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Editorial 
 

O tempo voa. O tempo tem passado muito rápido numa sucessão de dias idênticos ao mesmo 

tempo intermináveis e, vistos em perspectiva, fugazes demais. O tempo corre, mas a pandemia 

permanece, contradição atordoante entre o efêmero e o permanente. As tristes notícias da 

pandemia mostram o resultado fatal da inépcia de um governo propositalmente inepto e 

apontam para uma terceira onda ainda mais grave com as já sabidas consequências, sobretudo, 

para os mais vulneráveis em nossa sociedade. Somada à tragédia do coronavírus, ainda está a 

convivência com o descalabro político, claramente manifestado nos recorrentes ataques à 

democracia; com a insuficiência – ou quase ausência - de respostas institucionais à altura das 

ameaças e, enfim, com uma crise econômica do tamanho do desemprego verificado atualmente. 

E, em meio a essa voragem, o tempo voa. Passa muito rápido e vamos nos esforçando 

cotidianamente para tocar nossas atividades, buscando aqui e ali uma notícia boa, um breve 

toque de cotovelo, um resvalar das mãos fechadas, um fôlego para atravessar esse tempo 

perigoso para o corpo e sombrio para o espírito. Mas há esperança. Os resultados da vacinação 

em massa em alguns países, que já ensaiam a retomada de uma vida um pouco mais normal, 

apontam uma luz no fim do túnel, uma saída que nos encoraja a enfrentar a viscosidade do 

tempo e manter a fé no porvir. No Brasil, a manifestação das ruas não deixa de ser um sopro de 

alívio a indicar uma mudança, ainda que tensa, no rumo dos ventos da política.    

Apesar das adversidades, a ABPHE segue seu trabalho. E o tempo anda tão depressa que ela 

apresenta agora aos leitores seu boletim de junho e julho, altura que marca a metade do 

segundo ano da pandemia. Na contramão da morte e das notícias ruins, a ABPHE realizou 

diversas atividades nesses últimos meses com a efetiva participação do Conselho de 

Representantes e de suas associadas e associados. Os conselhos das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste promoveram conversas virtuais sobre a questão indígena no Brasil, tema urgente 

e necessário diante da ameaça enfrentada por esses povos, seja pela ação ilegal de garimpeiros 

e madeireiros, seja pela cumplicidade do desgoverno federal. A Associação promoveu também 

a live de lançamento de mais um livro da coleção Novos Estudos de História Econômica do Brasil, 

desta vez do volume dedicado à história de empresas, organizado pelos professores Alcides 

Goularti e Alexandre Saes. Vale lembrar que os vídeos desses eventos estão disponíveis no canal 

da ABPHE no YouTube. 

Também merecem destaque neste boletim o lançamento da nova edição do livro “Indústria 

brasileira. Origem e desenvolvimento”, do professor Wilson Suzigan, e do Dicionário Histórico 

de Conceitos Jurídico-Econômicos (Brasil, séculos XVIII e XIX), obra em dois volumes organizada 

pelos professores Bruno Aidar, José Reinaldo de Lima Lopes e pela professora Andréa Slemian. 

Essa publicação contou com o apoio da ABPHE e poderá ser adquirida com desconto por suas 

sócias e sócios. Sobre o livro do professor Suzigan, vale lembrar que a ABPHE e a Editora Hucitec 

realizarão uma live no próximo dia 10 de junho com a presença dos professores Flávio Saes e 

Carlos Gabriel Guimarães. 
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Nos últimos meses, a diretoria e o Conselho de Representantes trabalharam em conjunto para 

atualizar a lista de associadas e associados da ABPHE. A lista atualizada está disponível em nossa 

página na internet. 

Outro ponto importante deste boletim é a confirmação de que o XIV Congresso Brasileiro de 

História Econômica e a 15ª Conferência Internacional de História de Empresas serão realizados 

virtualmente. Não é a melhor notícia, pois esperávamos nos encontrar pessoalmente em 

Varginha no final do ano, mas o ritmo lento da vacinação e a resiliência da transmissão do 

coronavírus no país forçaram essa decisão. Contudo, temos certeza de que o congresso, embora 

virtual, será capaz de mais uma vez nos aproximar, de promover a história econômica e a história 

de empresas e, enfim, afirmar os eventos da ABPHE como espaços de encontro da pesquisa e 

dos pesquisadores da área no país. 

Para terminar com a prova de que o tempo realmente voa, lembramos que se encerra no último 

dia deste mês de junho a possibilidade de pagar a anuidade da ABPHE com desconto.  

Despedimo-nos desejando uma boa leitura a todas e todos! 

 

A Diretoria da ABPHE, junho de 2021. 
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Anuidades 
 

Anuidades pagas até 30 de junho têm descontos de 10% 

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 
 

Encontro de 2021 será totalmente virtual   
 

 

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

de Empresas, a ser realizado entre os dias 15 e 17 de novembro de 2021, ocorrerá de forma 

exclusivamente virtual devido às condições sanitárias da pandemia e para segurança dos 

participantes. Esperamos que mesmo em um ambiente virtual o evento seja igualmente 

proveitoso e interessante para a comunidade acadêmica de história econômica e de áreas afins 

existente no país. 

