vásquez (The University of 
Alabama): Contrabando, esclavitud y comercio en el Caribe: el 
caso de la española 

18 - Prof. Dr. Manuel Rolph de Viveiros Cabeceiras (UFF): 
Aspectos históricos - Jesus Cristo e as primeiras comunidades 
cristãs 

19 - Prof.ª Dr.ª Tamar Herzog (Harvard): El colonialismo ibérico - 
entre la historia y el derecho. 

20 - Prof. Dr. Ângelo Pelembe Bunguele, da Universidade 
Pedagógica de Maputo): História de Moçambique: sécs XIX e XX. 

21 - Prof. Dr. Stephan Ruderer (PUC-Chile): Dictadura, 
democracia y memoria en Chile. 

 

 

 

 

BUSINESS HISTORY COLLECTIVE 

 

https://bizhiscollective.wordpress.com/ 

 

El Colectivo de Historia Empresarial surgió en mayo de 2020 

como una iniciativa de historiadores económicos, 

empresariales y financieros de Europa y las Américas. El 

Colectivo provee un espacio para presentar trabajos en 

historia económica, empresarial y financiera, a través de una 

serie de webinars iniciada en junio 2020. 

Los webinars están abiertos a todos los miembros de estos 

campos de investigación dispuestos a proveer comentarios 

constructivos. El Colectivo busca apoyar a jóvenes 

investigadores. Creemos en la necesidad de promover 

diversidad e inclusión en nuestra comunidad, e invitamos a 

mujeres, miembros de grupos minoritarios, y gente en 

disciplinas fuera de la economía y la historia a participar en 

la serie de webinars. 

 

Próximos seminários: 

 

13/04/2021 - 16.00 UK 

Textiles in business history (double feature) 
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Presenters: Muwei Chen (Beijing Foreign Studies University) 

and Alka Raman (London School of Economics) Chair: 

Ashton Merck (Duke University) 

 

27/04/2021 - 16.00 UK 

How was the Manila Trade financed? An alternative 

institutional approach to long-distance trade finance, 1668-

1828 

 

Presenter: Juan José Rivas Moreno (London School of 

Economics) Chair: Manuel A. Bautista González (Columbia 

University in the City of New York)  

 

28/04/2021 - 11.00hrs COL 

Conversatorio. Libro 'Ethnic Entrepreneurs, Crony 

Capitalism and the making of the Franco-Mexican Elite' 

Autor: José Galindo (Universidad Veracruzana). Comenta: 

Aurora Gómez (El Colegio de México) 

 

11/05/2021 - 14.00 UK 

Twentieth-century Chinese business history (double 

feature) 

Presenters: Mengxing Yu (Kyoto University) and Ghassan 

Moazzin (University of Hong Kong) Chair: Adam Nix (De 

Montfort University)  

 

18/05/2021 - 16.00 UK 

Department stores and modernization of retail in socialist 

Yugoslavia, 1950s-1960s 

Presenter: Ivana Mihaela Žimbrek (Central European 

University) Chair: Nicholas Wong (Northumbria University)  

 

19/05/2021 - 11.00hrs COL 

Panel. Grandes empresas do Brasil (en portugués) 

Presentadores: José Lannes (Universidade Federal do 

Paraná - Brasil) y Gustavo Pereira da Silva (Universidade 

Federal de São Carlos) Moderador: Aldo Musacchio 

(Brandeis University) 

 

25/05/2021 - 16.00 UK 

Appreciating the history of business education 

Presenter: JC Spender (Kozminski University) Chair: Nicholas 

Wong (Northumbria University) 

 



 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

ABRIL-MAIO 2021 

 

24 

 

 

08/06/2021 - 16.00 UK 

Economic histories of slavery and abolition (double feature) 

Presenters: Kate Ekama (Stellenbosch University) and 

Alexandra Garrett (Iona College) Chair: Nicholas Wong 

(Northumbria University) 

 

09/06/2021 - 11.00hrs COL  

Panel. Empresas en el siglo XIX: dos casos de iberoamérica.  

