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Resumo da programação 

 
 

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

10h-10h30 Cerimônia de abertura 

10h30-12h Mesa-redonda 1: “Perspectivas da desigualdade na história do Brasil: economia, raça e 

gênero” 

12h-12h30 Lançamento de livros 

12h30-14h Almoço 

14h-15h45 Apresentação de trabalhos 

SESSÃO 1: ESCRAVIDÃO NOS SÉCULOS XVIII E XX 

SESSÃO 2: POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1 

SESSÃO 3: HISTÓRIA DE EMPRESAS 1 

SESSÃO 4: AMÉRICA LATINA E SUA INSERÇÃO MUNDIAL 1 

PAINEL DE PESQUISA 1: HISTÓRIA DAS IDEIAS ECONÔMICAS NO BRASIL DO SÉCULO XIX 

16h-17h45 Apresentação de trabalhos 

SESSÃO 5: FISCALIDADE NOS SÉCULOS XVII E XVIII 

SESSÃO 6: TRANSPORTES DA COLÔNIA AO SÉCULO XX 

SESSÃO 7: INTERPRETAÇÕES DO BRASIL 1 

SESSÃO 8: POLÍTICAS ECONÔMICAS NA AMÉRICA LATINA 

SESSÃO 9: ECONOMIA INTERNACIONAL 1  

18h-18h45 Homenagem ao novo sócio honorário: Luiz Carlos Soares 

19h-20h30 Conferência de abertura: Prof. Pedro Puntoni – “Moeda e Império: o sistema monetário 

português no século XVII” 
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20h30-21h Coquetel 

 

TERÇA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

8h30-10h15 Apresentação de trabalhos 

SESSÃO 10: COMÉRCIO E GOVERNO COLONIAL 

SESSÃO 11: POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2 

SESSÃO 12: HISTORIADORES E HISTORIOGRAFIA 

SESSÃO 13: HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO 1 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 1: ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

10h30-12h Mesa-redonda 2: “Interpretações da Industrialização na América Latina: Brasil e Argentina” 

12h-12h30 Lançamento de livros 

14h00-15h45 Apresentação de trabalhos 

SESSÃO 14: ESCRAVIDÃO NO SÉCULO XIX 

SESSÃO 15: INTERPRETAÇÕES DO BRASIL 2 

SESSÃO 16: HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO 2 

SESSÃO 17: AMÉRICA LATINA E SUA INSERÇÃO MUNDIAL 2 

PAINEL DE PESQUISA 2: HISTÓRIA ECONÔMICA DO SUL DE MINAS E ARQUIVOS REGIONAIS 1  

16h-17h45 Apresentação de trabalhos 

SESSÃO 18: FISCALIDADE NO SÉCULO XIX 

SESSÃO 19: PRODUÇÃO E MENSURAÇÃO DA RIQUEZA 

SESSÃO 20: HISTÓRIA DE EMPRESAS 2 

SESSÃO 21: ECONOMIA INTERNACIONAL 2 

PAINEL DE PESQUISA 3: PENSADORES DEL DESARROLLO 

18h-18h45 Homenagem ao novo sócio honorário: Carlos Gabriel Guimarães 
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19h-20h30 Conferência do Prof. Carlos Marichal: “Historia financiera y capitalismo temprano en 

América Latina: reflexiones sobre la génesis de la banca en el siglo XIX” [História financeira e capitalismo 

inicial na América Latina: reflexões sobre a gênese dos bancos no século XIX]  

20h30-21h Coquetel 

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

8h30-10h15 Apresentação de trabalhos 

SESSÃO 22: COMÉRCIO NO BRASIL IMPERIAL E REPUBLICANO 

SESSÃO 23: A ECONOMIA DA REPÚBLICA NOVA, 1946-1964 

SESSÃO 24: AMÉRICA LATINA E SUA INSERÇÃO MUNDIAL 3 

SESSÃO 25: HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO 3 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2: METODOLOGIA E HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL  

10h30-12h Conferência da Profa. Paloma Fernández Pérez: “Retos para la Historia empresarial del siglo 

XXI” [Desafios para a história empresarial do século XXI] 

12h-12h30 Lançamento de livros 

12h30-14h Almoço 

14h-15h45 Apresentação de trabalhos 

SESSÃO 26: INDÚSTRIA NOS SÉCULOS XIX E XX 

SESSÃO 27: CELSO FURTADO 1 

SESSÃO 28: ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 1 

PAINEL DE PESQUISA 2: HISTÓRIA ECONÔMICA DO SUL DE MINAS E ARQUIVOS REGIONAIS 2 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 3: A ECONOMIA BRASILEIRA EM PERSPECTIVA HISTÓRICA 

16h-17h45 Apresentação de trabalhos 

SESSÃO 29: CELSO FURTADO 2 

SESSÃO 30: ECONOMIAS URBANAS E SERVIÇOS NO IMPÉRIO E NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

SESSÃO 31: CRÉDITO NO SÉCULO XIX 

SESSÃO 32: ENERGIA NO SÉCULO XX 
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SESSÃO 33: ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 2 

18h-19h Documentário sobre Celso Furtado e a cultura brasileira - Choque Cultural   

19h-20h30 Mesa-redonda 3: “Autoritarismo e capitalismo na história econômica brasileira” 

20h30-21h15 Cerimônia de encerramento 

 

Programação completa 
 

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

10h-10h30 Cerimônia de abertura 

 

10h30-12h Mesa-redonda 1: “Perspectivas da desigualdade na história do Brasil: economia, raça e 

gênero” 

Prof. Dr. Pedro Ferreira de Souza (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 

Profa. Dra. Ynaê Lopes dos Santos (Instituto de História, Universidade Federal Fluminense) 

Moderadora: Profa. Dra. Rita Almico (Faculdade de Economia, Universidade Federal Fluminense) 

 

12h-12h30 Lançamento de livros 

Luiz Fernando Saraiva (Coord.). Coleção Novos Estudos de História Econômica do Brasil.  

Bruno Gabriel Witzel de Souza e Leonardo Antônio Santin Gardenal. Ibicaba (1817-2017). Entendendo, 

vivendo e construindo futuros. 

Camila Scacchetti. Do Dízimo ao ICMS - Raízes da Tributação Sobre o Consumo. 

Luiz Carlos Soares. Newtonianos no Mercado: Dos Primeiros Professores Universitários aos Professores 

Independentes e/ou Itinerantes de Filosofia Natural e Experimental na Inglaterra do Século XVIII.   

María Vázquez Fariñas, Pedro Pablo Ortúñez Goicolea e Mariano Castro Valdivia. Companies and 

Entrepreneurs in the History of Spain. Centuries Long Evolution in Business. 
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12h30-14h Almoço 

 

14h-15h45 SESSÃO 1: ESCRAVIDÃO NOS SÉCULOS XVIII E XX 

Comentador: Luiz Fernando Saraiva (Universidade Federal Fluminense) 

Capitalismo global através do Maranhão: algodão, escravização e quilombos no século XVIII. Luiz Alberto 

Alves Couceiro (Universidade Federal do Maranhão) e Rejane Valvano Corrêa da Silva (Universidade 

Federal do Maranhão) 

Dinâmica comparada: fluxos dos escravizados africanos em São Paulo, Minas Gerais e Maranhão (1804-

1848). Herbert S. Klein (Columbia University), Francisco Vidal Luna (Universidade de São Paulo), Lélio Luiz 

de Oliveira (Universidade de São Paulo) e Renato Leite Marcondes (Universidade de São Paulo) 

Concentração de capital, acentuação das desigualdades e transformações socioeconômicas em Minas 

Gerais nas primeiras décadas do século XIX: uma análise da posse de cativos no Vale do Rio Piranga. 