O cronograma foi atualizado, a comissão científica formada, as instruções para submissão dos 

trabalhos completos divulgados, assim como as informações para lançamentos de livros.  

As próximas circulares indicarão a programação prévia das conferências e mesas-redondas e os 

valores de pagamento das inscrições. 

Plataforma digital 

A plataforma digital com todas as informações do evento e da submissão de trabalhos está 

disponível no site: 

https://eventos.congresse.me/abphe2021/edicoes/xiv-congresso-brasileiro-de-historia-

economica-15-conferencia-internacional-de-historia-de-empresas-1-edicao  
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Cronograma atualizado 

• Submissão de trabalhos (textos completos) - até 31 de julho 

• Divulgação dos trabalhos aceitos - 10 de setembro 

• Divulgação da programação das sessões ordinárias - 1º de outubro 

• Evento - 15 a 17 de novembro 

Submissão de textos completos 

Todas as informações necessárias para a submissão dos trabalhos (textos completos) já estão 

disponíveis no site do encontro:  

https://eventos.congresse.me/abphe2021/resumos/enviar-resumo  

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  

Comissão científica 

Área 1: Brasil e América Coloniais 
Wolfgang Lenk (UFU) 
Simeia de Nazaré Lopes (UFPA) 
Fernando Carlos G. de C. Lima (UFRJ) 
 
Área 2: Brasil e América no século XIX 
Luiz Fernando Saraiva (UFF) 
Carlos Gabriel Guimarães (UFF) 
Luciana Suarez Galvão (USP) 
 
Área 3: Brasil e América - séculos XX-XXI 
Cláudia Alessandra Tessari (Unifesp) 
Rogério Naques Faleiros (UFES) 
Renato Leite Marcondes (USP) 
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Área 4: História Econômica Geral e Economia Internacional 
Alexandre Macchione Saes (USP) 
Fábio Antonio de Campos (Unicamp) 
Armando Dalla Costa (UFPR) 
 
Área 5: História do Pensamento Econômico, Historiografia e Metodologia 
Renata Bianconi (Unifesp) 
Nelson Mendes Cantarino (Unicamp) 
Roberto Pereira Silva (UNIFAL-MG) 
 
Área 6: História de Empresas, História da Tecnologia 
Gustavo Pereira Silva (Ufscar) 
Alcides Goularti Filho (Unesc) 
Luiz Carlos Soares (UFF) 
 
Área 7: Iniciação científica 
Milena Fernandes de Oliveira (Unicamp) 
Leonardo Milanez de Lima Leandro (Univasf) 
Fábio Farias de Moraes (USP) 
 
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 F. R. do Araújo (Unifal-MG) 

Rita de Cássia da Silva Almico (UFF) 

Roberto Pereira Silva (Unifal-MG) 
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associados da ABPHE por região 

Disponíveis no site da ABPHE 
 

Em trabalho conjunto, a direção da ABPHE e o Conselho de Representantes atualizaram a lista 

de associado(a)s da ABPHE segundo suas respectivas instituições, de modo a conhecermos a 

participação de cada região na ABPHE.  

No total são 80 sócios (38% do total) na região São Paulo, a Sudeste com 68 associado(a)s (33%), 

a região Sul com 22 associado(a)s (11%), a região Nordeste com 16 (8% do total), a região Centro-

Oeste com 12 (6% do total), a região Norte com 6 associado(a)S (3%) e 4 associado(a)s (2% do 

total) do Exterior. 

A lista encontra-se disponível em: http://www.abphe.org.br/abphe-socios . 
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conversas virtuais ABPHE 2021 
 

Todas as conversas virtuais estão disponíveis no canal da ABPHE no YouTube  
 

Em abril foram realizadas as Conversas Virtuais 

ABPHE, promovidas pela Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste da ABPHE, com os 

temas: “Povos indígenas no Brasil na História a 

partir do presente: etnoeconomia e 

interdisciplinaridade", com Juciene Ricarte 

Cardoso (UFCG/ Unhiversidade de Lisboa/ 

Universidade de Sorbonne), Thiago Leandro 

Vieira Cavalcante (UFGD), Inaye Gomes Lopes 

Kaiowa (UFGD) com a coordenação de Idelma 

Aparecida Ferreira Novais (ABPHE - Regional Nordeste).  

Na sequência, discutiu-se “O lugar dos 

homens e mulheres indígenas no passado e 

presente do Brasil: educação, história, 

saberes ancestrais e etnoeconomia”, com 

Edson Kaypó (IFBA), Márcia Wayna Kambeba 

(UFAM) e a debatedora Dra. Juciene Ricarte 

Cardoso (PPGH-UFCG/CHAM-UNL, Portugal-

/CREPAL-Universidade da Sorbonne, Paris III, 

França) com coordenação de Siméia de 

Nazaré Lopes (UFPA/ ABPHE - Regional 

Norte).  

Em maio, tivemos ainda o lançamento do terceiro 

volume da Coleção Estudos de História 

Econômica do Brasil intitulado "História de 

Empresas no Brasil", com a presença dos 

organizadores da obra Prof. Dr. Alcides Goularti 

Filho (Unesc) e Prof. Dr. Alexandre Macchione 

Saes (USP), com mediação da Prof. Dra. Teresa 

Cristina de Novaes Marques (UnB).  

 

Assista as Conversas Virtuais ABPHE em: https://www.youtube.com/channel/UCK-rQ4-la-

_UZHTjISZ2kcA  
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Anote em sua agenda: 10 de junho, 14h (Brasília) 
 

Lançamento da nova edição de “Indústria brasileira. Origem e desenvolvimento”, de Wilson 

Suzigan 

Dia de 10 de junho de 2021, às 14h 

(Brasília), acontece o lançamento da 

nova edição de "Indústria brasileira. 

Origem e desenvolvimento", de Wilson 

Suzigan, professor livre-docente e 

aposentado da Unicamp. 

Estarão presentes o autor da obra e os 

comentaristas convidados Prof. Dr. 

Carlos Gabriel Guimarães (UFF) e Prof. 

Titular Flávio Azevedo de Marques 

Saes (USP).  

A transmissão ocorrerá pelo canal da 

ABPHE no YouTube:   

 

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

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 
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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) 
 
 
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) 
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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.  

  



 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

JUNHO-JULHO 2021 

 

15 

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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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 

https://lojahucitec.com.br/produto/historia-de-empresas-
no-brasil-alcides-goularti-filho-alexandre-macchione-saes-

orgs/  

Preço: R$ 78,00 

 

  

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 
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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 

PACK:  
NOVOS ESTUDOS DE HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL 

VOLUMES 1, 2 E 3 

https://lojahucitec.com.br/produto/pack-novos-estudos-de-

historia-economica-do-brasil-volumes-1-2-e-3/ 

De: R$ 208,00 

Por: R$ 187,20 

OUTROS LIVROS 

 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 

 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   

 

ENSLAVED: PEOPLES OF THE HISTORICAL SLAVE TRADE 

With the help of scholars, educators, and family historians, 
Enslaved: Peoples of the Historical Slave Trade 
(Enslaved.org) is rapidly expanding in 2021. We are 
building a robust, open-source architecture to discover, 
connect, and visualize 600,000 (and growing) people 
records and 5 million data points. From archival fragments 
and spreadsheet entries, we see the lives of the enslaved 
in richer detail. Explore the data and life stories on 
Enslaved.org and read articles on data-driven research 
about the lives of the enslaved in the Journal of Slavery 
and Data Preservation. 

Disponível em:  

https://enslaved.org/  

 

“TRABALHO, VIVÊNCIAS E IMIGRAÇÃO EM UMA 
FAZENDA BRASILEIRA: OS ARQUIVOS DA FAZENDA 

IBICABA (1890-1970)” 
 
Desde 2020 um novo projeto vem sendo conduzido na 
fazenda Ibicaba para a digitalização e disponibilização on-
line e gratuita, em imagens de alta qualidade, de seus 
documentos históricos. 
 
Intitulado “Trabalho, vivências e imigração em uma 
fazenda brasileira: os arquivos da fazenda Ibicaba (1890-
1970)”, este projeto é conduzido por Bruno Witzel de 
Souza e Leonardo Santin Gardenal em cooperação com a 
Fazenda Ibicaba, com o Instituto de História Econômica e 
Social da Universidade de Göttingen e com a Biblioteca da 
Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), sendo 
financiado pelo Arcadia Fund e contando com o apoio 
técnico e treinamento do Centro de Memória da Unicamp 
(CMU). 
 
O primeiro conjunto de livros de registros da fazenda e de 
trabalhadores em Ibicaba foi inaugurado em fabril de 2021 
e pode ser acessado no link abaixo: 
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https://meap.library.ucla.edu/ibicaba-farm  
 
Os metadados com informações sobre o conteúdo dos 
livros estão em português e inglês. 
 
Este projeto é parte do Modern Endangered Archives 
Program, que visa digitalizar e preservar arquivos com 
conteúdos os mais variados ao redor do mundo. A coleção 
completa destes projetos pode ser visualizada aqui: 
 
https://meap.library.ucla.edu/      
 
Para saber mais, acesse o primeiro artigo de divulgação do 
projeto publicado pelo Instituto Histórico, Geográfico e 
Genealógico de Campinas: 
 
https://ihggcampinas.org/2021/05/03/trabalho-
vivencias-e-imigracao-em-uma-plantation-brasileira-os-
arquivos-da-fazenda-ibicaba-1890-1970-apresentando-o-
projeto/  
 
 

 

HISTORY OF CAPITALISM BIBLIOGRAPHY (SETH 
ROCKMAN ET AL.) 

Brown University Library 

Featuring scholarship primarily published since 2012, this 
bibliography is meant to draw on the diverse expertise of 
the students in the course to define the field as broadly as 
possible in terms of chronology, geography, methodology, 
and disciplinarity. Students were tasked with contributing 
entries, while Professor Rockman contributed an 
introductory framing for each week. The bibliography 
follows a general chronology from the era of early modern 
global integration to the present. Many now-canonical 
texts in the field were omitted in favor of recent 
scholarship, much of which was produced by scholars who 
would not necessarily identify as historians of capitalism. 
Certain topics (e.g. labor resistance to capitalism, 
colonialism, slavery and abolition) appear in multiple 
places. The entries devote less attention to intellectual 
history and the theorization of capitalism, and instead 
foreground the “capitalism in action” of people doing 
specific things in discrete times and places. 

Disponível em:  

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:x6
qjs69e/ 
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LES ESSENTIELS DE L’ÉCONOMIE - GALLICA 
BIBLIOTHÈQUE NATIONAL DE FRANCE 

 
La science économique ne s’est pas faite en un jour. Ainsi, 
Gallica vous propose aujourd’hui un nouveau corpus 
thématique, les Essentiels de l’économie. Cette sélection 
permet d'accéder en ligne à une sélection de textes 
fondamentaux, numérisés à partir des collections 
patrimoniales de la BnF et de ses partenaires. 
Les documents proposés dans les Essentiels de l'économie 
sont libres de droits et consultables sans restriction; ils 
proposent un large panorama sur la lente constitution de 
l’économie politique comme corps de savoirs, puis de son 
autonomisation progressive de la politique au siècle des 
Lumières, avant de devenir une discipline 
institutionnalisée au siècle suivant. Les textes les plus 
anciens remontent à la Grèce antique, les plus récents ont 
été publiés un peu avant la seconde guerre mondiale. 
Le premier ensemble, Économie politique, accueille les 
textes qui traitent de la théorie économique et comprend 
les sous-rubriques suivantes : 
-  Théorie économique avant le XVIIIe siècle contient les 
grands textes précurseurs de la pensée économique. 
-  Théorie économique au XVIIIe siècle témoigne du 
développement rapide et brillant de ce que certains 
contemporains appelaient la « science nouvelle de 
l’économie politique ». 
-  Théorie économique aux XIXe et XXe siècles présente les 
écrits d’une science bien constituée, avec ses 
enseignements et ses disputes feutrées entre écoles de 
pensée.   
Dans le second ensemble, Économie appliquée, on trouve 
des textes qui tout en comportant une dimension 
théorique certaine touchent des domaines connexes au 
cœur de l’économie politique. Il se décompose en trois 
rubriques thématiques : Économie rurale et agronomie, 
Statistique et dénombrement et Comptabilité. 
Faits et institutions de l’économie offre une approche par 
secteurs d’activités (Agriculture, Industrie et 
manufactures, Monnaie et finances) ou par institutions 
(Expositions industrielles et universelles). Sont regroupés 
des textes à caractère plutôt descriptif et empiriques. 
Le quatrième ensemble, Débats économiques et sociaux,  
vous permet de prendre connaissance des grandes 
controverses économiques et sociales du siècle des 
Lumières au début du vingtième siècle. Il ne comprend pas 
moins de neuf rubriques thématiques qui rendent compte 
de leur diversité. 
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Enfin, Sources de l’histoire de l’histoire des entreprises, 
proposent un classement par types de documents : 
Ouvrages, Presse et entreprises, Cartes industrielles et 
commerciales, Documents iconographiques. 
 
Disponível em: 
https://gallica.bnf.fr/html/und/droit-
economie/essentiels-de-leconomie 
 

 

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS DE HISTORIA 
ECONÓMICA, EMPRESARIAL Y DEL TRABAJO SOBRE 

IBEROAMÉRICA 

Compiladores: Jairo Campuzano-Hoyos (Universidad 
Eafit), José Manuel Carrasco (Universidad del Pacífico), 
Rory Miller (University of Liverpool), Beatriz Rodriguez-
Satizabal (Universidad del Pacífico/GHE UniAndes). 

Listado de novedades bibliográficas de historia 
económica, empresarial y del trabajo sobre Iberoamérica 
que publicaremos trimestralmente y cuyo primer número 
publicado el 25 de marzo de 2021 compila 165 artículos y 
sus respectivos resúmenes, publicados en español, inglés 
y portugués en 56 revistas académicas en el periodo junio 
2020 a marzo 2021. 

Aunque publicaciones en historia económica, empresarial 
y del trabajo sobre Iberoamérca 2010-2020 que estamos 
compilando con las publicaciones de la última década. 

Esta iniciativa es un espacio abierto a investigadores de la 
región. Su objetivo es ayudar a difundir los trabajos de 
historia económica, empresarial y del trabajo sobre 
América Latina, el Caribe y la Península Ibérica. Les 
invitamos a que registren sus publicaciones y a que usen 
estos listados como una fuente para sus actividades 
investigativas y de docencia. 

Disponível em:  
https://bizhiscollective.wordpress.com/publicaciones-
iberoamerica/  
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GRUPO DE ESTUDOS FERROVIÁRIOS - GEF 

Grupo de Estudos Ferroviários convida os interessados na 
temática a se cadastrarem. 