Presentadores: Pastor Deuer (Universidad Mayor de San 

Andrés) y Francisco Parejo (Universidad de Extremadura) 

Moderadora: Adoración Álvaro (Cunef) 

 

29/06/2021 - 16.00 UK 

Private origins of the public sector: West German 

businesses, state enterprise and development planning in 

India and Nigeria, c. 1954-1985 

 

Presenter: Stefan Tetzlaff (Humboldt University) Chair: 

Adam Nix (De Montfort University)  

 

30/06/2021 - 11.00hrs COL  

Auge y declive de los grupos económicos nacionales (1959-

2010)  

Presentador: Juan Geymonat (Unversidad de la República) 

Moderador: Javier Vidal (Universidad de Alicante 

 

 

 FINANCIAL HISTORY NETWORK 

 

https://financialhistorynetwork.wordpress.com/ 

 

The Financial History Network (@financialhist) was 

organized in June 2020 to promote scholarship in the fields 

of financial history and the history of finance, with a 

particular emphasis on the organizational, market, and 

institutional long-term development of financial 

intermediaries, markets, practices, and participants. 

 

Next seminars: 

 

April 12, 2021 

“The Politics of Arbitrage: Connecting and Disconnecting 

Global Markets, 1870-1920” 
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John Handel, Ph.D. Candidate in History, University of 

California at Berkeley 

 

May 17, 2021 

“The Local Dimension of Global Finance: Eastern Europe, 

Latin America, and the Global Debt Crisis of the 1980s” 

 

Lukas Dovern, Lecturer, Department of History, Stanford 

University 

 

Matthew Nestler, Ph.D. Candidate in History, Department of 

History, Stanford University 
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LIVROS GRATUITOS NA REDE 

EDITORA DA UNESP 

  

 A formação das famílias livres: Campinas, 1774-1850 

PAULO EDUARDO TEIXEIRA 

São Paulo: Ed. Unesp, 2012. 

 

http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539301676,a-

formacao-das-familias-

livres?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campai

gn=244 

 

Em São Paulo, o aumento demográfico no século XVIII 

provocou a ocupação de novas porções do território, 

ampliando o espaço agrícola e empurrando 

progressivamente as fronteiras mais para o Oeste e para o 

Sul. Por trás desse aumento populacional, estava uma  

 

política colonial de povoamento, iniciada com a Restauração 

administrativa da Capitania de São Paulo, em 1765. Neste 

livro, Paulo Eduardo Teixeira elegeu a região de Campinas 

como lócus para seu estudo sobre a dinâmica demográfica 

em São Paulo, apontando as variáveis que interferiram e 

definiram a sociedade paulista no passado. A escolha desse 

município não foi aleatória. Ao longo de sua trajetória 

acadêmica, o autor dedicou parte de seus estudos a esse 

pequeno bairro da vila de Jundiaí que, no despontar do 

século XIX, tornou-se uma vila que atraiu os olhares de 

inúmeros migrantes. Tal conhecimento o aproximou das 

questões demográficas e, assim, Teixeira vislumbrou a 

oportunidade de estabelecer um diálogo profícuo sobre os 

sistemas demográficos no Brasil, principalmente porque para 

áreas de plantations isso ainda não foi realizado. 

 

 

 Retalhos de experiências modernas 

História, culturas e cidades no interior Paulista - 

Primeira República 

Organização: HUMBERTO PERINELLI NETO 

São Paulo: Ed. Unesp, 2017. 
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http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788595461758,retalh

os-de-experiencias-modernas------------------------------ 

 

Este livro reúne textos dedicados a compreender 

experiências sociais provocadas pela modernização levada 

pela economia cafeeira às cidades do interior paulista, 

durante a Primeira República. Os textos conectam-se ao 

trabalho de José Evaldo de Melo Doin, docente que 

orientou os autores por mais de duas décadas na Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), campus de Franca. Melo Doin dedicou-se 

ao estudo da construção histórica da contemporaneidade, 

por meio de análises do intricado diálogo entre História, 

Economia, Ciência Política, Arquitetura e Urbanismo. 

Nesta obra, fontes diversas – almanaques, fotos, crônicas, 

jornais, memórias, álbuns, entre outros – são interpretadas 

para compreender as vivências urbanas construídas com a 

chegada de tecnologias e hábitos novos, ao mesmo tempo 

em que traços de antiga sociabilidade e certos limites 

materiais e técnicos continuam preservados. 

Assim, Ribeirão Preto, Barretos, Mococa, São Carlos, Rio 

Claro, Batatais, Santa Bárbara D’Oeste e Franca revelam 

paisagens e cotidianos dotados de tensões, 

particularidades, permanências e possibilidades. 

 

 

 Dois séculos de dívida pública: a história do 

endividamento público brasileiro e seus efeitos sobre o 

crescimento econômico (1822-2004) 

 

GUILHERME ANTONIO ZILIOTTO 

São Paulo: Ed. Unesp, 2011. 

 

http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539302017,dois

-seculos-de-divida-publica 

 

Na história do Estado brasileiro, o papel da dívida pública, 

a intensidade de seu uso e seus efeitos sobre a economia 

variaram muito. Em vários momentos, o endividamento 

público foi utilizado amplamente como forma de 

financiamento de projetos estatais; outras vezes, a dívida 

pública assumiu um caráter tão vultoso que passou a ser 

acusada de ser mais maléfica do que benéfica à economia; 

e em outros períodos, foi praticamente relegada ao 

esquecimento. Tentando contribuir para a compreensão  
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desses aspectos da história das finanças públicas do país, 

este livro procura analisar, na história do Estado brasileiro, 

a hipótese de causalidade entre o endividamento público e 

o crescimento econômico e sintetizar a história da dívida 

pública no Brasil, de 1822 a 2004, com base na 

historiografia dominante sobre o tema e nos dados e 

documentos históricos mais relevantes e difundidos. Essa 

síntese foi feita também no sentido de dar um elemento 

adicional à análise sobre a relação entre dívida pública e 

crescimento econômico, por uma perspectiva de análise 

histórica, complementando a análise econométrica. 

 

 

 

 

Women Workers and Technological Change in Europe in The Nineteenth 

and Twentieth century 

Organizadores: GERTJAN DE GROOT; MARLOU SCHROVER. 

London: Routledge, 2005. 

From the traditional stereotyped viewpoint, femininity and technology clash. 

This negative association between women and technology is one of the 

features of the sex-typing of jobs. Men are seen as technically competent and 

creative; women are seen as incompetent, suited only to work with machines 

that have been made and maintained by men. Men identify themselves with 

technology,  

 

and technology is identified with masculinity. The relationship between 

technology, technological change and women's work is, however, very 

complex.; Through studies examining technological change and the sexual 

division of labour, this book traces the origins of the segregation between 

women's work and men's work and sheds light on the complicated relationship 

between work and technology. Drawing on research from a number of 

European countries England, Sweden, Denmark and the Netherlands, 

international contributors present detailed studies on women's work spanning 

two centuries. The chapters deal with a variety of work environments - office 

work, textiles and pottery, food production, civil service and cotton and wool 

industries.; This work rejects the idea that women were mainly employed as 

unskilled labour in the industrial revolutions, asserting that skill was required 

from the women, but that both the historical record about women's work and 

the social construction of the concept of "skill" have denied this. 

 

Disponível em: https://www.amazon.com.br/Workers-

Technological-Nineteenth-twentieth-century-

ebook/dp/B000OI0OJ0/ref=sr_1_459?__mk_pt_BR=%C3%8

5M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2498CW6BJ

SIEJ&dchild=1&fbclid=IwAR3ajAviMcqHzmtBiy-

pHIQYKGviPnmd_caKxzx5XHDT0SCjr9o1Z_65Lxc&keyword
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s=routledge&linkCode=sl2&linkId=74429cb843aa612e40

1248321f91a17a&qid=1617638470&refinements=p_36%3

A5560478011&rnid=5560477011&s=digital-

text&sprefix=routl%2Caps%2C333&sr=1-459  

 

 

 Classical Trade Protectionism 1815-1914 

Organizadores: JEAN-PIERRE DORMOIS; PEDRO LAINS. 

London: Routledge, 2006.  

 

Including contributions from such figures as Douglas Irwin, 

James Foreman-Peck, Kevin O'Rourke and Max-Stefan-

Schulze, this key book summarizes the recent empirical 

research carried out on the issue of the classical period of 

trade protectionism. It provides a basis for revising widely 

held views on the standard effects of tariffs on economic 

structures and progress, as well as a historical perspective on 

recent developments. 

 

 

Disponível em:  

https://www.amazon.com.br/Classical-Trade-

Protectionism-1815-1914-Explorations-

ebook/dp/B000PTYMSC/ref=sr_1_242?__mk_pt_BR=%C3%

85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2498CW6B

JSIEJ&dchild=1&fbclid=IwAR3ajAviMcqHzmtBiy-

pHIQYKGviPnmd_caKxzx5XHDT0SCjr9o1Z_65Lxc&keyword

s=routledge&linkCode=sl2&linkId=74429cb843aa612e40

1248321f91a17a&qid=1617637912&refinements=p_36%3

A5560478011&rnid=5560477011&s=digital-

text&sprefix=routl%2Caps%2C333&sr=1-

242#detailBullets_feature_div 

 

 

 Rethinking Capitalist Development: Essays on the 

Economics of Josef Steindl 

Organizadores: TRACY MOTT; NINA SHAPIRO. 

London: Routledge, 2004. 

 

This collection honours the work of the eminent economist 

Josef Steindl. Steindl's work is illuminated through a critical 

appraisal of its central constructs with a focus on its 

relevance to current economic conditions. This collection 

charts the thinking of one of the leading economic theorists 

of the twentieth century. 
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Disponível em: https://www.amazon.com.br/Rethinking-

Capitalist-Development-Economics-Routledge-

ebook/dp/B001VA1OBC/ref=sr_1_308?__mk_pt_BR=%C3%

85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2498CW6B

JSIEJ&dchild=1&fbclid=IwAR3ajAviMcqHzmtBiy-

pHIQYKGviPnmd_caKxzx5XHDT0SCjr9o1Z_65Lxc&keyword

s=routledge&linkCode=sl2&linkId=74429cb843aa612e40

1248321f91a17a&qid=1617638233&refinements=p_36%3

A5560478011&rnid=5560477011&s=digital-

text&sprefix=routl%2Caps%2C333&sr=1-308 
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eventos acadêmicos 
 

 

 
 

 

 

EVENTO VIRTUAL 

 

V JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA DE LA 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA 

 

SUBMISSÕES ENCERRADAS  

 

REALIZAÇÃO 

7 A 11 DE JUNHO DE 2021 

 

La Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Historia Económica 

tomó la decisión a principios de 2020 de posponer la celebración de 

la Jornadas de Historia Económica de la AMHE, debido a la 

suspensión de actividades presenciales de todo orden, situación 

derivada de la pandemia de Covid19. 

Ante la evolución de la contingencia y la incertidumbre presentada a 

lo largo de 2020, no se decidió de manera definitiva por una fecha o 

un formato para el evento hasta la reunión de Mesa Directiva del 11 

de diciembre de 2020. Después de evaluar la situación, posibles 

formatos y fechas, coincidencias con otros eventos internacionales en 

este campo, así como de llevar a cabo consultas con otros colegas, la 

Mesa Directiva tomó como resolución que: realizará las V Jornadas 

de Historia Económica de la AMHE la semana del 7 al 11 de junio de 

2021, y el evento se realizará en línea (formato no presencial). 

 

http://amhe.mx/p/quintas-jornadas-de-historia-economica-2020 

 

 

 

 

 

II SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA SOCIAL DOS 
SERTÕES (SEHIS)/IV JORNADA DE HISTÓRIA DOS SERTÕES 

04 a 07 de maio de 2021 

O II Seminário Nacional de História Social dos Sertões/ IV 
Jornada de História dos Sertões ocorrerá, de forma remota, a 
partir do Campus de Caicó (UFRN-CERES), no período de 04 a 
07 de maio de 2021. 

O evento tem como tema gerador Caminhos e Sertões: 
Territórios e Culturas e é uma realização do Mestrado em 
História dos Sertões (MHIST-CERES-UFRN) e co-realização do 
Mestrado Acadêmico em Geografia (GEOCERES-UFRN) e do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN - Campus de Caicó), com apoio da 
UFRN, PROGRAD, PPg, PROEX, CERES e DHC.  
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Trata-se de um evento itinerante, que dá prosseguimento ao 
I Seminário Nacional de História Social dos Sertões – O papel 
da História na compreensão do “Brasil profundo” realizado 
na Universidade Regional do Cariri (URCA – Crato-CE) em 
2018, bem como, ao I Colóquio de História Social dos Sertões, 
realizado na Universidade Estadual do Ceará (UECE – 
Quixadá-CE) em 2016. 

Mais informações: https://doity.com.br/sehis/  . 

 

V CONGRESO PERUANO DE HISTORIA ECONÓMICA 

11 a 14 de agosto de 2021 

El V Congreso Peruano de Historia Económica 2021 realizarse 
entre el 11 y 14 de agosto del presente año. Debido a la 
emergencia sanitaria internacional generada por el COVID-
19, el congreso se desarrollará en su totalidad de forma 
virtual.  Esta edición del Congreso está dedicada a los 
aspectos económicos de la Independencia del Perú. Sin 
embargo, se contempla también la organización de mesas y 
ponencias de otras temáticas en historia económica en 
regiones de América Latina y el Caribe. 

 Invitamos a los investigadores a presentar simposios 
temáticos. La fecha límite para la recepción será el 17 de 
mayo del 2021. 

La convocatoria debe estar compuesta por los siguientes 
puntos: 

1. Nombres de los coordinadores y filiación académica: deben 
ser de 2 o 3 instituciones diferentes. 

2. Título del Simposio. 

3. Sumilla. 

4. Lista tentativa de un mínimo de 3 ponentes y un máximo 
6, con la debida propuesta del título tentativo de sus 
ponencias 

Las propuestas de simposios temáticos deben ser enviadas a 
la siguiente dirección electrónica: aphe2011@gmail.com  
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COLÓQUIO INTERNACIONAL MARX E O MARXISMO 2021 

17 a 19 e de 24 a 26 de agosto de 2021 

O Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx 
e o Marxismo (NIEP-Marx) realizará o Colóquio Internacional 
Marx e o Marxismo 2021: O futuro exterminado? Crise 
ecológica e reação anticapitalista. 

O tema do evento se dirige a um dos maiores desafios (se não 
o maior) de nossa época: a crise ecológica e todo o variado 
conjunto de riscos que vêm em seu rastro, inclusive o risco 
existencial para nossa espécie. Quais são as contribuições 
significativas que Marx e as tradições marxistas têm a trazer 
para essa discussão? Quais são as lutas em curso? 

Data do evento: de 17 a 19 e de 24 a 26 de agosto de 2021 

Local: evento inteiramente virtual 

Submissão de mesas: de 01 de março a 31 de maio de 2021 

Inscrições: a partir do dia 01 de julho de 2021 

E-mail para contato: mm.niep@niepmarx.blog.br   

Mais informações: 

https://www.niepmarx.blog.br/MMatual/chamada2021.htm 

 

V CONGRESO PERUANO DE HISTORIA ECONÓMICA´´ 

 PRAZO DE SUBMISSÃO DE SIMPÓSIOS 

17 DE MAIO DE 2021 

 

REALIZAÇÃO  

11 A 14 DE AGOSTO DE 2021 

La Asociación Peruana de Historia Económica (APHE) convoca 
a su V Congreso Peruano de Historia Económica 2021. Debido 
a la emergencia sanitaria internacional generada por el 
COVID-19, el congreso se desarrollará en su totalidad de 
forma virtual. Esta edición del Congreso está dedicada a los 
aspectos económicos de la Independencia del Perú. Sin 
embargo, se contempla también la organización de mesas y 
ponencias de otras temáticas en historia económica en 
regiones de América Latina y el Caribe. 
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Invitamos a los investigadores a presentar simposios 
temáticos. La fecha límite para la recepción será el 17 de 
mayo del 2021. 

La convocatoria debe estar compuesta por los siguientes 
puntos: 

1. Nombres de los coordinadores y filiación académica: deben 
ser de 2 o 3 instituciones diferentes. 

2. Título del Simposio. 

3. Sumilla. 

4. Lista tentativa de un mínimo de 3 ponentes y un máximo 
6, con la debida propuesta del título tentativo de sus 
ponencias 

Las propuestas de simposios temáticos deben ser enviadas a 
la siguiente dirección electrónica: aphe2011@gmail.com 

 

CALL FOR PAPERS – REVISITING THE AGE OF MASS 
MIGRATION: THE LATIN AMERICAN EXPERIENCE 

WORLD ECONOMIC HISTORY CONGRESS 

PARIS, 2022 

The Age of Mass Migration – defined as the unprecedented 
level of international migratory flows observed globally 
between the mid-nineteenth century and the beginning of 
the twentieth century – was one of the largest processes of 
intercontinental factor reallocation in human history. The 
ratios of productive factors, the levels of human capital, the 
distribution of assets, the very agricultural frontiers and 
access to land and natural resources: there is barely any 
socioeconomic dimension that was not directly affected by 
(and simultaneously a cause of) the international flows of 
people in this period. 

 Interest in the classical historiography on this theme has 
been revived recently as a consequence of the upsurge in 
modern international migration. In particular, scholars have 
turned to the experiences of the Age of Mass Migration to 
cast some light onto the consequences of current global 
migration. In this, immigration policies and integration 
strategies in Latin America have attracted increasingly more  



 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

ABRIL-MAIO 2021 

 

35 

 

attention, mainly in comparative analysis vis-à-vis the North-
Atlantic experience.  

The purpose of this session is to provide a platform to discuss 
the recent historiography and new contributions to the study 
of the Age of Mass Migration in Latin America. The underlying 
premise is that the global nature of the Age of Mass Migration 
will benefit from more disaggregated analyses within a region 
that was a major recipient of immigrant labor at the time. 

The organizers invite researchers to submit paper proposals 
that are either geographically focused on Latin American (and 
potentially also in the Caribbean), or that adopt a 
comparative perspective with at least one country in the 
region. The panel welcomes topics related to the Age of Mass 
Migration broadly, referring to its causes, short-term 
economic and social consequences, as well as studies on 
long-run effects of migratory inflows. The use of primary 
sources – qualitative and/or quantitative – or the application 
of theoretical tools related to migration would be expected. 

Interested participants are requested to submit an abstract 
of maximum 500 words and a short-CV to 
alanza@fearp.usp.br until August 15, 2021. Accepted 
proposals will be notified by December 10, 2021. The 
organizers wish to circulate the working papers among all 
participants one month before the congress (which will take 
place on July 25-29, 2022). 

Organizers: Bruno Witzel de Souza (University of Göttingen); 
André Lanza (University of São Paulo); Blanca Sánchez-Alonso 
(Universidad San Pablo CEU). 

 

 

 

  

 

 

EVENTO VIRTUAL 

 

40ª CONFERÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 

DE HISTÓRIA ECONÓMICA E SOCIAL 

 

SUBMISSÕES ENCERRADAS  

 

REALIZAÇÃO 

9 E 10 DE JULHO DE 2021 
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Devido às circunstâncias excepcionais causadas pela 

crise epidémica da COVID-19, a Comissão Organizadora 

da 40ª Conferência da APHES decidiu passar a 

conferência para o formato online. As datas  

 

de 9 e 10 de Julho mantêm-se para a realização da 

conferência. As propostas de comunicações e painéis já 

feitas serão consideradas se os proponentes assim o 

quiserem. Se não, poderão substituí-las por novas 

propostas. 

 

https://40aconferenciaaphes.weebly.com/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

EVENTO VIRTUAL 

 

XXVII JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA DE LA 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE HISTORIA 

ECONÓMICA 

 

PRAZO DE SUBMISSÃO DE RESUMOS 

30 DE ABRIL DE 2021 

 

REALIZAÇÃO  

20 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Las mesas generales inicialmente consideradas para 

estas XXVII Jornadas son las siguientes: 

 

Comercio, circulación y mercados 

Cooperativismo y economía social 

Crecimiento económico, desigualdad y estándares de 

vida 

Población, migraciones y estudios urbanos 

Fronteras y economías regionales 

Empresas y empresarios 

Historia agraria I (período colonial-1930) 

Historia agraria II (1930 en adelante) 

Sistemas de innovación y cambio tecnológico 

Historia industrial 

Estado y políticas económicas 

Mundo del trabajo 

Sustentabilidad y medio ambiente 
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Relaciones económicas internacionales 

Servicios 

Sistemas fiscales, finanzas y moneda 

Teoría, Historiografía y Pensamiento Económico 

  

Los resúmenes para las mesas generales deberán ser 

remitidos en los plazos abajo estipulados, para ser 

evaluados por la Comisión Directiva de la Asociación 

Argentina de Historia Económica a la siguiente dirección 

de correo electrónico: joraahe@gmail.com. Los mismos 

deben contener la siguiente información: Título de la 

Mesa General en el que considera se encuadra su 

ponencia (puede indicarse más de una), Nombre y 

Apellido del Autor/es, Pertenencia institucional y 

dirección electrónica. Deben ser presentados a 

interlineado sencillo, en letra Times New Roman 12, y 

con una extensión de 200 a 300 palabras (mínimo y 

máximo), conteniendo una clara exposición de objetivos, 

metodología y fuentes. 

 

En ningún caso se aceptará la presentación de más de 

dos (2) resúmenes de un mismo proponente en las 

distintas mesas. Una vez aprobados, los resúmenes serán 

distribuidos entre las distintas mesas que finalmente se 

organicen, lo que estará supeditado a que se haya 

recibido un mínimo de 6 resúmenes para cada una de las 

mismas. 

 

La CD de la AAHE, en consulta con el Comité Local, 

designará asimismo los coordinadores entre 

investigadores que acrediten reconocida trayectoria en 

las respectivas temáticas, quienes recibirán y evaluarán 

en los plazos pertinentes las ponencias definitivas. 

 

Los resúmenes recibidos oportunamente serán 

evaluados. Quienes deseen actualizar o cambiar su 

propuesta pueden enviar un nuevo resumen, indicando 

esta situación y cumpliendo con los nuevos plazos 

estipulados. Y se posterga hasta el 30 de Abril la 

recepción de NUEVOS resúmenes. 

 

Las XXVII Jornadas de la AAHE contarán también con 

otros eventos (conferencias, paneles, presentaciones de 

libros, esto último en el marco de las mesas generales) 

que serán anunciados en las próximas circulares. 
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http://aahe.com.ar/xxvii-jornadas-de-la-aahe-mendoza-

2021/ 
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publicações 
 

AMÉRICA LATINA EN LA HISTORIA ECONÓMICA 

v. 28, n. 1, jan.-abr. 2021 

Disponível em: http://alhe.mora.edu.mx/index.php/alhe 

Teoria Marxista da Dependência e Superexploração da Força 

de Trabalho: história e debate atual na América Latina - Isaías 

A. de Moraes, Hugo M. V. de Almeida 

Acción colectiva y representación gremial: el caso de la 

Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, 

Colombia 1940-2002 - Julio Cesar Zuluaga, Victor Cobo 

En busca de la autonomía tecnológica. La trayectoria de la 

Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S. A., 

1980-1996 - Milagros Rocío Rodríguez 

A reinvenção do paternalismo: a Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro entre as décadas de 1920 e 1940 - Luciana 

Massami Inoue, Guilherme Grandi 

El comercio exterior de Puerto Rico entre dos imperios, 1879-

1923 - Ángel P. Martínez, José J. García, Miguel Á. Pérez de 

Perceval 

El circuito comercial en el Pacífico Sur durante la guerra entre 

España e Inglaterra: visto a través de una triada de 

comerciantes conectados, 1796-1814 - Cristina Ana Mazzeo 

La contabilidad de la Tesorería General de Ejército y Real 

Hacienda de México (1786-1795): la conformación de un 

modelo híbrido - Ernest Sánchez 

La expedición de esclavizados entre 1779 y 1783 según las 

notas de la Aduana de Buenos Aires y uno de los negocios 

que contienen - Fernando A. Jumar 
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REVISTA URUGUAYA DE HISTORIA ECONÓMICA 

 

Año X - Nº 18 Diciembre de 2020 

Número especial "La electrificación en la Historia 

Económica de América Latina y Uruguay" 

 

Disponível em: 

http://www.audhe.org.uy/images/stories/upload/Revist

a/Revista_18/revista_audeh_2019_2final.pdf 

 

LA ELECTRIFICACIÓN EN LA HISTORIA ECONÓMICA DE 

AMÉRICA LATINA Y URUGUAY: PRESENTACIÓN 

NÚMERO ESPECIAL 

Reto Bertoni y César Yañez 

 

LA ELECTRIFICACIÓN LATINOAMERICANA EN EL LARGO 

PLAZO (1925-2015)  

Martín Garrido Lepe 

 

TRAYECTORIA TECNOLÓGICA Y ASPECTOS 

ECONÓMICOS: LA  

CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA HIDROELÉCTRICA EN 

RINCÓN DEL BONETE, URUGUAY 1904 – 1945 

Andrea Waiter 

 

LA DINÁMICA DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS 

HOGARES URUGUAYOS (1906 – 1973) 

Pablo Messina 

 

 

 

 VARIA HISTORIA 

 

Vol. 37, n.73, Jan.-Abr. 2021 

 

Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&p

id=0104-877520210001&lng=pt&nrm=iso 

 

[Artigos selecionados] 

 

A Rouparia da casa e a manutenção de costumes 

ibéricos em São Paulo no século XVII 

SILVA, Luciana da 
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Câmaras municipais e fiscalidade: Negociação, 

resistência e conflito (Pernambuco, primeira metade do 

século XVIII) 

SOUZA, George Felix Cabral de 

 

Reformadores da escravidão Brasil e Cuba c. 1790 e 

1840 

RAMINELLI, Ronald 

 

 

 

 REVISTA DE HISTÓRIA (USP) 

 

Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid

=0034-8309&lng=pt&nrm=iso 

 

[Artigos selecionados] 

 

N.180, 2021 

 

BALEIAS E IMPÉRIO: OS ESTADOS UNIDOS E A 

EXPANSÃO BALEEIRA NOS MARES DO ATLÂNTICO SUL 

(1761-1844) 

Castellucci Junior, Wellington 

 

N. 179, 2020 

 

ESCRAVOS HIPOTECADOS, CAMPINAS - 1865-1874 

Ribeiro, Maria Alice Rosa; Penteado, Maria Aparecida 

Alvim de Camargo 

 

A CRIAÇÃO DA ECONOMIC HISTORY SOCIETY NO 

AMBIENTE DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA HISTÓRIA 

ECONÔMICA NA INGLATERRA, C.1900 

Saes, Alexandre Macchione 

 

HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DAS CRISES 

Grespan, Jorge Luís da Silva 

 

HAVÍA CORRIDO LA VOZ: CIRCULAÇÃO DE RUMORES 

SOBRE A EXISTÊNCIA DE MINAS DE OURO NA REGIÃO 

DO RIO DA PRATA E PARAGUAI (1647-1680) 

Ribeiro, Fernando Victor Aguiar 
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DIMENSÃO DA POPULAÇÃO INDÍGENA 

INCORPORADA AO ESTADO DO MARANHÃO E GRÃO-

PARÁ ENTRE 1680 E 1750: UMA ORDEM DE GRANDEZA 

Dias, Camila Loureiro; Bombardi, Fernanda Aires; Costa, 

Eliardo Guimarães da 

 

 

 REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA 

 

Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid

=0102-0188&lng=pt&nrm=iso 

 

[Artigos selecionados] 

 

Vol. 41, N. 86, Jan.-Abr. 2021 

Tráfico interprovincial e alforria em grandes 

propriedades do termo de Monte Alto, Século XIX - 

Miranda, Rosângela Figueiredo 

 

Vol. 40, N. 85, Set.-Dez. 2020 

Regulações centrais, práticas regionais: a provisão dos 

oficiais de correio na América Portuguesa 

Guapindaia, Mayra 
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nova diretoria da AAHE 
Queremos anunciarles el cambio de autoridades de la Asociación Argentina de Historia 

Económica Argentina. Luego de 4 años dejo la presidencia, y asume Julio Djenderejian, quien 

fue el vice presidente durante estos dos últimos años y la nueva vicepresidenta es Fernanda 

Barcos  
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diretoria da ABPHE 
 

GESTÃO 2019-2021 

Presidente - Alcides Goularti Filho (Unesc) 

Vice-presidente - Bruno Aidar (Unifal) 

1º Secretário - Fábio Alexandre dos Santos (Unifesp) 

2º Secretário - Thiago Fontelas R. Gambi (Unifal) 

1ª Tesoureira - Talita Alves de Messias (Unisinos) 

2ª Tesoureiro - Michel Deliberari Marson (Unifal) 

 

CONSELHO DE REPRESENTANTES  

Região Norte 

Danilo Araujo Fernandes (UFPA) 

1º Titular 

Siméia de Nazaré Lopes (UFPA) 

2ª Titular 

Região Centro-oeste 

Paulo Roberto Cimó de Queiroz (UFGD) 

1º Titular 

Déborah O. Martins dos Reis (UnB)  

2º Titular 

Região Nordeste 

Glaudionor Gomes Barbosa (UFPE) 

1º Titular 

Idelma Aparecida Ferreira Novais 

2º Titular 

Leonardo Milanez de Lima Leandro 

(Univasf) 

Suplente 

Região Sudeste 

Mônica de Souza Martins (UFRRJ) 

1º. Titular 

Daniel do Val Cosentino (UFOP) 

2º Titular 

Leonardo Segura Moraes (UFU) 

Suplente 

Região São Paulo 

Milena Fernandes Oliveira (Unicamp) 

1º Titular 

Guilherme Grandi (USP) 

2º Titular 

Janaína Fernanda Battahin (Unesp) 

Suplente 

Região Sul 

Liara Darabas Ronçani (UFRGS) 

1º Titular 

Fábio Faria de Moraes (Ciasc) 

2º Titular 

Gabriel Crozetta Mazon (Unesc) 

Suplente 
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EX-PRESIDENTES  

(Membros do Conselho de Representantes) 

 

Tamás Szmrecsányi (1995-1997) † 

Luiz Carlos Soares (1997-1999) 

Carlos Roberto Antunes dos Santos (1999-2001) † 

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) 

Alexandre Macchione Saes (2015-2017) 

Luiz Fernando Saraiva (2017-2019). 

 

 

 