Mateus Rezende de Andrade (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Dinâmicas da escravidão e da liberdade em São João del-Rei, Minas Gerais: aspectos econômicos e 

demográficos (c.1830 - c.1860). Bruno Martins de Castro (Secretaria Estadual de Educação de Minas 

Gerais) 

 

14h-15h45 SESSÃO 2: POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1 

Comentador: Marcel Pereira da Silva (Universidade Federal de Alfenas) 

A economia das luzes: reformas tarifárias postais e dinâmicas de circulação de impressos no Brasil do 

século XIX. Pérola Maria Goldfeder Borges de Castro (Universidade de São Paulo) 

Serviço social postal: a universalização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a promoção da 

inclusão social. Gabriel Crozetta Mazon (Universidade do Extremo Sul Catarinense) 

O início da política indigenista federal brasileira: uma tentativa de proteção fraterna e republicana (1892 

a 1918). Marcelo Augusto Monteiro de Carvalho (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo - Campus São Paulo) 

O Fundo Chefia de Polícia: análise e perspectivas metodológicas. Mateus Rezende de Andrade 

(Universidade Federal de Juiz de Fora) e Luis Felipe Duarte e Silva (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

 

14h-15h45 SESSÃO 3: HISTÓRIA DE EMPRESAS 1 

Comentador: Alcides Goularti Filho (Universidade do Extremo-Sul Catarinense) 
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História de empresas: uma concepção metodológica. Jacob Frenkel (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro) e Jaques Kerstenetzky (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Bunge e a história de uma empresa familiar bicentenária: 1818 a 2018. Armando Dalla Costa (Universidade 

Federal do Paraná) e Alexandre Macchione Saes (Universidade de São Paulo) 

Bunge e Moinho Fluminense (1887 a 1994): construindo um grupo econômico no Brasil. Armando Dalla 

Costa (Universidade Federal do Paraná) e Alexandre Macchione Saes (Universidade de São Paulo) 

 

14h-15h45 SESSÃO 4: AMÉRICA LATINA E SUA INSERÇÃO MUNDIAL 1 

Comentadora: Paula Vedoveli (Fundação Getúlio Vargas – São Paulo) 

A relação da economia brasileira no Império com o capital internacional: Uma (re) conexão com o sistema 

econômico mundial. José Alex Rego Soares (Universidade de São Paulo) 

Imperial Brazilian Mining Association (IBMA): a City de Londres na economia escravista brasileira no início 

do século XIX. José Alex Rego Soares (Universidade de São Paulo) e Alexandre Macchione Saes 

(Universidade de São Paulo) 

O jogador: estratégias de reinserção do Peru nos mercados globais de capitais 1849-1875. José Augusto 

Ribas Miranda (IBMEC-Rio de Janeiro) 

Dívida externa e dependência: o papel dos empréstimos externos contraídos pelos governos central e 

paulista no desenvolvimento capitalista brasileiro (1858-1889). Lara Feriotto (Universidade Estadual 

Paulista) 

 

14h-15h45 PAINEL DE PESQUISA 1: HISTÓRIA DAS IDEIAS ECONÔMICAS NO BRASIL DO SÉCULO XIX 

Coordenador: Ivan Colangelo Salomão (Universidade Federal do Paraná) 

Luiz Felipe Bruzzi Curi (Universidade Federal de Minas Gerais) 

Milena Fernandes de Oliveira (Universidade Estadual de Campinas)  

Thiago Fontelas Rosado Gambi (Universidade Federal de Alfenas) 

 

16h-17h45 SESSÃO 5: FISCALIDADE NOS SÉCULOS XVII E XVIII 

Comentador: Bruno Aidar (Universidade Federal de Alfenas) 

Sob a sombra do asiento: contrato e contratadores de Angola (1640-1705). Maximiliano Mac Menz 

(Universidade Federal de São Paulo) 
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As dízimas das alfândegas carioca e baiana na segunda metade do XVIII e início do XIX: uma comparação 

inicial. Fábio Pesavento (Escola Superior de Propaganda e Marketing) e Valter Lenine Fernandes 

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-riograndense / Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul) 

Dízimos: contratos, ramos e ramistas na Capitania do Rio Grande de São Pedro (1750-1820). Marcia Eckert 

Miranda (Universidade Federal de São Paulo) 

Sumarios de cargo e ingresos fiscales de la caja real de Santiago en el pináculo del reformismo borbón 

en Chile (1768-1790). Juan José Martínez Barraza (Universidad de Chile) 

 

16h-17h45 SESSÃO 6: TRANSPORTES DA COLÔNIA AO SÉCULO XX 

Comentador: Guilherme Grandi (Universidade de São Paulo) 

O longitudinal e o transversal: o sistema fluvial Paraná-Paraguai e seus concorrentes no acesso ao interior 

da América do Sul (séculos XVI-XX). Paulo Roberto Cimó Queiroz (Universidade Federal da Grande 

Dourados) 

A estrada de ferro São Paulo-Goyáz e os contornos do negócio ferroviário em São Paulo no início do século 

XX. Henry Marcelo Martins da Silva (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e Pedro Geraldo Saadi 

Tosi (Universidade Estadual Paulista) 

Proposta de periodização da construção histórica do rodoviarismo no Brasil (1893-1985). Daniel Monteiro 

Huertas (Universidade Federal de São Paulo) 

Santa Catarina na rota da aviação nacional e internacional 1927-1949. Alcides Goularti Filho (Universidade 

do Extremo Sul Catarinense) 

 

16h-17h45 SESSÃO 7: INTERPRETAÇÕES DO BRASIL 1 

Comentador: Luiz Felipe Bruzzi Curi (Universidade Federal de Minas Gerais) 

A trajetória de Monteiro Lobato como empresário e o debate da questão do petróleo no Brasil. Marina 

Gusmão de Mendonça (Universidade Federal de São Paulo) e Rafael Almeida Ferreira Abrão (Universidade 

Federal do ABC) 

A fundação da Escola de Minas de Ouro Preto e o Espírito Gorceix. Amanda Mayara da Silva Bento 

(Universidade Federal de São Paulo) 

Roberto Simonsen e os desafios do protecionismo na via colonial. Matheus Pires Matos (Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri) 
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A influência de List e Manoilesco no pensamento protecionista de Simonsen. Carlos Henrique Lopes 

Rodrigues (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri) 

 

16h-17h45 SESSÃO 8: POLÍTICAS ECONÔMICAS NA AMÉRICA LATINA 

Comentador: Carlos Gilberto de Sousa Martins (Universidade de São Paulo) 

Neoliberalismo e instabilidade política na América Latina: um olhar Histórico-Analítico. Daniel Alberto 

Perozo-Suárez (Universidade de Brasília) e Vinícius Figueiredo (Universidade de Brasília) 

Progressismo e desenvolvimento econômico: um estudo sobre o Equador. Alexandre Jeronimo de Freitas 

(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) e Henrique Moura Ferreira (Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro) 

Repensando o papel do Estado: as estratégias de desenvolvimento de Fox e Lula I. Ricardo Neves Streich 

(Universidade de São Paulo) 

 

16h-17h45 SESSÃO 9: ECONOMIA INTERNACIONAL 1  

Comentador: Fábio Antonio de Campos (Universidade Estadual de Campinas) 

Economia capitalista aos solavancos: da economia de guerra à de reconstrução (1898-1925). Thiago 

Vinícius Mantuano da Fonseca (Universidade Federal Fluminense) 

Vestindo a Wehrmacht: as exportações brasileiras de algodão para a Alemanha, 1934-1940. Henrique 

Pons Agnelli (Universidade de São Paulo) 

As experiências europeia e latino-americana de integração financeira regional no pós-guerra. Felipe 

Nogueira da Cruz (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

A evolução da economia capitalista entre as décadas de 1950 e 1970. As origens da economia 

transnacional. Ricardo Antonio Soldera (Universidade Estadual de Campinas) 

 

18h-18h45 Homenagem ao novo sócio honorário: Luiz Carlos Soares 

 

19h-20h30 Conferência de abertura: “Moeda e Império: o sistema monetário português no século XVII” 

     Prof. Pedro Puntoni (Universidade de São Paulo) 
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20h30-21h Coquetel 

 

TERÇA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

8h30-10h15 SESSÃO 10: COMÉRCIO E GOVERNO COLONIAL 

Comentadora: Siméia de Nazaré Lopes (Universidade Federal do Pará) 

Ilustração nos Sertões do Norte da América Portuguesa: Projetos coloniais nos escritos de agentes do 

governo e de naturalistas, Capitanias do Ceará e do Piauí (c. 1770- c. 1810). Leonardo Cândido Rolim 

(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte) 

A tempestade perfeita: fronteiras, cultura e economia na formação das rotas de comércio entre Rio de 

Janeiro e Minas Gerais no mundo Atlântico, século XVIII. Philippe Moreira (Universidade Federal 

Fluminense) 

Produção e transporte de madeira entre o Grão-Pará e Lisboa dos séculos XVIII e XIX. Márcia Cecília Flexa 

Freitas (Universidade de Brasília) 

Renascimento açucareiro: Importações de açúcar brasileiro pelo Porto (1762-1800). Renato Leite 

Marcondes (Universidade de São Paulo) e Lélio Luiz de Oliveira (Universidade de São Paulo) 

 

8h30-10h15 SESSÃO 11: POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2 

Comentador: Julio Cesar Zorzenon Costa (Universidade Federal de São Paulo) 

Petrolina: seca, irrigação e desenvolvimento (1959-2013). Mariana Albuquerque Rodrigues Viotti 

(Universidade Federal de São Paulo) e Fábio Alexandre dos Santos (Universidade Federal de São Paulo) 

A expansão da fronteira agropecuária, política de incentivos fiscais e a formação do mercado de terras no 

estado do Pará. Renata Almeida de Andrade (Universidade Federal do Pará), Rogger Mathaus Magalhães 

Barreiros (Universidade Federal Fluminense) e Danilo Araújo Fernandes (Universidade Federal do Pará) 

Insisting on educational backwardness: the political economy of education under military rule in Brazil, 

1964-1985. Thomas Hyeono Kang (Escola Superior de Propaganda e Marketing Porto Alegre e Fundação 

Getúlio Vargas, São Paulo) 

Pensamento econômico-social de Nelson Rodrigues dos Santos: socialismo reformista e as políticas de 

saúde no Brasil nos anos 1980. Leonardo Carnut (Universidade Federal de São Paulo), Brunna Mariel 

(Universidade de São Paulo), Bruna Mendes (Universidade de São Paulo) e Danilo Alves Rosa Moreira 

(Universidade de São Paulo) 
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8h30-10h15 SESSÃO 12: HISTORIADORES E HISTORIOGRAFIA 

Comentador: Nelson Cantarino (Universidade Estadual de Campinas) 

Aproximação a Al-Muqaddimah: Ibn Khaldūn em perspectiva historiográfica. Wolfgang Lenk 

(Universidade Federal de Uberlândia) e Leonardo Segura Moraes (Universidade Federal de Uberlândia) 

Da “ilustração industrial” à “primeira economia do conhecimento”: algumas considerações sobre as 

contribuições historiográficas de Joel Mokyr, Peter M. Jones e Margaret C. Jacob. Luiz Carlos Soares 

(Universidade Federal Fluminense) 

A Escola dos Annales e processo de institucionalização da História Econômica na França (1929-1945). 

Milena Fernandes de Oliveira (Universidade Estadual de Campinas) 

A disputa historiográfica pela redefinição de uma memória sobre a Guerra Fria: reflexões críticas sobre as 

correntes Ortodoxa e Pós-Revisionista. Flávio Alves Combat (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

 

8h30-10h15 SESSÃO 13: HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO 1 

Comentador: Ivan Salomão (Universidade Federal do Paraná) 

Modeladores, intérpretes e copistas: o debate historiográfico recente em história do pensamento 

econômico. José Ricardo Fucidji (Universidade Estadual de Campinas) e Nelson Cantarino (Universidade 

Estadual de Campinas) 

Camelot Elétrica: um economista visita a Corte do Rei Arthur. Rafael Galvão de Almeida (Universidade 

Federal de Minas Gerais) 

O Caminho para a General Theory: J. M. Keynes, F. A. Hayek, e a Genealogia da Macroeconomia. Keanu 

Telles (Universidade de Brasília) 

Um Minotauro às margens do lago Michigan: a Escola de Chicago enquanto objeto historiográfico. Marcos 

Taroco Resende (Universidade Federal de Minas Gerais) 

 

8h30-10h15 INICIAÇÃO CIENTÍFICA 1: ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Comentador: Fabio Farias de Moraes (Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, 

Universidade de São Paulo) 

O capital nacional familiar pós-reestruturação produtiva: o caso da João Fortes Engenharia S.A. (1985-

2018). Lannay Bogea Lopes (Universidade Federal de São Paulo) 
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Para além do controle de inflação: A importância do Plano Real na racionalização das contas públicas do 

Estado Brasileiro. Wagner de Santana Lima (Universidade Anhembi Morumbi) e Elisa Ranieri Bayón 

(Universidade Anhembi Morumbi) 

As relações entre Brasil e África no contexto de tentativa de mudança da geografia do Sistema Mundial 

2002-2014. Olavo Augusto de Castro Alves Panisson (Universidade Federal de Ouro Preto) 

A economia catarinense em tempos de desenvolvimentismo conservador (2010-2018). Flávia Xavier 

Guedes (CEDUP Abílio Paulo), Liara Darabas Ronçani (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Alcides 

Goularti Filho (Universidade do Extremo Sul Catarinense) 

Diversidade e concentração produtiva e heterogeneidades no setor agrícola brasileiro: evidências para o 

Censo Agropecuário de 2017. Lucas Paiva Ferraz (Universidade Federal do Pará) e Hilder André Bezerra 

Farias (Universidade Federal do Pará) 

 

10h30-12h Mesa-redonda 2: “Interpretações da Industrialização na América Latina: Brasil e Argentina” 

Prof. Titular Pedro Cezar Dutra Fonseca (Departamento de Ciências Econômicas e Relações Internacionais, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

Prof. Dr. Claudio Belini (Instituto de História Argentina e Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Argentina) 

Moderador: Prof. Dr. Michel Marson (Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de 

Alfenas) 

 

12h-12h30 Lançamento de livros 

Bruno Martins de Castro. Forjando liberdades na encruzilhada da escravidão: as alforrias cartoriais do 

termo de São João del-Rei (c.1830 - c.1860). 

Luciana Suarez Galvão. Nas Contas do Tempo. Orçamentos e balanços municipais na província de São 

Paulo, 1834-1850. 

Maria-Aparecida Lopes. Rio de Janeiro in the Global Meat Market, c. 1850 to c. 1930. How Fresh and Salted 

Meat Arrived at the Carioca Table. 

Renato Perissinotto. Ideas, burocracia e Industrialización en Argentina y Brasil (1930-1966). 

 

14h00-15h45 SESSÃO 14: ESCRAVIDÃO NO SÉCULO XIX 

Comentador: Mário Danieli Neto (Universidade Federal de Alfenas) 
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Escravidão, modernidade e eletricidade no Brasil escravista. Rita de Cássia da Silva Almico (Universidade 

Federal Fluminense) e Luiz Fernando Saraiva (Universidade Federal Fluminense) 

Resistência e trabalho dos escravizados no Rio de Janeiro, entre 1875 e 1879: notas bibliográficas e novos 

dados. Gabriel Almeida Antunes Rossini (Universidade Federal do ABC) e Ramatis Jacino (Universidade 

Federal do ABC) 

Aspectos Econômicos e Demográficos das Fugas de Escravizados ocorridas no Sudeste do Império do Brasil 

(1880-1888). Milena Yumi Nakaione (Universidade Federal do ABC) e Gabriel Almeida Antunes Rossini 

(Universidade Federal do ABC) 

Desigualdade de Renda em Sociedades Escravistas (Juiz de Fora c. 1870/79). Luiz Fernando Saraiva 

(Universidade Federal Fluminense), Elione Silva Guimarães (Arquivo Histórico da Prefeitura de Juiz de 

Fora), João Felippe Cury Mathias (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Seme Gebara Neto 

(Universidade Federal de Minas Gerais) 

 

14h00-15h45 SESSÃO 15: INTERPRETAÇÕES DO BRASIL 2 

Comentador: Daniel do Val Cosentino (Universidade Federal de Ouro Preto) 

A Economia Mineira no século XVIII como objeto historiográfico. Marcos Taroco Resende (Universidade 

Federal de Minas Gerais), Fágner João Maia Medeiros (Universidade Federal de Minas Gerais) e Isadora 

Pelegrini Silva (Universidade Federal de Minas Gerais) 

Estado, nacionalismo e industrialização: Hélio Jaguaribe e o debate sobre o desenvolvimentismo. Ivan 

Colangelo Salomão (Universidade Federal do Paraná) e Alexandre Macchione Saes (Universidade de São 

Paulo) 

Ignácio Rangel, a formação de um intérprete brasileiro: trajetória e interlocutores. Leandro Mendes 

Nogueira (Universidade de São Paulo) 

A análise multidisciplinar de Manuel Correia de Andrade. Rafael Aubert de Araújo Barros (Universidade 

de São Paulo) e Luiz Eduardo Simões de Souza (Universidade Federal do Maranhão) 

 

14h00-15h45 SESSÃO 16: HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO 2 

Comentadora: Carla Curty (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) 

Feminismo, institucionalismo e feminismo institucionalista. Ana Carolina Tedesco (Universidade Federal 

do Paraná) 
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Rudolf Hilferding no Brasil. Conférence Parlementaire Internationale du Commerce. Rio de Janeiro, 

setembro de 1927. Maria Alice Rosa Ribeiro (Universidade Estadual Paulista e Centro de Memória da 

Unicamp) 

A contradição fundamental da sociedade capitalista no Livro Primeiro de O capital: determinações gerais 

e consequências. Paulo Henrique Furtado de Araujo (Universidade Federal Fluminense) 

Marx, lei do valor e capitalismo dependente. Bruno Prado Prates (Universidade Federal de Minas Gerais), 

Luana de Castro Lopes Universidade Federal de Minas Gerais) e Marcela Emediato Universidade Federal 

de Minas Gerais) 

 

14h00-15h45 SESSÃO 17: AMÉRICA LATINA E SUA INSERÇÃO MUNDIAL 2 

Comentador: Isaías Albertin de Moraes (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita) 

O comércio como pacificador: Alberdi e a proposta de uma economia política para a América Latina. Tito 

Souza da Silva (Universidade Federal do Espírito Santo) 

Diseño Institucional, sus alcances y efectos durante el régimen de Porfirio Díaz (1876-1910) en México, 

Rafael Núñez (1880-1894) y Rafael Reyes (1904-1909) en Colombia. Un análisis comparativo. Rodolfo Iván 

González Molina (Universidad Nacional Autónoma de México) 

Rupturas e continuidades no pensamento econômico latino-americano: um estudo sobre a CEPAL. Samara 

Poppe Carvalho (Universidade Federal de Santa Maria) e Vinícius Vieira Pereira (Universidade Federal do 

Espírito Santo) 

A CEPAL originária: entre as amarras da ONU e as críticas à sua teorização. Vanessa F. Jurgenfeld 

(Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri) 

 

14h00-15h45 PAINEL DE PESQUISA 2: HISTÓRIA ECONÔMICA DO SUL DE MINAS E ARQUIVOS REGIONAIS 

1  

Coordenação: Pérola Maria Goldfeder Borges de Castro (CEC/ML e Museu Regional do Sul de Minas) 

Ana Cristina Ribeiro (Arquivo Municipal de Baependi) 

Pérola Maria Goldfeder Borges de Castro (CEC/ML e Museu Regional do Sul de Minas) 

Márcio Eurélio Rios de Carvalho (Cemec/SM – UEMG) 

 

16h-17h45 SESSÃO 18: FISCALIDADE NO SÉCULO XIX 
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Comentadora: Marcia Eckert Miranda (Universidade Federal de São Paulo) 

Contratos e instituições econômicas no período joanino (1808-1821). Eder da Silva Ribeiro (Instituto 

Federal de São Paulo) 

Fiscalidade e subdesenvolvimento: breves considerações sobre o Brasil Império. Camila Scacchetti 

(Universidade de São Paulo) 

La organización de los presupuestos en la Hacienda Pública en Michoacán, 1824-1830. Jorge Silva Riquer 

(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 

Ingresos por el impuesto de alcabala de la desamortización en Guanajuato, México 1856-1861. Amor 

Mildred Escalante (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 

 

16h-17h45 SESSÃO 19: PRODUÇÃO E MENSURAÇÃO DA RIQUEZA 

Comentadora: Silvana Andrade dos Santos (Universidade Federal Fluminense) 

A Vila de Cachoeira e Seu Termo em Tempos de Casa-Grande e Senzala: produção e comércio (1750-1808). 

Gabriel Silva de Jesus (Universidade Federal de Ouro Preto) 

Origem e formação socioeconômica do Vale do Paraíba Fluminense: o caso resendense no século XIX. 

Gabriela Adler Lopes (Universidade Federal de Ouro Preto) 

Fragmentação de riqueza da elite rural mineira entre a crise do escravismo e o pós-abolição. João Carlos 

Resende (Secretaria de Educação de Minas Gerais) 

Para uma história das contas nacionais no Brasil: origens. Luiz Eduardo Simões de Souza (Universidade 

Federal do Maranhão) 

 

16h-17h45 SESSÃO 20: HISTÓRIA DE EMPRESAS 2 

Comentador: Gustavo Pereira da Silva (Universidade Federal de São Carlos) 

História de negócios árabes em Corumbá/MS: O caso da empresa Suzana Confecções e Calçados. Marluci 

Aparecida da Silva Hussein (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Caroline Gonçalves 

(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Fernando Thiago (Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul) e Wanessa Pereira Rodrigues (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) 

CECISA: a imobiliária da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda/RJ. Valéria Braga dos Santos 

(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)  

Reestruturação produtiva no Brasil e o destino de algumas empresas líderes do ciclo desenvolvimentista. 

Cláudia Alessandra Tessari (Universidade Federal de São Paulo), Fábio Alexandre dos Santos (Universidade 
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Federal de São Paulo), Flavio Tayra (Universidade Federal de São Paulo), Julio Cesar Zorzenon Costa 

(Universidade Federal de São Paulo), Murilo Leal Pereira Neto (Universidade Federal de São Paulo) e 

Renata Bianconi (Universidade Estadual de Campinas) 

 

16h-17h45 SESSÃO 21: ECONOMIA INTERNACIONAL 2 

Comentador: Gabriel Almeida Antunes Rossini (Universidade Federal do ABC) 

A transformação da estrutura industrial estadunidense; do sistema americano de manufaturas ao 

complexo industrial militar. João Maurício Buckingham Noronha Falleiros Leal (Universidade Estadual de 

Campinas) e Leonel Toshio Clemente (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

Empresas militares privadas e processos históricos de privatização da guerra: a história da Dyncorp como 

estudo de caso. Marianna Braghini Deus Deu (Universidade Estadual de Campinas) 

Empréstimos do Fundo Monetário Internacional: trajetória e crítica às condicionalidades. Raphael 

Rodrigues de Oliveira (Universidade Federal de Uberlândia) 

O Estudo do Banco Mundial de 1993 sobre o desenvolvimento asiático: seriam os países da região 

exemplos do receituário neoclássico? Alexandre Black de Albuquerque (sem instituição) 

 

16h00-17h45 PAINEL DE PESQUISA 3: PENSADORES DEL DESARROLLO 

Coordenador: Juan Odisio (Universidade de Buenos Aires, CONICET) 

El estructuralismo hereje de Rosa Cusminsky: el declive económico de Estados Unidos. Mariano Arana 

(Universidade Nacional de General Sarmiento). 

Entre Prebisch y Kaldor: la propuesta teórica de Marcelo Diamand. Juan Odisio (Universidade de Buenos 

Aires, CONICET) 

Juan F. Noyola Vásquez: inflación estructural, desequilibrio externo y transformación radical en América 

Latina. Monika Meireles (Universidade Nacional Autônoma do México) e Fernando Correa Prado 

(Universidade Federal da Integração Latino-americana) 

La quimera del desarrollo. Ideas y práctica de Aldo Ferrer. Marcelo Rougier (Universidade de Buenos Aires, 

CONICET) 

 

18h-18h45 Homenagem ao novo sócio honorário: Carlos Gabriel Guimarães 
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19h-20h30 Conferência “Historia financiera y capitalismo temprano en América Latina: reflexiones 

sobre la génesis de la banca en el siglo XIX” [História financeira e capitalismo inicial na América Latina: 

reflexões sobre a gênese dos bancos no século XIX] - Professor Emérito Carlos Marichal (Colégio do 

México) 

 

20h30-21h Coquetel 

 

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

8h30-10h15 SESSÃO 22: COMÉRCIO NO BRASIL IMPERIAL E REPUBLICANO 

Comentador: Renato Leite Marcondes (Universidade de São Paulo) 

Comércio clandestino na província do Pará: desvios e práticas comerciais na primeira metade do século 

XIX. Siméia de Nazaré Lopes (Universidade Federal do Pará) 

Comércio britânico no Império brasileiro: a atuação da firma Francis Le Breton, 1818-c.1831. Bruna 

Digiacomo Cerveira Coutinho (Universidade Federal Fluminense) 

O papel das casas comerciais entre 1870 a 1914 em Corumbá. Enrique Duarte Romero (Universidade 

Federal da Grande Dourados) 

Estrangeiras e nacionais: as maiores casas exportadoras de café em Santos (1897-1919). Gustavo Pereira 

da Silva (Universidade Federal de São Carlos) 

 

8h30-10h15 SESSÃO 23: A ECONOMIA DA REPÚBLICA NOVA, 1946-1964 

Comentador: Fernando Augusto Mansor de Mattos (Universidade Federal Fluminense) 

A complexidade do desenvolvimento socioeconômico e o papel da política industrial: uma leitura a partir 

da Assessoria Econômica de Getúlio Vargas. Marcelo Toma Oliveira (Universidade Federal do ABC) e 

Ramón García Fernández (Universidade Federal do ABC) 

O segundo governo Vargas (1951-1954) e os dilemas do capitalismo dependente brasileiro: uma 

contribuição ao debate. Wilson Vieira (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Burguesia brasileira e regime cambial no debate historiográfico do Segundo Governo Vargas (1951-1954). 

Márcio Ferreira Rocha (Universidade Estadual de Campinas) e Fábio Antônio de Campos (Universidade 

Estadual de Campinas) 
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“Em defesa da livre iniciativa”: empresariado industrial, política econômica e crise política nos Fóruns da 

FIEMG (1963). Jean Talvani Costa (Universidade Federal de Alfenas) 

 

8h30-10h15 SESSÃO 24: AMÉRICA LATINA E SUA INSERÇÃO MUNDIAL 3 

Comentador: Patrick Fontaine Reis de Araújo (Universidade Federal de Alfenas) 

A história da ascensão do narcotráfico na América Latina: o mercado global da cocaína. Gabriela da Silva 

Ferreira (Universidade Estadual de Campinas) 

Extrativismo e neoextrativismo latino-americano: da crítica à condição primário-exportadora à busca por 

alternativas. Heitor Ponce Dellasta (Universidade Estadual de Campinas) e Renata Bianconi (Universidade 

Estadual de Campinas) 

Economia do Peru no século XXI: uma história econômica de crescimento e dependência. Matyas Laszlo 

Abeling Szabo (Universidade Federal do ABC) e Patrícia Helena Fernandes Cunha (Universidade Federal 

do ABC) 

A teoria da dependência: estimação do índice de dependência. Diana Chaukat Chaib (Universidade 

Federal de Minas Gerais) 

 

8h30-10h15 SESSÃO 25: HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO 3 

Comentador: Ramon Vicente Garcia Fernandez (Universidade Federal do ABC) 

A Lei da Indiferença de Jevons na argumentação de Kirzner pela relevância e singularidade da Economia 

Austríaca. Lucas Casonato (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) e Eduardo Angeli (Universidade 

Federal do Paraná) 

Atualizando a Indeterminação de Senior para traduzir ideias econômicas: contribuições da epistemologia 

histórica e da teoria ator-rede. Cícero Lourenço da Silva (Universidade Federal Fluminense) e Emmanoel 

de Oliveira Boff (Universidade Federal Fluminense) 

Instituições e os limites da racionalidade: um contraponto entre Robbins, Veblen e Coase. Maria Daniele 

Cruz dos Santos (Universidade Federal Fluminense), Camila Pereira Brigido Rodrigues (Universidade 

Federal Fluminense), Emmanoel de Oliveira Boff (Universidade Federal Fluminense) e Carolina Miranda 

Cavalcante (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

As trajetórias do pensamento econômico institucionalista de Douglass North: uma interpretação analítica. 

Leon Cardoso Esquierro (Universidade Federal de Santa Catarina) e Silvio Ferraz Cário (Universidade 

Federal de Santa Catarina) 
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8h30-10h15 INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2: METODOLOGIA E HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL  

Comentadora: Milena Fernandes de Oliveira (Universidade Estadual de Campinas) 

O caráter multiconceitual e ubíquo da “igualdade” no debate ético da modernidade e implicações 

metodológicas para a pesquisa social normativa. Pedro Bermond Valls (Universidade Federal de Santa 

Catarina) e Solange Regina Marin (Universidade Federal de Santa Catarina) 

A história econômica e social na Antiguidade e a função social da intermediação financeira no final da 

República Romana. Ian Cartaxo Machado (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Economia-mundo capitalista e as especificidades de um sistema em camadas. João Pedro Câmara Pereira 

(Universidade Federal do Maranhão) 

Dobb, Marx e o desenvolvimento do capitalismo. Gabriel Galeti Mauro (Universidade de São Paulo) 

A terra e o homem do Nordeste, de Manuel Correia de Andrade: a história de um livro. Rafael Aubert de 

Araujo Barros (Universidade de São Paulo), Perla Daniele Costa Carreiro (Universidade Federal do 

Maranhão) e Fernansa Tomaz de Pinho Silva (Universidade Federal do Maranhão) 

 

10h30-12h Conferência “Retos para la Historia empresarial del siglo XXI” [Desafios para a história 

empresarial do século XXI] 

     Professora Catedrática Paloma Fernández Pérez (Universidade de Barcelona) 

 

12h-12h30 Lançamento de livros 

Fabiano Quadros Rückert, Fábio Alexandre dos Santos e Guillermo Banzato. Aguas y políticas públicas en 

Argentina, Brasil y México. 

Juan Manuel Matés-Barco e Leonardo Caruana de las Cagigas. Entrepreneurship in Spain. A history. 

Hildete Pereira de Melo e Miridan Britto Falci. Sinhazinha Emancipada: Eufrásia Teixeira Leite, 2ª ed. 

Prêmio Melhor Dissertação ABPHE 2017-2018: Felipe Souza Melo. Financiando o negócio de Pernambuco: 

produção colonial, comércio ultramarino e a economia do transporte no Atlântico português (século XVIII). 

Prêmio Melhor Tese de Doutorado ABPHE 2017-2018. Luiz Felipe Bruzzi Curi. Nationalökonomie nos 

trópicos: pensamento econômico alemão no brasil (1889-1945). 

 

12h30-14h Almoço 
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14h-15h45 SESSÃO 26: INDÚSTRIA NOS SÉCULOS XIX E XX 

Comentador: Michel Deliberali Marson (Universidade Federal de Alfenas) 

A Indústria Escravista no Oitocentos: o caso das fábricas do Rio de Janeiro (1808-1850). Matheus Sinder 

(Universidade Federal Fluminense) 

O mercado nacional e a Cia. Industrial São-Joanense (c.1891-c.1913). Afonso de Alencastro Graça Filho 

(Universidade Federal de São João del Rei) 

A indústria manufatureira e fabril: um estudo sobre o perfil industrial de Minas Gerais na primeira metade 

do século XX. Carolina Rocha Batista (Universidade Federal de Alfenas) 

O crescimento industrial de Ribeirão Preto de 1911 a 1930. Leandro Maia Marques (Universidade de São 

Paulo) 

 

14h-15h45 SESSÃO 27: CELSO FURTADO 1 

Comentadora: Renata Bianconi (Universidade Estadual de Campinas) 

60 anos de Formação Econômica do Brasil: a construção interrompida na crise estrutural do capital. Carlos 

Alberto Cordovano Vieira (Universidade Estadual de Campinas) 

A New Chapter in the Senior Tradition: Connections Between Institutionalism and Celso Furtado’s Mature 

Writings. José Paulo Miketen Maltaca (Universidade Federal do Paraná) e José Felipe de Araujo Almeida 

(Universidade Federal do Paraná) 

Crítica ao modelo de desenvolvimento do governo militar no Brasil: a produção intelectual de Celso 

Furtado entre 1981 e 1983. Guilherme Grandi (Universidade de São Paulo) 

 

14h-15h45 SESSÃO 28: ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 1 

Comentadora: Cláudia Tessari (Universidade Federal de São Paulo) 

Uma análise regional da dinâmica das chefias domiciliares frente a desestruturação do trabalho no Brasil 

(1980-1990). Alessandra Kely da Silva (Universidade Federal Fluminense) 

Sobre Lenas e muitas Marias que cruzam tantos Pedro e os Joãos: narrativas de crimes de gênero em 

Olindina – 2006 a 2018. Abraão da Cruz Tavares (Universidade Federal de São Paulo) e Fábio Alexandre 

dos Santos (Universidade Federal de São Paulo) 

Uma leitura sobre inflação alta e indexação contratual no Brasil: origens e consequências. Daniel Ferreira 

Henriques (Universidade Federal Fluminense) 



 
 
 

20 

Privatizações no Brasil: influências e reais resultados. Isabela Tréz Agapito (Universidade Estadual de 

Campinas) 

 

14h00-15h45 PAINEL DE PESQUISA 2: HISTÓRIA ECONÔMICA DO SUL DE MINAS E ARQUIVOS REGIONAIS 

2 

Coordenação: Márcio Eurélio Rios de Carvalho (Cemec/SM – UEMG) 

Ivan de Andrade Vellasco (Labdoc - UFSJ) 

Marcos Ferreira de Andrade (Labdoc - UFSJ) 

Mayke Riceli (Museu Histórico Municipal Tuany Toledo) 

 

14h00-15h45 INICIAÇÃO CIENTÍFICA 3: A ECONOMIA BRASILEIRA EM PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Comentador: Leonardo Milanez de Lima Leandro (Universidade Federal do Vale do São Francisco) 

O comércio fluvial e as tensões nas fronteiras na Capitania do Grão-Pará e Rio Negro no período de 1790-

1797. Sammya Daniele Paixão dos Santos (Universidade Federal do Pará) 

A reestruturação do sistema bancário após a dissolução do primeiro Banco do Brasil (1829-1845). David 

Diniz Kalichman (Universidade de São Paulo) 

Os elementos de modernização e urbanização da cidade de Mariana na Primeira República (1889-1930): 

uma análise por meio das Atas da Câmara Municipal de Mariana - Minas Gerais. Flávia Fidellis 

(Universidade Federal de Ouro Preto) e Carla Nunes (Universidade Federal de Ouro Preto) 

Economia cafeeira, produção de alimentos e interiorização do Brasil na Primeira República. Matheus Alves 

Guedes Mercini (Universidade Federal de Ouro Preto) 

Educação nacional no Estado Novo e no governo de Eurico Gaspar Dutra: rupturas e continuidades. 

Fernando Sota Fuentes (Universidade de São Paulo) 

Transporte aéreo regional em Santa Catarina (1945-1965). Yuri Damasio (Universidade do Extremo Sul 

Catarinense) e Alcides Goularti Filho (Universidade do Extremo Sul Catarinense) 

 

16h-17h45 SESSÃO 29: CELSO FURTADO 2 

Comentador: Roberto Pereira Silva (Universidade Federal de Alfenas) 
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Desenvolvimentismo em debate: Celso Furtado, Florestan Fernandes e o sentido histórico da 

industrialização no Brasil de JK (1956-1961). Bruno Cesar Cassani Medeiros (Universidade Estadual de 

Campinas) 

Cultura e Desenvolvimento: diálogos entre Celso Furtado e Nelson Werneck Sodré. Ulisses Rubio Urbano 

da Silva (Universidade Federal de Alagoas) 

Os caminhos para o desenvolvimento do Brasil: uma revisão das interpretações de Celso Furtado e de 

Fernando Henrique Cardoso. Luciane Franke (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Marieli Vieira 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

 

16h-17h45 SESSÃO 30: ECONOMIAS URBANAS E SERVIÇOS NO IMPÉRIO E NA PRIMEIRA REPÚBLICA  

Comentadora: Cláudia Tessari (Universidade Federal de São Paulo) 

O capital e os livros: os negócios da família Cardoso Ayres e o desenvolvimento da atividade livreira no 

Recife (1830-1855). Danielle Christine Othon Lacerda (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Empresas pioneiras no campo da habitação social no Rio de Janeiro nas últimas décadas do século XIX: 

Companhia Evoneas Fluminense e Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro. Luciana Alem Gennari 

(Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

A cidade como objeto de consumo – Construção do espaço urbano de Belo Horizonte. Natânia Silva 

Ferreira (Universidade Estadual de Campinas) 

Uma estação de cura: Poços de Caldas entre as águas e a atuação da Companhia Thermal (1906-1912). 

Ender Lucas Ferreira (Universidade Federal de Alfenas) 

 

16h-17h45 SESSÃO 31: CRÉDITO NO SÉCULO XIX 

Comentador: Carlos Gabriel Guimarães (Universidade Federal Fluminense) 

“Freteiros”, donos de lojas e fornecedores de crédito: o litoral de Santa Catarina e o mercado de 

abastecimento nas primeiras décadas do século XIX. André Fernandes Passos (Universidade Federal de 

Santa Catarina) 

Moeda, crédito e estratégias de negociação na economia algodoeira dos sertões da Bahia – Século XIX. 

Zezito Rodrigues da Silva (Universidade do Estado da Bahia) 

Um balcão de negócios na Corte: os jornais informativos e o mercado de crédito no Rio de Janeiro da 

primeira metade do XIX. Clemente Gentil Penna (Maria Sibylla Merian Centre Conviviality-Inequality in 

Latin America) 
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Quais as relações institucionais entre o passado colonial da economia brasileira e o desenvolvimento do 

seu sistema financeiro? Daniela Freddo (Universidade de Brasília) e Juliano Vargas (Universidade Federal 

do Piauí) 

 

16h-17h45 SESSÃO 32: ENERGIA NO SÉCULO XX 

Comentador: Alexandre Macchione Saes (Universidade de São Paulo) 

A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Brasil) e a Tennessee Valley Authority (EUA) (1930-1950). 

Jamile Silva Silveira (Universidade de Coimbra) 

A embolada elétrica no Ceará: a eletrificação conduzida por Celso Furtado na SUDENE e a interferência 

dos Estados Unidos (1959-1964). Amanda Walter Caporrino (Universidade de São Paulo) 

A eletrificação do Sul de Santa Catarina: das primeiras iniciativas à interligação de sistemas elétricos. Fabio 

Farias de Moraes (Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina) 

Escelsa: da criação à privatização. Isabela Tréz Agapito (Universidade Estadual de Campinas) 

 

16h-17h45 SESSÃO 33: ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 2 

Comentador: Rogério Naques Faleiros (Universidade Federal do Espírito Santo) 

O desempenho da agroindústria canavieira paulista (2000-2010) no contexto do capitalismo 

mundializado. Bruno Giovani Chequin (Universidade de São Paulo) 

As prescrições de Política Econômica em Keynes e o Primeiro Governo Dilma Rousseff (2011-2014). 

Janaína Fernanda Battahin (Universidade Estadual Paulista) 

O acordo de associação Mercosul-União Europeia e a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor. 

Michele Cristina Vasques Bertoloni (Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago 

Dantas UNESP - UNICAMP - PUC-SP) e Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho (Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo) 

 

18h-19h Documentário sobre Celso Furtado e a cultura brasileira 

Choque Cultural (Direção de Zelito Viana, 1975) 

Apresentação e comentários: Profa. Livre-Docente Maria Alice Rosa Ribeiro (Pesquisadora colaboradora 

da Universidade Estadual de Campinas e professora aposentada da Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho) 
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Profa. Dra. Renata Bianconi (Pesquisadora colaboradora do Instituto de Economia, Universidade Estadual 

de Campinas) 

 

19h-20h30 Mesa-redonda 3: “Autoritarismo e capitalismo na história econômica brasileira” 

Prof. Titular Luiz Gonzaga Belluzzo (Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas) 

Prof. Dr. Pedro Henrique Pedreira Campos (Departamento de História, Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro) 

Moderador: Prof. Livre-Docente Pedro Paulo Zahluth Bastos (Instituto de Economia, Universidade 

Estadual de Campinas) 

 

20h30-21h15 Cerimônia de encerramento 

  



 
 
 

24 

Painéis de pesquisa 
 

Nessa edição do congresso de história econômica, as sessões dedicadas aos Painéis de Pesquisa procuram 

trazer para o público um panorama composto por novas possibilidades de fontes e arquivos a serem 

explorados, novos temas em construção e pesquisas ainda em formulação em diferentes escalas (regional, 

nacional e internacional). 

 

PAINEL DE PESQUISA 1: HISTÓRIA DAS IDEIAS ECONÔMICAS NO BRASIL DO SÉCULO XIX 

Coordenador: Ivan Colangelo Salomão (Universidade Federal do Paraná) 

Luiz Felipe Bruzzi Curi (Universidade Federal de Minas Gerais) 

Milena Fernandes de Oliveira (Universidade Estadual de Campinas)  

Thiago Fontelas Rosado Gambi (Universidade Federal de Alfenas) 

Embora seja objeto de uma variedade de trabalhos importantes, o pensamento econômico no Brasil 

oitocentista raramente é tratado como um campo de pesquisa histórica consolidado. A ênfase que 

geralmente se atribui, na historiografia, ao debate econômico após o estabelecimento dos primeiros 

cursos de Economia no país, nos anos 1940, contribui para escamotear a já intensa circulação de ideias 

econômicas no Brasil do século XIX. Isso se expressa, ademais, na conotação que a ideia de “pensamento 

econômico brasileiro” adquiriu, referindo-se muitas vezes às linhagens de ideias econômicas que 

marcaram o debate teórico e a política econômica no país a partir da Era Vargas. Nessa perspectiva, o 

período anterior aos meados do século XX acaba adquirindo, no que tange às ideias econômicas, uma 

estatura historiográfica “menor”. Há vários estudos que desmistificam essa visão e mostram a circulação, 

assimilação e produção de discursos econômicos no Brasil oitocentista, ressaltando suas especificidades 

históricas. Um bom exemplo nessa linha é a coletânea Ideias econômicas no Brasil oitocentista (Editora 

da UFRGS, no prelo), um esforço coletivo que envolve, entre outros pesquisadores, os proponentes deste 

painel. Um denominador comum aos trabalhos reunidos nesse volume é o reconhecimento de que, a fim 

de evitar o anacronismo, o estudo das ideias econômicas no Brasil do século XIX requer métodos de 

pesquisa específicos, e não apenas a reprodução das estratégias usadas nas investigações sobre a história 

do pensamento econômico nos séculos XX e XXI. Essa especificidade metodológica inclui tanto aspectos 

conceituais, quanto a questão das fontes primárias. Em outras palavras, é preciso refletir sobre o que era 

“economia” naquele contexto, sobre o caráter não-autônomo de um discurso econômico inserido em 

enunciações de caráter administrativo, jurídico, político-parlamentar. Na mesma direção, é preciso 

expandir o escopo de fontes: para além de ensaios e tratados de economia política, convém consultar 

anais legislativos, memórias, diplomas legais, jornais etc. Propomos este Painel, portanto, para pensar as 
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especificidades da investigação histórica sobre as ideias econômicas no Brasil oitocentista. Além de uma 

proveitosa discussão e troca de experiências, no sentido de refinar as estratégias de pesquisa usadas pela 

comunidade atuante nessa área, o Painel tem em vista, também, a consolidação desta agenda de pesquisa 

no âmbito da ABPHE.  

 

PAINEL DE PESQUISA 2: HISTÓRIA ECONÔMICA DO SUL DE MINAS E ARQUIVOS REGIONAIS 

Coordenadora: Pérola Maria Goldfeder Borges de Castro (CEC/ML e Museu Regional do Sul de Minas) 

Ana Cristina Ribeiro (Arquivo Municipal de Baependi) 

Ivan de Andrade Vellasco (Labdoc - UFSJ) 

Márcio Eurélio Rios de Carvalho (Cemec/SM – UEMG) 

Marcos Ferreira de Andrade (Labdoc - UFSJ) 

Mayke Riceli (Museu Histórico Municipal Tuany Toledo)  

Complexo de regiões enredadas por dinâmicas econômicas, demográficas e socioculturais distintas, Minas 

Gerais sempre foi – como o topônimo indica – plural. Sua inserção e singularização no conjunto da 

América Portuguesa teve início em finais do século XVII, acentuando-se nas centúrias seguintes por um 

somatório de fatores tais como a mineração, a urbanização, a abertura de estradas de rodagem e o 

estabelecimento de redes de abastecimento interno. Ao longo de sua existência, o território mineiro 

serviu ademais de passagem para diversos comerciantes, agentes governamentais, viajantes estrangeiros, 

etc. que para ali se dirigiram a fim de viabilizar projetos mercantis, administrativos e intelectuais. Em face 

dessa pluralidade marcante, optamos por circunscrever o escopo desse Painel de Pesquisa ao sul de Minas 

Gerais. Tradicional “celeiro” da Corte Portuguesa sediada no Rio de Janeiro após 1808, essa região tem 

sido objeto de diversificada produção historiográfica, notadamente contida nas coletâneas Sul de Minas 

em Transição (Edusc, 2013) e Sul de Minas em Urbanização (Alameda, 2016). Além do enfoque em História 

Econômica, merecem destaque estudos sobre elites regionais e suas respectivas escravarias, dinâmicas 

de poder e representatividade jurídico-política.  Contudo, muito ainda resta por se pesquisar nos arquivos 

públicos municipais e centros universitários de documentação, sobretudo no que diz respeito à cultura 

material, infraestrutura de transporte e comunicação, fiscalidade, etc. Busca-se apresentar as 

potencialidades de pesquisa com documentos primários que cada uma das cinco instituições aqui 

representadas pelos seis proponentes oferecem ao historiador. 

 

PAINEL DE PESQUISA 3: PENSADORES DEL DESARROLLO 

Coordenador: Juan Odisio (Universidade de Buenos Aires, CONICET) 

Marcelo Rougier (Universidade de Buenos Aires, CONICET) 
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Mariano Arana (Universidade Nacional de General Sarmiento) 

Monika Meireles (Universidade Nacional Autônoma do México)  

Fernando Correa Prado (Universidade Federal da Integração Latino-americana) 

Este sesión presenta una propuesta original, a través de lo que se podría denominar una historia social de 

las ideas sobre el desarrollo económico latinoamericano: si bien cada ponencia aborda la trayectoria vital 

de cuatro importantes representantes de la primera generación de teóricos del desarrollo en la región, 

en itinerarios que se despliegan desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad, la mesa 

pretende mostrar una trama intelectual e ideológica que desborda los periplos individuales y los anuda a 

un momento histórico en el plano de la evolución de las ideas y a un determinado contexto de las 

condiciones sociales, culturales y materiales en los que se desarrollaron. Cada presentación ilumina 

aspectos fundamentales de la trayectoria biográfica de Rosa Cusminsky, Juan F. Noyola, Marcelo Diamand 

y Aldo Ferrer, grandes intelectuales del pensamiento económico argentino y mexicano del siglo XX, a la 

vez que -en una visión de conjunto- habilita una aproximación a las potencialidades y limitaciones 

económicas y sociales de los países de la región, así como de las políticas públicas encaradas y de los 

debates suscitados en torno a las posibilidades de acelerar su desarrollo económico. Exposiciones: 1) 

Mariano Arana (UNGS): “El estructuralismo hereje de Rosa Cusminsky: el declive económico de Estados 

Unidos”, 2) Monika Meireles (UNAM) y Fernando Correa Prado (UNILA): “Juan F. Noyola Vásquez: inflación 

estructural, desequilibrio externo y transformación radical en América Latina”, 3) Juan Odisio (UBA-

CONICET): “Entre Prebisch y Kaldor: la propuesta teórica de Marcelo Diamand” e 4) