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EDITORIAL 

Vivemos tempos difíceis. E não somente pela onipresença do coronavírus. Desde antes 
vínhamos experimentando o gosto amargo da escalada autoritária com a ascensão da 
extrema direita, a rejeição da questão ambiental, a ampliação da já vergonhosa distância 
entre ricos e pobres, a nefasta operação de robôs difusores de notícias falsas nas redes 
sociais internéticas, o drama racial, a negação ou o revisionismo canalha da história. 

Se é impossível parar o tempo e inútil ignorar as adversidades, é imperioso enxergar 
faróis que apontem caminhos para superar velhos e novos problemas, que inspirem a 
pensar e agir. Neste ano comemoramos o centenário de dois homens de pensamento e 
ação, brasileiros extraordinários: Florestan Fernandes e Celso Furtado. Florestan, além 
da inestimável contribuição para as ciências sociais, chamou a atenção para os efeitos 
nefastos do racismo e da desigualdade na sociedade brasileira. Furtado ainda é, sem 
dúvida, uma das principais referências da história econômica no Brasil e, em seus 
estudos sobre o desenvolvimento, lançou luzes sobre a condição subdesenvolvida das 
periferias do capitalismo. Ao refletir sobre o desenvolvimento brasileiro, enfatizou a 
importância da cultura e de um projeto de nação. Racismo, desigualdade, cultura, 
nação: Florestan e Furtado falam do presente, lembram-se dos “de baixo”, dos sem voz, 
e apontam para o futuro ao acender a esperança das possibilidades de transformação 
econômica e social.  

E nesses tempos difíceis, infelizmente, perdemos outros dois grandes nomes com 
aportes relevantes para a economia e a história econômica: Wilson Cano e Carlos Lessa. 
Suas contribuições são lembradas nas notas de pesar emitidas pela ABPHE. Florestan, 
Furtado, Cano e Lessa são pensadores urgentes nesse momento dramático pelo qual 
passa o país. 

Não somente o Brasil passa por momentos difíceis. O assassinato hediondo de George 
Floyd por policiais em Minneapolis trouxe à tona o racismo arraigado em diversos países 
e levantou uma onda de reações em todo o mundo. A ABPHE se engajou nesse 
movimento com a realização da segunda live em seu canal do YouTube, uma conversa 
virtual sobre as desigualdades e os conflitos raciais nos Estados Unidos a partir das 
contribuições da nova história do capitalismo. Realizada no ambiente virtual, que 
implode os limites do espaço e encurta o mundo, contou com a participação de Manuel 
Bautista, doutorando da Universidade de Columbia, em Nova York; Tâmis Parron, do 
Instituto de História da UFF, e Rita Almico, da Faculdade de Economia da mesma 
universidade. A conversa foi uma verdadeira aula sobre a íntima relação entre 
escravidão e capitalismo, revelando como a história é imprescindível para uma 
compreensão profunda dos problemas do presente.  

Dentre os nossos muitos problemas do presente, destacamos que a ABPHE, preocupada 
com a democracia e a manutenção do Estado Democrático de Direito, tão vilipendiados 
nos últimos tempos, aderiu ao movimento “Brasil pela Democracia e pela Vida” que, 
conjunto com outras instituições pretende atuar na defesa de direitos e conquistas da 
sociedade.  
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A revista História Econômica & História de Empresas está em novo endereço: 
www.hehe.org.br. Além do acesso irrestrito aos artigos, a página da revista fornece 
agora aos usuários informações sobre o número de downloads de cada artigo e as 
palavras-chave mais buscadas. O leitor poderá entrar em contato com essas 
funcionalidades ao visitar o novo número recém-publicado. Destacam-se nesse número 
o artigo ‘Frédéric Mauro e a escola dos Annales: da história econômica à “ciência 
econômica do passado”’, de Roberto Pereira Silva, indicado como um dos melhores 
trabalhos apresentados no último congresso da ABPHE, e a resenha do livro ‘História da 
riqueza no Brasil’, de Jorge Caldeira, feita por Luiz Fernando Saraiva. 

Ainda na seara das publicações, a ABPHE, em parceria com Eduff e Hucitec, lançará nos 
próximos meses o segundo volume da coleção Novos Estudos de História Econômica do 
Brasil: ‘História Econômica do Brasil. Primeira República e Era Vargas’, organizado por 
Rogério Naques Faleiros e Guilherme Grandi. Outra boa notícia é que os associados da 
ABPHE poderão adquirir o livro com desconto. 

Para completar o rol, ainda que insuficiente, de boas notícias, fechamos esta 
apresentação com a divulgação do Endangered Archives Program, da Biblioteca 
Britânica, que permite acesso online a arquivos cartorários da Bahia entre o final do 
século XVII e o início do século XX. Bela iniciativa de restauração e preservação de fontes 
históricas. 

Que desfrutem a leitura! 

(Homenagem a Florestan, Furtado, Cano e Lessa) 

 

Os que lutam 

Há homens que lutam um dia, e são bons; 

Há outros que lutam um ano, e são melhores; 

Há aqueles que lutam muitos anos, e são muito bons; 

Porém há os que lutam toda a vida 

Estes são os imprescindíveis  

 

Bertolt Brecht 

 

Diretoria ABPHE 
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NOVIDADES SOBRE O ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ABPHE  

X Encontro de Pós-graduação em História Econômica & 8ª Conferência Internacional de 

História Econômica  

10-13 de novembro de 2020 - Em formato virtual  

 

A Comissão Organizadora do X Encontro de Pós-Graduação em História Econômica & 8ª 
Conferência Internacional de História Econômica e a direção da Associação Brasileira de 
Pesquisadores em História Econômica (ABPHE) comunicam que em função da pandemia do novo 
coronavírus, o encontro acontecerá em formato virtual, nos dias 10 a 13 de novembro de 2020.  

Veja a Programação provisória até o momento:   

Conferência I - “Method, Madness, and Microwave Manuals: Challenges and Success in 
Networks” 

Sheryllynne Haggerty (Department of History, University of Nottingham) - Confirmada 

 

Conferência II - “Gênero e Desenvolvimento Econômico” 

Hildete Pereira de Melo Hermes de Araújo (UFF) – Confirmada 

 

Conferência III - “Conservadorismo e desigualdades socioeconômicas no Brasil: interpretações 
fundadas na história” 

Palestrante: Luiz Felipe de Alencastro (EESP-FGV) 

 

Mesa-redonda I - “História Econômica, História e Ciências Econômicas”  

Flávio Azevedo Marques de Saes (FEA/USP), Ligia Osorio Silva (IE-Unicamp), Pedro Puntoni 
(FFLCH-USP) – Confirmados 

 

Mesa-redonda II - História Global e História Econômica   

Jesus Bohorquez (Universidade Nova de Lisboa), Leonardo Marques (UFF), Tamis Parron (UFF) – 
Confirmados 

 

Mesa-redonda III - Meio Ambiente, Economia e História Econômica 

Dora Shellard Corrêa (IEB-USP), Haruf Salmen Espindola (Universidade Vale do Rio Doce) - 
Confirmados 
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Em breve divulgaremos a forma de realização das inscrições e os novos valores para as 
inscrições.   

- Site do X Encontro: http://bit.ly/2KGAcqO  

-Site da ABPHE: http://www.abphe.org.br/  

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

- Twitter: @ABPHE2  

- Contato: encontro.pos.abphe@gmail.com    

http://bit.ly/2KGAcqO
http://www.abphe.org.br/
https://pt-br.facebook.com/abpheoficial/
mailto:encontro.pos.abphe@gmail.com
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HOMENAGEM DA ABPHE AO PROF. CARLOS LESSA  

Reproduzimos aqui a nota de pesar enviada pela ABPHE por 
ocasião do falecimento do Prof. Carlos Lessa, ocorrido em junho de 
2020.   

 

 “A Direção e o Conselho de Representantes da Associação 

Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE) 

lamenta profundamente o falecimento do Prof. Carlos Lessa no dia 

5 de junho de 2020.  

Lessa foi um dos maiores representantes do pensamento 

desenvolvimentista no Brasil, tendo exercido com grande espírito 

público e verdadeiramente nacional suas funções de economista, 

professor e pesquisador desde a década de 1960. Além de sua ampla experiência em centros 

dedicados à política econômica no Brasil e em outros países da América Latina, Lessa produziu 

reflexões aprofundadas sobre o caráter político das políticas econômicas e os dilemas brasileiros 

desde o pós-guerra até o II PND. Também se preocupou com o ensino da economia, produzindo, 

junto com Antonio Barros de Castro, um manual introdutório a partir de uma perspectiva 

estruturalista. 

Nos anos de 1960 foi professor dos cursos intensivos de treinamento dos problemas de 

desenvolvimento econômico para Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) 

e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Exilado pelo golpe militar de 

1964, foi para Santiago onde ingressou no Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Econômica y Social (ILPES). Na Escola Latino-Americana do Instituto de Economia 

da Universidade do Chile, lecionou cursos de especialização. Regressando ao Brasil, no final dos 

anos de 1960, foi professor do Instituto de Estudos em Administração Pública da Fundação 

Getúlio Vargas (IEAP/FGV). Em 1978, foi aprovado como professor titular do Instituto de 

Economia (IE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 1988, assumiu a direção do 

Instituto de Filosofia e Ciência Humanas (IFCH/UNICAMP). Entre os diversos cargos acadêmicos 

e políticos que ocupou, destacam-se a reitoria da UFRJ, entre 2002 e 2003, e a presidência do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre 2003 e 2004.” 

 

 

 

 

  

Foto: Lucio Bernardo/ Agência 

Câmara.  
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CONVERSA VIRTUAL ABPHE 

A NOVA HISTÓRIA DO CAPITALISMO: DESIGUALDADES E CONFLITOS RACIAIS NOS ESTADOS 
UNIDOS 

 Em 30 de junho de 2020, a ABPHE 
realizou a segunda edição do Conversa 
Virtual ABPHE, desta vez intitulada A 
nova história do capitalismo: 
desigualdades e conflitos raciais nos 
Estados  Unidos, com Tâmis Parron 
(Instituto de História da Universidade 
Federal Fluminense-UFF), Manuel 
Bautista (doutorando em História dos 
Estados Unidos na Columbia University-
EUA) e comentários de Rita Almico 
(Faculdade de Economia da 
Universidade Federal Fluminense-UFF).  

 A conversa nos proporcionou um ótimo balanço historiográfico com importantes 
reflexões sobre a relação entre 
escravidão e capitalismo, passado 
e presente, destacando a 
necessidade das pesquisas em 
história econômica para a 
compreensão dos problemas e 
contradições de nossos dias.  

A conversa foi realizada ao vivo pelo 
canal do da ABPHE no YouTube, onde 
também está disponível para aqueles 
que ainda desejarem assisti-la: https://www.youtube.com/channel/UCK-rQ4-la-_UZHTjISZ2kcA 
.  

  

  

https://www.youtube.com/channel/UCK-rQ4-la-_UZHTjISZ2kcA
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BRASIL PELA DEMOCRACIA E PELA VIDA 

Preocupada com o destino do país e da nossa 

jovem e imprescindível democracia, a ABPHE 

aderiu ao movimento “Brasil pela Democracia e 

pela Vida”, uma campanha que tem como 

objetivo unir esforços de pessoas e instituições 

que acreditam na democracia, no 

funcionamento das instituições de forma plural, 

laica, na defesa da paz e da preservação do 

Estado Democrático de Direito como forma de 

“assegurar, fortalecer e expandir os ainda 

insuficientes espaços de participação e 

intervenção social”. 

A campanha é uma iniciativa de diversas 

instituições brasileiras, dentre elas a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Associação Brasileira 

de Imprensa (ABI), Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), Centrais Sindicais, 

Comissão Arns e Pacto pela Democracia, 

movimentos sociais com o apoio de outras 

dezenas de associações, instituições, 

organizações pretendem articular atos para 

reforçar a mobilização em defesa da 

democracia, do primado da vida e da universalidade de direitos, liberdades e oportunidades no 

país.  

Mais informações em: https://www.brasilpelademocracia.org.br/   

 

  

https://www.brasilpelademocracia.org.br/
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ANUIDADES 

Para o ano de 2020 os valores da anuidade continuarão os mesmos de 2019. Os valores 
são:  

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. 

  

http://www.abphe.org.br/anuidades
mailto:tesouraria.abphe@gmail.com
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ABPHE CONVIDA À LEITURA  

Inspirada nas Associações Espanhola e Mexicana de História Econômica, a ABPHE 
disponibiliza periodicamente textos em formato digital de trabalhos inéditos, capítulos 
de livros, ensaios ou artigos para nossos sócios. 

Os sócios e autores interessados em disponibilizar seus textos ou indicar leituras podem 
enviar uma mensagem para abphe1@gmail.com que iremos avaliar a oportunidade. 

Abaixo, a apresentação do texto de agosto-setembro. 

Coleção Novos Estudos de História Econômica do Brasil 

História Econômica do Brasil – Primeira República e Era Vargas 

Organizado por Guilherme Grandi e Rogério Naques Faleiros 

O livro História Econômica do Brasil: Primeira República e Era Vargas vem a público em momento 
oportuno. A pandemia do novo coronavírus e as estratégias adotadas frente a ela, por exemplo, 
desvelam de maneira clara que o Brasil tem atravessado hoje uma aguda crise econômica, 
política e social, caracterizada por intensa concentração de poder, fragilização de suas 
instituições democráticas, crescente desigualdade e desmonte de suas estruturas produtivas e 
de oferta de serviços, notadamente os de responsabilidade dos estados nacionais. O quadro tem 
sido também marcado pelo recrudescimento do grau de especialização na produção de bens 
primários e pela dificuldade de se retomar a geração de 
novos postos formais de trabalho. Esperamos que as 
reflexões aqui compiladas possam lançar luz sobre os 
dilemas contemporâneos ligados à forma subordinada de 
inserção do Brasil no sistema mundial, com rebatimentos 
sobre os limites e possibilidades da indústria nacional, sobre 
o caráter mimético do nosso padrão de consumo (cujo 
aspecto mais marcante é o da diferenciação social), sobre a 
mobilidade da mão de obra em território nacional, sobre o 
trabalho feminino e sua regulamentação e sobre as 
alternativas de desenvolvimento colocadas às periferias do 
sistema capitalista.  

Enfim, que os estudos sobre história econômica brasileira 
presentes nesse livro possam nos apontar algumas 
alternativas para a superação da atual crise e é nesse 
sentido que desejamos a todos uma boa leitura!  

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

Preço Normal: R$ 70,00/ Preço Sócio ABPHE: R$ 56,00 

A obra estará disponível para aquisição a partir de 15 de agosto. 

mailto:abphe1@gmail.com
http://www.abphe.org.br/
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REVISTA DE HISTÓRIA ECONÔMICA & HISTÓRIA DE EMPRESAS 

Novo site e nova edição (v.23, n. 1, jan./ jun. 2020)  

A diretoria da ABPHE e a comissão editorial da Revista HE&HE informam que a revista 
está em novo endereço: 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. 

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. 

 

Imagem ilustrativa do novo site da revista. 

http://www.hehe.org.br/
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Essa avaliação interpares é feita nos moldes do Double Blind System, em que tanto os 
autores dos trabalhos como seus avaliadores permanecem não identificados. 

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   

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. 

 

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, Univesidade de Murcia (Espanha) 

Guillermina del Valle Pavón, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
(México) 

Juan Carlos Odisio, Universidade Nacional Autônoma do México (México) 

 

Conselho editorial 

Albert Broder, Université de Paris XII (França) 

Ary Cesar Minella, Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) 

Carlos Marichal, Colegio de Mexico (México) 

Douglas Cole Libby, Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) 

Eddy Stols, Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica) 

Fernando Cardoso Pedrão, Instituto de Pesquisas Sociais (Brasil) 

http://www.hehe.org.br/
mailto:hehe.abphe@gmail.com
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Flávio Azevedo Marques de Saes, Universidade de São Paulo (Brasil) 

Heraclio Bonilla, Universidad Nacional de Colombia (Colômbia) 

Maria Alice Rosa Ribeiro, Universidade Estadual Paulista (Brasil) 

Myriam Stanley, Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

Raúl Jacob, Universidad de la Republica (Uruguai) 

Sérgio Salomé Silva, Universidade Estadual de Campinas (Brasil) 

Stephen Haber, Stanford University (Estados Unidos) 

Wilson Suzigan, Universidade Estadual de Campinas (Brasil) 

 

  



 

www.abphe.org.br 14 

 

 

Edição Jan.-Jun. 2020 da Revista de HE&HE 

v. 23, n. 1, (Jan./Jun. 2020) 

DOI: https://doi.org/10.29182/he&he.v23i1 

https://www.hehe.org.br/index.php/rabphe/issue/view/51  

 

 

https://doi.org/10.29182/he&he.v23i1
https://www.hehe.org.br/index.php/rabphe/issue/view/51
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VENDA DE REVISTAS E LIVROS 

A diretoria, em conjunto com a nova Comissão Editorial da HE&HE, continua a oferecer aos 
autores e sócios da ABPHE a revista pelo custo de sua impressão. Pedimos que os interessados 
entrem em contato conosco (tesouraria.abphe@gmail.com) indicando quais são números de 
interesse e o endereço para recebimento das revistas, juntamente com o comprovante do 
pagamento dos números selecionados.  

A ABPHE também está 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.  

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 

 

 

Rumos da História Econômica no Brasil: 25 Anos da ABPHE (2016)  

Organizadores: Alexandre Macchione Saes,   
Flávio Azevedo Marques de Saes e Maria Alice Rosa Ribeiro 

Editora: Alameda 

Preço Normal: R$ 86,00/ Preço Sócio ABPHE: R$ 51,60 

 

 

História Econômica: Estudos e Pesquisas (2005)  

Alice Piffer Canabrava 

Editoras: HUCITEC/ABPHE/UNESP 

Preço Normal: R$ 60,00/ Preço Sócio ABPHE: R$ 40,00 

 

 

 

mailto:tesouraria.abphe@gmail.com
http://www.abphe.org.br/
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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. 

Novo volume da Coleção – Primeira República e Era Vargas (2020) 

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).  

 

Coleção Novos Estudos de História Econômica do Brasil 

História Econômica do Brasil - Primeira República e Era Vargas 
(2020) 

Organizadores: Guilherme Grandi e Rogério Naques Faleiros 

Editoras: Eduff/Hucitec 

Preço Normal: R$ 70,00/ Preço Sócio ABPHE: R$ 56,00 

A obra estará disponível para aquisição a partir de 15 de agosto. 

 

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 

 

Para adquirir as revistas e/ou 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. 

http://www.abphe.org.br/
mailto:tesouraria.abphe@gmail.com
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HISTÓRIA ECONÔMICA NA REDE 

Arquivos na rede 

 

ESPECIAL: Programa Endangered Archives (British Library, Inglaterra) 

Coleção de documentos digitalizados do Arquivo Público do Estado da Bahia 

Disponível em: https://eap.bl.uk/collection/EAP703-1  

“The Arquivo Público do Estado da Bahia is second in size to the National Archives in Rio de 
Janeiro, which became the capital of the Portuguese colony in 1763, and then of the Brazilian 
Empire in 1822, and finally of the Brazilian Republic in 1889. The Arquivo Público do Estado da 
Bahia archive contains a large variety of material such as: Police Records, Slavery Records, Post 
mortem Inventories, Provincial President Correspondence. Only the Notary Records have been 
digitised as part of EAP703. The material is written in Portuguese. Very rarely, it also includes 
Spanish, French, and English. These documents represent perhaps the most dependable source 
for the study of the social and economic history of colonial and post-colonial Bahia up until the 
end of the 19th century. Here, researchers can read, amongst others, bills of sale (for 
plantations, land, houses, ships, slaves, etc), wills and testaments, inheritance partition, power 
of attorney letters, marriage, dowry, labour and business contracts, children’s legitimisation 
papers, and slave manumission papers. Custodial history: The Arquivo Público do Estado da 
Bahia was founded by Bahia's state in 1890 to hold public records in general. The notary books 
of Salvador being digitised have been incorporated since the early 20th century. Extent and 
format of original material: Ca. 1.329 volumes”. 

 

Documentos digitalizados de fontes civis e eclesiásticas dos séculos XVII a XIX da Paraíba 

Disponível em: https://eap.bl.uk/project/EAP627  

“This project will digitise the oldest historical documents in the state of Paraíba in Brazil. The 
documents come from the semi-arid hinterlands and the coastal capital city of João Pessoa, and 
date from the mid-seventeenth to late nineteenth centuries. The ecclesiastical records date 
from 1752 to 1931 and the secular records date from 1660 to 1888 – the year in which slavery 
in Brazil became illegal”.  

 

Documentos digitalizados sobre escravos e seus descendentes no Pará 

Disponível em: https://eap.bl.uk/project/EAP323  

“This project will focus on two archives in the State of Pará, which hold collections on African 
slaves and their descendants in the Amazon region of Brazil - the Aquivo Público do Pará and the  

https://eap.bl.uk/collection/EAP703-1
https://eap.bl.uk/project/EAP627
https://eap.bl.uk/project/EAP323
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Museu Integrado de Óbidos. The previous pilot project identified endangered files that are rich, 
under-utilised, and at-risk documents on Africans and persons of African descent. This major 
project will concentrate on the digitisation of this vast body of documents. The project also aims 
to continue the training of local staff at the targeted archives in manuscript handling and 
preservation, digital and archival management, manuscript photography, and creation of digital 
and manuscript catalogues and databases”. 

 

Fontes eclesiásticas dos séculos XVII a XIX do Rio de Janeiro 

Disponível em: https://eap.bl.uk/project/EAP1047  

“This project will recover, catalogue, digitise, and make freely available 162 of the earliest-
known sacramental records from the Brazilian state of Rio de Janeiro. The project Preserving the 
Earliest Ecclesiastical Sources from the State of Rio de Janeiro is an urgent and necessary 
intervention to preserve unique and endangered documents from the 17th through the 19th 
centuries. These records represent the longest and most uniform serial data available for the 
history of African, indigenous, and European populations in Brazil. They include records of 
baptisms, confirmations, petitions to wed, wills, and even, on occasion, divorce actions. They 
also include records for church brotherhoods organised along ethnic lines, through which 
enslaved and free Africans recorded not only ceremonial and religious aspects of their lives, but 
also their social, political, and economic networks”. 

 

Registros paroquiais dos séculos XVII a XIX do Rio Grande do Norte 

Disponível em: https://eap.bl.uk/project/EAP505  

“This project aims to recover, organise, digitise and make available to researchers in Brazil and 
worldwide through the use of the internet, archives related to the memory of minority 
communities in the province of Rio Grande do Norte, Brazil. The population of Rio Grande do 
Norte is very mixed, comprising of the original Indian people, and then the later settlers of 
Portuguese and African people, resulting in people of mixed-race descent, called ‘mestizos’. 
These records can help to build a demographic history. However, lack of investment on behalf 
of the public institutions, but also the brutal conditions of the tropical weather and high 
humidity, in which most of the territory is located, have damaged centuries of church and official 
records dating back to the eighteenth century”. 

Mais informações sobre o programa Endangered Archives em: https://eap.bl.uk/ . 

  

Fundo Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo 

Disponível em: http://ow.ly/SKrA50ADkDf 

Título: Indústria e Comércio 

Data: 1890 - 1905 (Produção) 

https://eap.bl.uk/project/EAP1047
https://eap.bl.uk/project/EAP505
https://eap.bl.uk/
http://ow.ly/SKrA50ADkDf
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Acervo do CPDOC 

Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo  

Documentos de arquivos pessoais, entrevistas de história oral e verbetes do Dicionário 
Histórico-Biográfico Brasileiro. Acesso livre e gratuito. 

 

Statistical Summary 1927-45 – Bank of England  

Disponível em: https://www.bankofengland.co.uk/archive/statistical-
summary?sf125014124=1 

The collection includes a very wide range of data on the banking system, fiscal policy, financial 
markets and commodity prices, together with data on unemployment, manufacturing output, 
wages and prices.  

The data provide a unique and detailed picture of the British economy during the inter-war 
years. 

 

Livros na rede 

 

SOUSA, Cidoval; THEIS, Ivo; BARBOSA, José Luciano (Orgs.). Celso Furtado: a 
esperança militante. Campina Grande: EDUEPB, 2020. 3 volumes. 

Disponível em: http://eduepb.uepb.edu.br/e-books/  

 “O propósito desta coletânea, que reúne textos de mais de 20 
pensadores brasileiros, latino-americanos e portugueses com 
forte inserção nacional e internacional, é celebrar os 100 anos de 
nascimento desse paraibano que se tornou um clássico do 
pensamento brasileiro e, sobretudo, um militante da esperança. 

O primeiro volume da trilogia é intitulado “Interpretações”. 
Trata-se de leituras sobre a obra de Furtado, feitas por 
especialistas brasileiros, latinoamericanos e europeus nos 
últimos 30 anos. Entre os brasileiros, estão nomes como Maria 
da Conceição Tavares, Tânia Bacelar, Bresser Pereira, Carlos 
Brandão, Wilson Cano, Aristides Monteiros. Também estão neste 
volume Carlos Malorquim e José Luis Cardoso. A viúva de Celso, 
a jornalista e tradutora Rosa d’Aguiar também integra este 

primeiro volume. 

O segundo volume reúne entrevistas realizadas pelos organizadores nos últimos cinco anos, com 
pessoas que trabalharam, estudaram e   interagiram com Celso Furtado  entre 1959 e 2003 nos  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo
https://www.bankofengland.co.uk/archive/statistical-summary?sf125014124=1
https://www.bankofengland.co.uk/archive/statistical-summary?sf125014124=1
http://eduepb.uepb.edu.br/e-books/
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principais momentos de sua carreira acadêmica e política, que envolve sua atuação na Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), na criação da Sudene, nos ministérios do 
Planejamento e da Cultura, além do exílio. 

Já o terceiro volume, com o título “Desafios”, foi construído com a colaboração dos que fazem 
hoje, no Brasil, acontecer a pesquisa, os estudos, as intervenções no campo do desenvolvimento 
regional, inspirados na obra furtadiana.  

A trilogia, organizada pelos professores Cidoval Morais, Luciano Albino e Ivo Theis, é a maior e 
mais robusta obra já publicada sobre o economista paraibano. A obra será disponibilizada em 
versão impressa e digital, e não tem fins lucrativos. Esse trabalho tem o apoio do Centro 
Internacional Celso Furtado, do Instituto Nacional do Semiárido (INS)”. 

Acesso gratuito - Textos em português e espanhol 

 

500 livros da editora Fondo de Cultura Económica para download 

Disponível em: https://lanotaantropologicablog.wordpress.com/2020/06/29/mas-de-500-
libros-del-fondo-de-cultura-economica-para-descargar/  

 “El Fondo de Cultura Económica (FCE) 
es un grupo editorial en lengua 
española, con se en México, presente 
en en la mayoría de los países 
hispanohablantes como Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Guatemala y Perú. A la 
fecha esta editorial cuenta con más de 
10,000 obras publicadas bajo su sello y 
alrededor de 5 mil se encuentran en 
circulación, además cuenta con más de 2,000 títulos en formato electrónico. 

Entre sus distintas colecciones se encuentran las agrupan obras fundamentales de diversas áreas 
del conocimiento, algunas como Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis, colección que difunde las 
teorías más influyentes en el campo de la conducta y la personalidad; Poesía, la cual reúne 
prácticamente todos los poemarios que llevan el sello del Fondo; Lengua y Estudios Literarios, 
que contiene obras que abordan las diversas facetas de la literatura y el lenguaje y las 
colecciones de Historia, Filosofía, Economía, Antropología por mencionar algunas. 

Es por ello te compartimos un compendio con más de 500 libros (PDF y EPUB) con varias 
colecciones del Fondo de Cultura Económica que nos brinda su acervo de manera generosa, los 
cuales puedes descargar gratis dando click en la imagen”. 

Acesso gratuito - Textos em espanhol 

  

 

https://lanotaantropologicablog.wordpress.com/2020/06/29/mas-de-500-libros-del-fondo-de-cultura-economica-para-descargar/
https://lanotaantropologicablog.wordpress.com/2020/06/29/mas-de-500-libros-del-fondo-de-cultura-economica-para-descargar/
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NIGRO, Giampiero (Ed.). Disuguaglianza economica nelle società preindustriali: cause ed 
effetti / Economic inequality in pre-industrial societies: causes and effect. Firenze: Firenze 

University Press, 2020. (Datini Studies in Economic History) 

Disponível em: https://fupress.com/catalogo/disuguaglianza-economica-nelle-societa-
preindustriali-cause-ed-effetti---economic-inequality-in-pre-industrial-societies-causes-and-

effect/4308  

A obra inaugura a nova coleção de livros da Fundação de História 
Econômica Francesco Datini, de Prato (Itália), fundada por 
Federigo Melis e Fernand Braudel em 1967. 

“In contrast to the debates of the past, which focused mainly on 
income inequality and the related elements of injustice, the 
recent interest in economic inequality focuses on its effects on 
economic growth and social development. New research is an 
important element of these recent debates: a historical 
approach that contextualizes inequality with reference to social 
relations, institutions, access to power and its cultural legitimacy 
can facilitate the understanding of the mechanisms that lead to 
inequality and its effects”. 

Acesso gratuito - Textos em inglês e italiano 

 

Cuadernos de Historia Económica del Banco de la República (Colômbia) 

Disponível em: https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/530  

Alguns títulos: 

• Muy tarde pero rentables: los ferrocarriles en 
Colombia durante el período 1920-1950 - Meisel-Roca, 
Adolfo; Ramírez-Giraldo, María Teresa; Jaramillo-Echeverri, 
Juliana 

• Antecedentes del Banco de la República, 1904-1922 
- Meisel-Roca, Adolfo 

• La Gran Depresión en Colombia: un estímulo a la 
industrialización, 1930-1953 - Jaramillo-Echeverri, Juliana; 
Meisel-Roca, Adolfo; Ramírez-Giraldo, María Teresa 

• Empresas de vapores en el Caribe Colombiano: la 
navegación fluvial y los ferrocarriles en el Magdalena Grande 
y el Bajo Magdalena, 1870-1930 - Viloria-de-la-Hoz, Joaquín 

 

 

https://fupress.com/catalogo/disuguaglianza-economica-nelle-societa-preindustriali-cause-ed-effetti---economic-inequality-in-pre-industrial-societies-causes-and-effect/4308
https://fupress.com/catalogo/disuguaglianza-economica-nelle-societa-preindustriali-cause-ed-effetti---economic-inequality-in-pre-industrial-societies-causes-and-effect/4308
https://fupress.com/catalogo/disuguaglianza-economica-nelle-societa-preindustriali-cause-ed-effetti---economic-inequality-in-pre-industrial-societies-causes-and-effect/4308
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/530
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• Una historiografía en expansión: los estudios sobre historia económica del Caribe 
colombiano, 1997-2017 - Meisel-Roca, Adolfo 

• La desigualdad económica entre las regiones de Colombia, 1926-2016 - Hahn-de-Castro, 
Lucas Wilfried; Meisel-Roca, Adolfo 

Acesso gratuito - Textos em espanhol 

 

CONTRERAS, Carlos (Dir.). Compendio de historia económica del Perú. Lima: Banco Central 
de Reserva de Perú; Instituto de Estudios Peruanos, 2020. (Edição digital). 

Disponível em: https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/compendio-de-historia-economica-
del-peru.html  

 “El Compendio de Historia Económica del Perú comprende cinco 
tomos correspondientes respectivamente a los períodos 
prehispánico, colonial temprano, colonial tardío, siglo XIX y siglo 
XX. Representa un esfuerzo del Banco Central de Reserva del Perú 
y del Instituto de Estudios Peruanos por poner al alcance de la 
comunidad científica y del público en general, los avances más 
relevantes en el conocimiento de los procesos de producción, 
comercialización y consumo en el Perú a lo largo de sus distintas 
épocas”. 

Tomo 1 - Economía Prehispánica 

Autores: Luis G. Lumbreras, Peter Kaulicke, Julián I. Santillana, 
Waldermar Espinoza 

Tomo 2 - Economía del Período Colonial Temprano 

Autores: Hector O. Noejovich, Carmen Salazar-Soler, Margarita Suárez, Luis M. Glave, Miriam 
Salas 

Tomo 3 - Economía del Período Colonial Tardío 

Autores: Magdalena Chocano, Carlos Contreras, Francisco Quiroz, Cristina Mazzeo, Ramiro 
Flores 

Tomo 4 - Economía de la Primera Centuria Independiente 

Autores: Jesús Cosamalón, Fernando Armas, José Deustua, Martín Monsalve y Alejandro Salinas 

Tomo 5 - La Economía Peruana entre la Gran Depresión y el Reformismo Militar 

Autores: Luis F. Zegarra, Juana Kuramoto, Manuel Glave, Nelson Marique, Miguel Jaramillo, Rosa 
Huamán, Gonzalo Pastor, Luis Ponce, Carlos Parodi 

Acesso gratuito - Textos em espanhol 

https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/compendio-de-historia-economica-del-peru.html
https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/compendio-de-historia-economica-del-peru.html
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Série Celso Furtado, 100 Anos: Roteiro de Leitura 

Série “Celso Furtado, 100 anos: roteiro de leitura”, uma iniciativa que busca reconstruir o 
percurso intelectual de Celso Furtado por meio da contextualização e da análise de cada uma de 
suas obras, descortinando textos menos conhecidos do autor, assim como recolhendo e 
sistematizando algumas leituras sobre suas obras consagradas.  

Numa homenagem para celebrar o centenário de Celso Furtado, mensalmente serão publicados 
no Boletim Informações FIPE pequenos artigos sobre as obras do economista, buscando 
percorrer toda sua bibliografia até o final de 2020. Artigos publicados entre abril e junho. 

 

Boletim Informações FIPE (abril/2020) 

Celso Furtado, 100 Anos: Roteiro de Leitura. Alexandre Macchione Saes  

https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif475-32-38.pdf 

 

Boletim Informações FIPE (maio/2020) 

Celso Furtado, 100 Anos: Economia Colonial no Brasil nos Séculos XVI e XVII (1948). Alexandre 
Macchione Saes 

https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif476-55-63.pdf 

Celso Furtado, 100 Anos: A Economia Brasileira (1954). Rômulo Manzatto 

https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif476-64-68.pdf 

Celso Furtado, 100 Anos: Formação Econômica do Brasil (1959). José Alex Rego Soares 

https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif476-69-75.pdf  

Celso Furtado, 100 anos: A Operação Nordeste (1959). Gustavo Louis Henrique Pinto 

https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif476-76-82.pdf 

 

Boletim Informações FIPE (junho/2020) 

Celso Furtado, 100 anos: Um projeto para o Brasil (1968). Alexandre Macchione Saes  

https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif477-60-68.pdf  

Celso Furtado, 100 anos: O Brasil pós-"milagre" (1981). Guilherme Grandi 

https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif477-69-76.pdf 

https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif475-32-38.pdf
https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif476-55-63.pdf
https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif476-64-68.pdf
https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif476-69-75.pdf
https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif476-76-82.pdf
https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif477-60-68.pdf
https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif477-69-76.pdf
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Celso Furtado, 100 anos: ABC da dívida externa (1989). Ivan Colangelo Salomão 

https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif477-77-84.pdf 

Celso Furtado, 100 anos: O longo amanhecer (1999) e Em busca de novo modelo (2002). Flávio 
Saes 

https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif477-85-98.pdf 

Acesso gratuito - Textos em português 

 

Cadernos do Desenvolvimento n. 26 - 100 Anos de Celso Furtado 

Disponível em: 
http://centrocelsofurtado.enviodemkt.com.br/ver_mensagem.php?id=H%7C2745%7C31619

3%7C134443944179810800  

O número 26 de Cadernos do Desenvolvimento, 
comemorativo do centenário de nascimento de Celso 
Furtado, integra o conjunto de homenagens de centros 
acadêmicos e instituições públicas que, no Brasil e ao 
redor mundo, celebram o legado do nosso maior nome 
na área das ciências sociais. 

Este número se inicia com a abertura de Roberto 
Saturnino Braga, diretor-presidente do Centro Celso 
Furtado, e de Flávia Vinhaes, presidente do Corecon-RJ 
que co-patrocina este número, seguido de um pequeno 
texto do professor emérito da Universités Centre 
d’Economie de Paris-Nord-CEPN, Pierre Salama, dando 
seu testemunho sobre o convívio com Celso Furtado na 
Sorbonne, de quem foi aluno e posteriormente 
assistente. 

A entrevista deste número especial é com a jornalista e 
tradutora Rosa Freire d’Aguiar, viúva de Celso Furtado. Como herdeira dos arquivos de Celso 
Furtado, desde seu falecimento em 2004, tem se dedicado a publicar documentos relevantes 
dos arquivos pessoais de Celso Furtado, na forma de livros, além de reeditar toda sua obra. Em 
2019, já no âmbito dos preparativos do centenário, Rosa lançou os Diários Intermitentes de 
Celso Furtado: 1937-2002, registros pessoais de Celso Furtado ao longo da vida. A resenha dos 
“Diários Intermitentes”, de autoria do professor Fábio Guedes Gomes, integra este volume dos 
Cadernos do Desenvolvimento. 

Acesso gratuito - Textos em português 

 

 

https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif477-77-84.pdf
https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif477-85-98.pdf
http://centrocelsofurtado.enviodemkt.com.br/ver_mensagem.php?id=H%7C2745%7C316193%7C134443944179810800
http://centrocelsofurtado.enviodemkt.com.br/ver_mensagem.php?id=H%7C2745%7C316193%7C134443944179810800
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Encontros na rede  

Conversas e café - “Do nacional ao social-desenvolvimentismo" 

Com Pedro Z. Bastos 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=VYkbIfkcS9o&feature=youtu.be . 

 

 

Invitación a webinars sobre Historia Empresarial en Iberoamérica  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezi8CO3jEh00TZRCdF4MYd23dq6a9N7rM_K7

D-nDwolGEQOQ/viewform 

 

El BUSINESS HISTORY COLLECTIVE* (Colectivo de Historia Empresarial) iniciará en el mes de 

agosto de 2020 la serie de webinars HISTORIA EMPRESARIAL EN IBEROAMERICA para 

investigadores de América Latina y la Peninsula Ibérica interesados en presentar sus trabajos en 

curso. Esperamos   poder contar  com   su participación,  para  ello  agradecemos  diligencien la  

https://www.youtube.com/watch?v=VYkbIfkcS9o&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezi8CO3jEh00TZRCdF4MYd23dq6a9N7rM_K7D-nDwolGEQOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezi8CO3jEh00TZRCdF4MYd23dq6a9N7rM_K7D-nDwolGEQOQ/viewform
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información solicitada en el siguiente link. Si tienen preguntas, dudas o sugerencias pueden 

comunicarse con Beatriz Rodriguez-Satizabal (berodsat@gmail.com) y/o Carlos Becerril 

(carlos.becerrilh@gmail.com). 

*Bernardo Batiz-Lazo (Northumbria University, UK), Manuel Bautista (Columbia University, US), 

Carlos Becerril (Universidad Anahuac Mexico), Andrea Lluch (Conicet, Argentina y Universidad 

de los Andes, Colombia), Andrew Perchard (Northumbria University, UK), Andrew Popp 

(Copenhagen Business School, Denmark), Beatriz Rodriguez-Satizabal (Queen Mary University 

of London, UK), Neil Rollings (University of Glasgow, UK), Niall Mackenzie (University of 

Glasgow), Nicholas Wong (Northumbria University, UK). 

 

 

  

mailto:berodsat@gmail.com
mailto:carlos.becerrilh@gmail.com
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ENCONTROS, EVENTOS, CONGRESSOS E ACONTECIMENTOS 

 
V Seminário Internacional - Adaptações vivenciais em vicissitudes económicas e financeiras 

(sécs. XV-XIX) 
 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - 7 e 8 de Outubro de 2020 
 

por Videoconferência 
 

 
 

Procura-se aprofundar a discussão da realidade histórica dos séculos XV a XIX, nas suas 
dinâmicas e definições estruturais, admitindo rupturas e continuidades, fenómenos 
circunstanciais e de longa duração, sobretudo numa perspectiva de história socioeconómica e 
financeira. 
 
O tema central é o das vivências sociais relacionadas com estruturas de produção (agrícola, 
industrial e comercial) e formas de organização funcional na escala pública e privada, 
salientando-se relações económicas, sociais, políticas e mentais e seus eventuais impactos na 
modernização da organização do Estado. 
 
Privilegia-se a observação de zonas europeias e de áreas mundiais que com estas se conectavam. 
Aceita-se com interesse o estudo comparativo entre diferentes realidades e épocas. 
 
Inscrição de orador até 31 Agosto - as propostas em duas línguas (uma versão em inglês, sujeitas 
à aprovação de peer reviwers e da coordenação) deverão incluir um resumo máx. 250 palavras;  
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até 5 palavras-chave; nota biobibliográfica (máx. 200 palavras); link para CV; contacto de correio 
electrónico.  Enviar para ml.garciacruz@gmail.com  
 
Inscrição de participante-ouvinte - sujeito à lotação da sala virtual. Enviar para 
ml.garciacruz@gmail.com . 

 
Mais informações: https://sites.google.com/site/fazendavseminariointernac2020/  
 
 

 
IV Seminário Internacional Brasil no século XIX 

 
5-7 de Outubro de 2020 

 
Universidade Federal Fluminense (UFF) – Gragoatá – Niterói 

 

 
 

A Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO) convida para o IV Seminário Internacional 
Brasil no Século XIX, que será realizado entre os dias 5 e 7 de outubro de 2020 na Universidade 
Federal Fluminense, no campus do Gragoatá, na cidade de Niterói (Rio de Janeiro / Brasil). 
 
Os Seminários Internacionais Brasil no Século XIX constituem espaços de discussão acadêmica 
sobre temáticas e abordagens teórico-metodológicas diversas, cujos recortes cronológicos se 
situam no longo século XIX (1750-1930). 
 
A SEO elegeu a temática Revoluções liberais e as independências latino-americanas para nortear 
as discussões centrais dessa edição.  
 

Mais informações em: https://seoseminario2020.wixsite.com/seo2020 
 
 
 

XXVII Jornadas de Historia Económica de la AAHE 
 

Nova Data: Mendoza, 21, 22 y 23 de octubre de 2020 
 

Debido a la actual crisis del COVID-19 y por la dificultad de prever cómo avanzará la situación en 
los próximos meses, las XXVII Jornadas de Historia Económica de la AAHE (Mendoza, 21, 22 y 23 
de octubre de 2020) serán postergadas por un año.  

 
 

mailto:ml.garciacruz@gmail.com
mailto:ml.garciacruz@gmail.com
https://sites.google.com/site/fazendavseminariointernac2020/
https://seoseminario2020.wixsite.com/seo2020
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Por unanimidad, y luego de evaluar otras opciones, la Comisión Directiva ha decidido 
reprogramarlas para el año entrante manteniendo la sede y la época (octubre), aunque las 
fechas exactas se anunciarán en una próxima circular. Vale aclarar que se mantendrán las 
mismas mesas y los resúmenes ya recibidos han quedado ingresados para su evaluación, salvo 
que los/as autores/as prefieran retirarlos o cambiarlos. Además, se extenderán los plazos para 
la recepción de nuevos resúmenes. Para ello, enviaremos una nueva circular al momento de 
confirmarse las fechas de las Jornadas.  

 

 
 

Esperamos comprendan las razones de esta decisión que ha priorizado cuidarnos y preservar o 
sostener la oportunidad de encontrarnos para el intercambio, debate y sociabilidad académica.  
 
Mas informaciones en: 
http://incihusa.mendoza-
conicet.gob.ar/jornadas/?fbclid=IwAR2ek4YddxFDZhqGA5Fjw0uauQ3pdBeGlf0IUcJcMoXpap
Jt_b1Gib9n1bs  
 

 
XI Congresso de História Econômica 

 
Economia de guerra: geopolítica em tempos de pandemia e crise sistêmica 

 
FFLCH-USP, 23-27 de novembro de 2020 

 
 

O XI Congresso do Programa de Pós-Graduação em História Econômica da USP dá continuidade 
à sequência de eventos anuais promovidos por docentes e discentes do programa. Na edição de 
2020, organizado em torno do tema “Economia de guerra: geopolítica em tempos de pandemia 
e crise sistêmica”, o evento   ocorrerá, pela primeira vez, em formato on line, entre os dias 23 e  
 
 

http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jornadas/?fbclid=IwAR2ek4YddxFDZhqGA5Fjw0uauQ3pdBeGlf0IUcJcMoXpapJt_b1Gib9n1bs
http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jornadas/?fbclid=IwAR2ek4YddxFDZhqGA5Fjw0uauQ3pdBeGlf0IUcJcMoXpapJt_b1Gib9n1bs
http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jornadas/?fbclid=IwAR2ek4YddxFDZhqGA5Fjw0uauQ3pdBeGlf0IUcJcMoXpapJt_b1Gib9n1bs
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27 de novembro e acolherá as mais diversas contribuições que dialoguem com as 7 linhas de 
pesquisa do programa História Econômica, organizadas em conferências, mesas redondas, 
minicursos e comunicações. Nessa edição, estimula-se a construção de reflexões sobre 
economia de guerra e/ou sua relação com pandemias e crise sistêmica. 
 
Mais informações em: http://congressohistoriaeconomica.fflch.usp.br/  

 

 

Seminário de Jovens Pesquisadores (GEEIN/Unesp) e I Seminário de Jovens Pesquisadores 
em Economia Industrial (NEIT/IE/Unicamp) 

 
12, 13 e 14 de agosto de 2020.

 
 

O Seminário Jovens Pesquisadores (SJP) acontece concomitantemente ao XXI Seminário de 
Economia Industrial (SEI), promovidos pelo Grupo de Estudos em Economia Industrial (GEEIN-
Unesp) e Programa de Pós-Graduação em Economia (PPG-ECO-Umesp). Este Seminário está 
voltado para profissionais em fase de formação, nas áreas de Economia Industrial e afins. O 
Seminário visa divulgar e debater os resultados dos estudos dos jovens pesquisadores em um 
ambiente acadêmico que propicie a difusão dos trabalhos, a exposição das metodologias 
utilizadas e a troca de conhecimento, privilegiando a pluralidade de abordagens. 
 
Além da avaliação da Comissão Julgadora, os trabalhos são submetidos à apreciação de uma 
plateia, formada por estudantes, pesquisadores e docentes, que procura auxiliar no 
direcionamento das etapas futuras da pesquisa. Além disso, os estudos serão avaliados para 
serem premiados em uma das categorias especificadas no edital do evento. 
 
O evento ocorrerá remotamente nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2020. 
 
Os interessados devem enviar os resumos para o e-mail geein.fclar@unesp.br, informando o 
nome (todos os autores e indicando o orientador), instituição, o curso e o programa (graduação, 
mestrado ou doutorado) que faz parte, até o dia 2 de agosto. Os resumos deverão conter 
objetivo, revisão bibliográfica, metodologia, resultados e referências bibliográficas, em até duas 
páginas. Deverão ser enviados em arquivo Word, com fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento 1,5 e margem normal. 
 
Aos alunos selecionados para apresentação no Seminário, serão solicitados os artigos completos 
(com no mínimo seis e no máximo vinte páginas), que, posteriormente serão divulgados nos 
Anais Eletrônicos do evento. 
 
Mais informações em: https://geein.fclar.unesp.br/  

http://congressohistoriaeconomica.fflch.usp.br/
https://geein.fclar.unesp.br/
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CHAMADAS DE ARTIGOS 

 

Economic History of Developing Regions 

Economic History of Developing Regions welcomes articles on any 
period, topic and country of the Economic History of Latin 
America, among other world regions. We seek submissions with 
an economic history focus from disciplines such as general history, 
development economics, cliometrics, business history, labour 
history, financial history and others.  

Information on the journal, including former published articles, 
instructions for authors, editorial board, etc., can be found at: 
https://www.tandfonline.com/toc/rehd20/current . 

 

  

 

  

https://www.tandfonline.com/toc/rehd20/current
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PUBLICAÇÕES 

 

Revista Tiempo & Economia  

Vol. 7 nº 1 Enero-Junio 2020 

Dossier. Historia industrial 

Disponível em: https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE 

La crisis en la Unión Europea: el caso de Cataluña (2017) - 
Damián Bil 

Similitudes entre los sectores siderúrgico e industrial en 
Argentina durante el período de la Convertibilidad - 
Patricia Jerez 

Las vías occidental y oriental de la revolución industriosa y 
la plata americana - María Fernanda Justiniano 

Cronies, Rents, and Import Licenses: Non-tariff Trade 
Controls throughout Import Substitution Industrialization 
(ISI) in Mexico - Alejandro Castañeda 

Reseña. Bandieri, S., Coria-López, L., Dabús, C., Llach, L., 
Meloni, O., Rosales-Rosales, J. y Visintini, A. (2020). 

Historia económica de las regiones argentinas, 1810-2010. Buenos Aires: Biblos. - Joaquín Perren 

 

Almanack 

No. 24, Unifesp, Guarulhos, 2020 

Disponível em: https://www.scielo.br/alm  

Palavras para Debate 

Estado, «privilégios» e revoluções ibéricas e 
americanas - Monteiro, Nuno Gonçalo 

Dossiê 

O urbano e o global na era moderna em uma 
perspectiva comparativa - Dantas, Mariana; Hart, 
Emma 

São Sebastião do Rio de Janeiro e Jamestown (Virginia): hipóteses preliminares sobre rebeliões, 
cidades e espaços nas Américas (1660-1677) - Figueiredo, Luciano 

https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE
https://www.scielo.br/alm
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Atlântico e local: escalas de interdependência em Charleston, South Carolina, no século XVIII - 
Hart, Emma 

O Rio de Janeiro e a economia mineradora da prata de Potosí: uma abordagem transimperial, 
global, e transacional dos mercados do atlântico sul (século XVIII) - Bohorquez, J. 

Global porque escravista: uma análise das dinâmicas urbanas do rio de janeiro entre 1790 e 1815 
- Santos, Ynaê Lopes dos 

Cidadãos globais: cidadania urbana e a construção da América inglesa - Musselwhite, Paul 

O povoamento de um porto escravista africano: Annamaboe e o mundo atlântico - Sparks, Randy 

Comércio trans-imperial e monarquismo no rio da prata revolucionário: Montevidéu e a 
província Cisplatina (1808-1822) - Prado, Fabricio 

Artigos 

Uma economia em outono: trabalhadores escravos ligados ao labor - Caetano, Rodrigo 

Ordenamento territorial dos municípios brasileiros: minas gerais, séculos XVIII-XIX - Carrara, 
Angelo Alves; Machado, Pedro José de Oliveira 

Os “privados dos reis” e as “pessoas particulares”: os conceitos de privado e particular no antigo 
regime português (sécs. XVII-XVIII) - Reis, Renato de Ulhoa Canto 

Relações de poder na cultura escrita e visual no “longo século XIX” brasileiro - Silva, Lilian M. 

Ancestralidade na história e na música: o berimbau/urucungo nos séculos XIX e XX no Brasil e 
em Angola - Rodrigues, Jaime 

Autonomia como agência: o caráter polifacetado da história de luta indígena no Espírito Santo - 
Macedo, Camilla de Freitas 

 

América Latina en la Historia Económica 

Vol. 27, Núm. 2 (2020): mayo-agosto 

DOI: https://doi.org/10.18232/alhe.v27i2  

Disponível em: http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/issue/view/89  

Artículos 

Pueblos y trabajo indígena en los Andes centrales: Bombón en el siglo XVII - Francisco F.  
Quiroz 

Diversificación económica y proyectos de fomento en Chile, Tucumán y Tarija (siglo 
XVIII) - Luisa C. Soler, Enrique N. Cruz, Grit Koeltzsch 

https://doi.org/10.18232/alhe.v27i2
http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/issue/view/89
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La Compañía Ferrocarrilera de Petróleo y el reemplazo del carbón como combustible en 
los ferrocarriles de capital 
británico en Argentina, 1920-
1947 - Mario Justo López 

Eslabonamientos productivos e 
innovación en la empresa pública 
mexicana: la Constructora 
Nacional de Carros de Ferrocarril 
(1952-1988) - Adrian Escamilla 
Trejo 

Clase política y sector bancario en la Argentina de entreguerras: el caso del Banco 
Español y del Río de la Plata - Carlos Newland 

Fases, similitudes y diferencias entre los casos de las dictaduras y economía política en 
Argentina, 1966-1973 y 1976-1983, y Brasil, 1964-1985 - Leandro M. Bona, Sergio M. 
Páez 

La diversificación del grupo empresarial Macri en el sector automotriz durante la última 
dictadura militar en Argentina - Bruno Sebastian Perez Almansi, Alejandro Gaggero 

Modelos de regulación de servicios públicos de gas natural en Argentina, 1967-2017 - 
Esteban Serrani 

 

Investigaciones de Historia Económica (IHE) - Economic History Research (EHR) 

Vol. 16, núm. 2 (Junio, 2020) 

Disponível em: https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/issue/view/3880  

Artículos 

La depreciación argentina durante la Gran 
Depresión. ¿Por qué falló la teoría? - 
Javier Encabo González 

La reconversión en la industria de equipos 
de telecomunicación entre finales de la 
década de 1980 e inicios del siglo XXI . El 
caso de Alcatel-SESA - Ángel Calvo 

Rotación e irregularidad del trabajo en un distrito industrial exportador. La industria 
corchotaponera (1891-1910) - Rosa Ros Massana 

 

https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/issue/view/3880
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Movimiento natural y saldos migratorios de la población de España (1880-2018) - Jordi Maluquer 
de Motes 

The journal Moneda y Crédito as a vehicle spreading the social market economy in Spain (1943-
1966) - Rocío Sánchez-Lissen, María Teresa Sanz-Díaz 

Reseñas 

Nicolas Marty, Antonio Escudero (eds). Consommateurs et consommation, XVII-XXI siècle. 
Regards franco-espagnols. Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan/ Publicacions 
Universitat d’Alacant, 2015, 336 págs. - Esther M. Sánchez Sánchez 

Marc Flandreau. Anthropologists in the Stock Market. A Financial History of Victorian Science. 
Chicago, The University of Chicago Press, 2016, 421 págs. - José Luis García Ruiz 

Guillermina del Valle Pavón. Donativos, préstamos y privilegios. Los mercaderes y mineros en la 
ciudad de México durante la guerra anglo-española de 1779-1783. México, Instituto Mora, 2016, 
227 pp. ISBN: 9786078711102. - María Elisa Martínez Vega 

Ricardo Franch Benavent y Germán Navarro Espinach (coords.). Las rutas de la seda en la historia 
de España y Portugal. Valencia, Universitat de València, 2017, 434 pp. ISBN: 978-84-9134-137-
6. - Yoshico Yamamichi 

Luis Enrique Otero Carvajal y Santiago de Miguel Salanova (eds.). La escuela y la despensa. 
Indicadores de modernidad. España, 1900-1936. Madrid, Catarata, 2018. 279 págs. - Margarita 
Vilar-Rodríguez 

Paolo Di Martino, Andrew Popp and Peter Scott (eds.). People, Places and Business Cultures. 
Essay in Honour of Francesca Carnevali. Woodbridge, The Boydell Press, 2019, 266 págs. - 
Veronica Binda 

Juan Manuel Matés Barco (coord.). Empresas y empresarios en España. De mercaderes a 
industriales. Madrid, Ediciones Pirámide, 2019, 387 pp. ISBN: 9788436841770. - María Vázquez 
Fariñas 

Mariano A. Bonialian. La América española: entre el Pacífico y el Atlántico. Globalización 
mercantil y economía política, 1580-1840. Ciudad de México, El Colegio de México, 2019, 446 
págs. - Xabier Lamikiz. 

 

Revista de Economia Política e História Econômica (REPHE) 

Ano 16, nº 44, Julho-2020 

Disponível em: http://rephe01.googlepages.com 

Revisitando as Hipóteses de Manoel Correia de Andrade: a SUDENE e os Planos Diretores de 
1961 a 1973-Rafael Aubert de Araujo Barros/Luiz Eduardo Simões de Souza 

 

http://rephe01.googlepages.com/
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O “PIL: Aeroportos” (2012-2016): a breve história da economia 
política de um programa-Roberto Mauro da Silva Fernandes 

A Ideologia do Trabalhismo no Brasil no Século XXI-Cássio Silva 
Moreira 

Conflito distributivo e inflexão na política econômica brasileira: 
análise do período 2005-2015-Luciano Barros 

Uma breve história da ética do trabalho no mundo ocidental-
Alexandre Lyra Martins 

O fim do “laissez-faire”: uma releitura do artigo de Keynes pela 
perspectiva político-econômica sobre a Economia Liberal-Anderson 

Nunes de Carvalho Vieira 

A filosofia utilitarista em economia e alguns de seus críticos-Glaudionor Gomes Barbosa 

A produção de mais-valia e a valorização do capital na economia da dádiva: o caso dos jogos 
online-Vinicius Aleixo Gerbasi/ Agnaldo dos Santos 

O problema da mão de obra chinesa: desafios e estratégias Jadenir Mendes Ribeiro-Marcos 
Fábio Martins de Oliveira 

Os fundamentos do Império Português: séculos XV, XVI e XVII – ascensão e queda de um projeto 
estratégico de poder mundial-João Miguel Villas-Bôas Barcellos 

RESENHA 

BOTTO, Mercedes I. La integración regional en América Latina: Quo Vadis? El Mercosur desde 
una perspectiva sectorial y comparada. Buenos Aires; EUDEBA, 2015. 
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Danilo Araujo Fernandes (UFPA) 
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