 

 

 

 
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,  
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 

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

 

 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,  
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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: 
 
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: 



 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

JUNHO-JULHO 2021 

 

25 

 
June 7, 2021 
11 am EST 
“Payment Crises and Consequences” 
Gary Richardson, Professor of Economics, University of California 
at Irvine 
Padma Sharma, Federal Reserve Bank of Kansas City 
Chris Koch, Federal Reserve Bank of Dallas 
 
June 28, 2021 
11 am EST 
“The Emergence of Banks in Latin America, 1850-1875: Was 
There a Financial Revolution or Something Else?” 
Carlos Marichal, Professor Emeritus of Latin American History, El 
Colegio de México 
 
July 12, 2021 
11 am EST 
“Reinventing Institutions: Trust Offices and the Dutch Financial 
System, 1690s–2000s“ 
Abe de Jong, Professor of Corporate Finance and Corporate 
Governance, Rotterdam School of Management at Erasmus 
University Rotterdam 
Joost Jonker, Professor of Business History, Universitet van 
Amsterdam 
Alisa Röell, Professor of International and Public Affairs, 
Columbia University in the City of New York 
Gerarda Westerhuis, Senior Sector Economist, ABN Amro Bank, 
N.V. 
Chair: Bernardo Bátiz Lazo, Northumbria University. 

  
 

Livros gratuitos na rede 

 

 

OBRAS COMPLETAS DE SANDRA PESAVENTO 
 
https://www.ihgrgs.org.br/biblioteca.html 
 
A historiadora Sandra Jatahy Pesavento (1946-2009) foi 
professora titular do Departamento de História da UFRGS e 
professora dos Programas de Pós-Graduação de História e do 
PROPUR da mesma instituição. Fez doutorado em História 
Econômica na USP e possuía 3 pós-doutorados em Paris. Era 
pesquisadora 1 A do CNPq e tinha interlocução com autores e 
historiadores de vários países do mundo. Autora de uma vasta 
obra historiográfica, com 125 artigos publicados no Brasil e no 
exterior, 51 livros, entre individuais e coletivos e 85 capítulos 
de livros, é uma das mais importantes historiadoras do século 
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XX, cuja obra versa sobre variadas vertentes da historiografia. 
Da História Econômica, com viés marxista, à História Cultural, 
sua riquíssima obra versa sobre as charqueadas gaúchas, 
sobre a Revolução Farroupilha, sobre a burguesia gaúcha, e, 
também, sobre as questões do urbano, das imagens, das 
sensibilidades e da relação História -Literatura, estas últimas 
já sob o enfoque da História Cultural. Por iniciativa da família 
Pesavento (esposo e filhos da historiadora), os escritos da 
historiadora gaúcha foram digitalizados integralmente e 
disponibilizados gratuitamente para a comunidade acadêmica 
e para a sociedade em geral. Encontramos no site oficial do 
Instituto Histórico Geográfico, que guarda seu acervo 
intelectual (biblioteca e material de 40 anos de pesquisa,) suas 
obras completas digitalizadas à disposição do público. 

 

 
 

A SEGUNDA ESCRAVIDÃO E O IMPÉRIO DO BRASIL EM 
PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 
MARIANA MUAZE; RICARDO SALLES (ORGS.) 
São Leopoldo: Casa Leiria, 2020. 
 
http://www.casaleiria.com.br/acervo/historia/muazesalles/aseg
undaescravidao/ 
 
“A Segunda Escravidão e o Império do Brasil em perspectiva 
histórica trata a temática da segunda escravidão como uma série 
de questões em aberto. A primeira parte do livro traz um debate 
mais abrangente sobre as articulações entre a segunda 
escravidão e o capitalismo histórico. A segunda discute a 
segunda escravidão e a diversidade regional da economia 
brasileira no século XIX. A terceira considera a pertinência do uso 
do conceito para o estudo da economia colonial tardia na 
América portuguesa. A última parte aborda a questão teórica e 
metodológica da relação entre a perspectiva mais geral e 
totalizante da segunda escravidão, a agência e a micro-história. 
Esses temas são abordados por historiadores com visões 
distintas sobre o conceito de segunda escravidão, em seguida 
comentadas por debatedores, alguns dos quais críticos a essa 
concepção”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

JUNHO-JULHO 2021 

 

27 

 

 

DESIGUALDADES GLOBAIS E SOCIAIS EM PERSPECTIVA 
TEMPORAL E ESPACIAL 

NORBERTO O. FERRERAS (ORG.) 
São Paulo: Hucitec, 2020. 
 
https://lojahucitec.com.br/produto/desigualdades-globais-e-
sociais-em-perspectiva-temporal-e-espacial-norberto-o-
ferreras-org/ 
 
“No início dos anos 2000 a questão das desigualdades não 
parecia ser um tema que chamasse a atenção dos pesquisadores 
do social e do cultural. Nos últimos 20 anos, porém, o tema foi 
ganhando importância e se destacando em diversas áreas de 
pesquisa. Até os últimos anos do século XX, o termo igualdade, 
valor consagrado pela Revolução Francesa e pelas democracias 
ocidentais, parecia ser o eixo central das análises. Contudo, 
recentemente, as ciências econômicas e a antropologia 
iniciaram uma aproximação com a noção de desigualdade, com 
vistas a compreender a forma como se organiza a distribuição 
das riquezas nas sociedades contemporâneas e os seus impactos 
sociais e culturais. Entendemos que este livro é uma primeira 
contribuição. Como um conjunto de artigos e análises, o volume 
sugere que há ainda muito a ser feito e que é preciso uma 
observação cada vez mais atenta ao conceito desigualdade para 
que se possa construir uma categoria com forte potência 
analítica. É fundamental que as análises sobre as desigualdades 
consigam dar uma contribuição de magnitude similar tanto às 
expectativas criadas, quanto às necessidades de 
questionamento da igualdade ansiada pelos setores populares e 
pelos despossuídos da sociedade. Os próximos estudos, 
certamente, permitirão tornar a categoria ainda mais precisa, 
contribuindo para refinar seus usos e aplicações”. 

  
 

TÓPICOS DE ECONOMÍA POLÍTICA 
 

JOSÉ CASTILLO (COORDINADOR) 
Teseu, 2021.  
 
https://www.editorialteseo.com/archivos/19603/topicos-de-
economia-politica/  
 
Esta obra busca interpelar a la propia disciplina económica en su 
capacidad para analizar la realidad e intervenir en ella. Plantea la 
necesidad urgente de articularla transversalmente con los 
aportes de la teoría social contemporánea. Aspira además a 
contribuir con la recuperación de una praxis teórico-política: la 
crítica de la sociedad capitalista y la lucha por su superación. 
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eventos acadêmicos 

Encontros nacionais e internacionais    
 

 

 
 

 

 

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 
 

 

 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 
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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  

 

 

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 
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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/chamada
2021.htm 

 

V CONGRESO PERUANO DE HISTORIA ECONÓMICA 

 PRAZO DE SUBMISSÃO ENCERRADO 
 

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. 

Informaciones:  aphe2011@gmail.com 

 

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

WORLD ECONOMIC HISTORY CONGRESS 
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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 globalmigration. In 
this, immigration policies and integration strategies 
in Latin America have attracted increasingly more 
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 
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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 

 
 
 
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 ENCERRADO 

 
REALIZAÇÃO  

20 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 
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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 
Relaciones económicas internacionales 
Servicios 
Sistemas fiscales, finanzas y moneda 
Teoría, Historiografía y Pensamiento Económico 
 
http://aahe.com.ar/xxvii-jornadas-de-la-aahe-
mendoza-2021/ 
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publicações 

Revistas acadêmicas 

 
AMÉRICA LATINA EN LA HISTORIA ECONÓMICA 

Vol. 28 Núm. 2 (2021): mayo-agosto 

Disponível em: 
http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/issue/view/9

2  

Propietarias en la ciudad de México durante la 
coyuntura de la reforma liberal - Irina Córdoba 

Finanzas internacionales entre dos eras: la experiencia 
del peronismo en Argentina, 1973-1976 - Raúl García 
Heras 

A capital paulista, suas águas e seu espaço (1890-1940): 
diferentes ações, um sentido - Fábio Alexandre dos 
Santos 

La compra hostil del Banco de Comercio en 1954. 
Colisión y colusión entre las elites políticas y 
empresariales mexicanas - Andrew Paxman 

Competitividad y Estado en el complejo automotriz 
argentino a partir del análisis de su protección 
arancelaria (1965-1983) - Damián Andrés Bil –  

El mercado interno novohispano en el diluvio: guerra 
civil, comercio directo y reorganización espacial, 1813-
1818 - Antonio Ibarra 

Aspectos políticos, econômicos e institucionais da 
exploração e produção de petróleo e gás no Brasil - Jorge 
A. B. Alves, Marcus Polette 

Los legados de la guerra de Independencia y la 
Revolución sobre la violencia criminal en México - Luz 
Marina Arias, Luis Miguel de la Calle Robles 
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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/Revis
ta/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&

pid=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.revistas.usp.br/revhistoria/issue/view/11

894  
 

Nº 180 (2021) 
 
DOSSIÊ: DIREITAS NOS ESTADOS UNIDOS E BRASIL 
DURANTE A GUERRA FRIA 
Apresentação: Dossiê Direitas nos Estados Unidos e 
Brasil durante a Guerra Fria - Mary Anne Junqueira, 
Marcos Napolitano 
 
National Review, o moderno conservadorismo 
americano e a luta para "salvar" os EUA do comunismo, 
do liberalismo e da integração racial (1955-1959) - 
Rodrigo Farias de Sousa 
 
Elementos do conservadorismo negro nos Estados 
Unidos: George Schuyler contra o movimento pelos 
direitos civis (1950-1968) - Flavio Thales Ribeiro 
Francisco 
 
O Neoconservadorismo nos Estados Unidos da América: 
as ideias de Irving Kristol e a experiência política no 
governo Ronald Reagan (1981 - 1989) - Roberto Moll 
Neto 
 
A direita cristã nos Estados Unidos: usos do passado e 
projetos políticos (1980) - Alexandre Guilherme da Cruz 
Alves Junior, Daniel Rocha 
 
A Diplomacia norte-americana e a direita radical no 
contexto do pós-golpe (1964-1968) - Rodrigo Patto Sá 
Motta 
 
Brasil: políticas de transição e de reconciliação, 
estratégia de Guerra Fria - Elizabeth Cancelli 
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A Marcha da Família com Deus pela liberdade em São 
Paulo: direitas, participação política e golpe no Brasil, 
1964 - Janaína Martins Cordeiro 
 
Intelectuais, direitas e a censura de diversões públicas 
na ditadura: tensões, acomodações e ambivalências 
(1967-1985) - Tatyana de Amaral Maia 
 
ARTIGOS 
 
Uma "fake news" setecentista? Investigação a respeito 
da "conversão dos índios Orizes" nos sertões da Bahia (c. 
1710 - c. 1730) - Jorge Victor de Araújo Souza 
 
"O homem, em toda parte é a riqueza da nação": o 
discurso eugênico na Sociedade de Medicina de Porto 
Alegre nas décadas de 1920 e 1930 - Geandra Denardi 
Munareto 
 
Hierarquias mercantis no Atlântico Português: as 
relações de agência no comércio entre Portugal e Brasil, 
1780 a 1807 - Felipe Souza Melo 
 
Ação política, trabalho e resistência africana nos diários 
de viagem de H. Rider Haggard (África do Sul, 1914) - 
Evander Ruthieri da Silva 
 
A nova cosmografia da expansão portuguesa: o 
Esmeraldo de situ orbis (1508) de Duarte Pacheco 
Pereira - Luís André Nepomuceno 
 
‘A patriótica e verdadeiramente humanitária proteção 
aos índios’. Memória e retrospectiva sobre o Serviço de 
Proteção ao Índio por um velho indigenista - Carlos 
Benítez Trinidad 
 
Trajetória Híbrida: as contribuições de Oduvaldo Vianna 
para a inserção brasileira no circuito do mercado de 
entretenimento Latino-Americano (1923 – 1946) - Flavia 
Ribeiro Veras 
 
A Sociologia censurada: Raça, classe e a pesquisa em 
Ciências Sociais na ditadura militar brasileira (1971-
1977) - Rafael Trapp 
 
Apologistas e falsários do século XXI: negacionismo e 
usos da história da Inquisição em sites católicos 
brasileiros - Igor Tadeu Camilo Rocha 
 
 



 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

JUNHO-JULHO 2021 

 

39 

Danação e redenção da memória do Infante D. Pedro 
nas Crônicas de Gomes Eanes de Zurara - Jerry Santos 
Guimarães, Marcello Moreira 
 
“Esse fantasma lisonjeiro e pernicioso eu (Tà)": uma 
análise de escritos de Ippolito Desideri sobre o budismo 
tibetano (1717-1721). Une analyse des écrits d'Ippolito 
Desideri sur le bouddhisme tibétain (XVIIIe siècle) - 
Bruna Dutra de Oliveira Soalheiro Cruz 
 
Promessa ou conquista? Virgílio e a bandeira de Minas 
Gerais (1788-1963) - Alexandre Pinheiro Hasegawa, 
Joaci Pereira Furtado 
 
Anatomia política de uma crise bancária, praça do Rio de 
Janeiro, Brasil, primeiro semestre de 1875 - Thiago 
Fontelas Rosado Gambi 
 
Uma Respublica Cristã Seiscentista na Accomodatio 
Jesuítica: as fundações e a polêmica no caso de Madurai, 
entre Ásia e ecos americanos - Adone Agnolin 
 
Cartas para um antigo governador: Correspondência da 
Câmara de São Luís do Maranhão para Gomes Freire de 
Andrade (1691-1700). Correspondencia del Cabildo de 
São Luís do Maranhão a Gomes Freire de Andrade 
(finales del siglo XVII) - Rafael Ivan Chambouleyron, 
Fabiano Vilaça dos Santos 
 
Memorial dos Heróis Silenciosos (1933-1945) - Denise 
Rollemberg 
 
Baleias e Império: os Estados Unidos e a expansão 
baleeira nos mares do Atlântico Sul (1761-1844) - 
Wellington Castellucci Junior 
O “acontecimento 1968” brasileiro: reflexões acerca de 
uma periodização da cultura de contestação estudantil - 
Angelica Müller 
 
Os locais de sociabilidade da intelectualidade 
martinfierrista em Buenos Aires (1924-1927) - Helaine 
Nolasco Queiroz 
 
RESENHAS 
Perspectivas histórico culturais da loucura na Guerra 
Fria (1945-1989) - Letícia Portella Milan 
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Cartografias da derrota: rememorações marxistas e 
melancolia política - Deni Ireneu Alfaro Rubbo, Danielle 
Tega 
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Chamadas 
De artigos e prêmios  

 

 

TIEMPO & ECONOMIA  
 
Disponível em: 
 
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/
TyE  
 
Até 30 de junho de 2021.  
 
 

 

 
 

 
CONQUISTAS, EXPANSÃO E TRAJETÓRIAS NOS 

DOMÍNIOS ULTRAMARINOS DO IMPÉRIO 
PORTUGUÊS, SÉCULOS XVI – XIX 

 
Número 77 (maio-agosto 2022) 

 
Prazo para submissão de propostas: até 01 de 

novembro de 2021 
 

Disponível em:  
http://www.variahistoria.org/  

 
Organizado por Rafael Ricarte da Silva (UFPI) e 

Reinaldo Forte Carvalho (UFPE) 
 

A proposta do dossiê “Conquistas, expansão e 
trajetórias nos domínios ultramarinos do Império 
português (séculos XVI – XIX)” tem como objetivo 
central promover a produção científica e o debate 
sobre as relações de poder e conflito entre os diversos 
representantes, oficiais e agentes régios e a sociedade 
colonial. Relações essas que vão se dar a partir das 
dinâmicas presentes no âmbito das representações 
políticas, econômicas e socioculturais das instituições 
administrativas na América portuguesa nos processos 
de conquista e avanço territorial frente aos povos 
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 nativos, por exemplo. Especificamente, esta proposta 
visa proporcionar um aprofundamento no 
conhecimento sobre a temática, compreendendo 
como a política administrativa e a estrutura jurídica foi 
sendo desenvolvida pelo Estado português e seus 
representantes no contexto da América portuguesa; 
esmiuçando o debate sobre as práticas e os ritos nas 
diversas instituições do Estado português. 

 
O dossiê proposto tem por objetivo congregar 
pesquisas, concluídas e em andamento, que versem 
sobre as dinâmicas das relações de poder entre os 
diversos agentes régios e demais sujeitos da sociedade 
colonial nas mais diferentes esferas institucionais da 
América portuguesa entre os séculos XVI e XIX, 
focalizando também os processos conflituosos que 
estas relações de poder e conquista fizeram emergir.  
 
 

  
 PREMIO A LA MEJOR TESIS DE MAESTRÍA EN 

HISTORIA PANAMERICANA, 
 
Premio para la que tesis de destaque por su 
investigación y aporte historiográfico. El tema de la 
tesis debe ser histórico-panamericano y abarcar, por lo 
menos, dos países. La investigación debe haber sido 
defendida entre el 1º de enero de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2020. 
 
Consulte la convocatoria: 
 
https://comisiones.ipgh.org/HISTORIA/assets/convoca
toria-mejor-tesis-de-historia-2021.pdf  
 

Fecha límite para la recepción de candidaturas: 31 de 
agosto de 2021. 
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livros publicados 
Lançamentos recentes  

 

 A ECONOMIA BRASILEIRA DE GETÚLIO A DILMA. 
NOVAS INTERPRETAÇÕES  

 
Organização:  
Victor Leonardo de Araujo 
Fernando Augusto M. de Mattos 
 
Editora: Hucitec 
 
Disponível em:  
https://lojahucitec.com.br/produto/a-economia-
brasileira-de-getulio-a-dilma-novas-interpretacoes-
victor-leonardo-de-araujo-fernando-augusto-mansor-
de-mattos-organizadores/  
 

 

 
 
 

 
AGUAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN ARGENTINA, 

BRASIL Y MÉXICO 
 

Organização:  
Fabiano Quadros Rückert 
Fábio Alexandre dos Santos 
Guillermo Banzato   
 
Editora: UJA Editorial  
 
Disponível em:  
https://editorial.ujaen.es/libro/aguas-y-politicas-
publicas-en-argentina-brasil-y-mexico_119521/  
 
 

CELSO FURTADO, 100 ANOS: PENSAMENTO E AÇÃO 
 

 
Organização: 
Antonio Corrêa de Lacerda 
 
Editora: Contracorrente 
 
Disponível em: 
https://loja-editoracontracorrente.com.br/  
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OS HOMENS DO COFRE 

O QUE PENSAVAM OS MINISTROS DA FAZENDA DO 
BRASIL REPUBLICANO (1889-1985) 

 
Organização: 
Ivan Colangelo Salomão (Org.) 
 
Editora: Unesp 
 
Disponível em: 
http://editoraunesp.com.br/catalogo/978655711045
4,os-homens-do-cofre  

 
 
 

DICIONÁRIO HISTÓRICO DE CONCEITOS JURÍDICO-
ECONÔMICOS 

 
Organização:  
Andréa Slemian 
Bruno Aidar 
José Reinaldo de Lima Lopes 
 
Editora Alameda 
 
Disponível em breve em: 
https://www.alamedaeditorial.com.br/historia/dicion
ario-historico-de-conceitos-juridico-economicos-org-
de-andrea-slemian-bruno-aidar-jose-reinaldo-de-
lima-lopes  
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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 

 

 



 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

JUNHO-JULHO 2021 

 

38 

 

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). 

 

 

 


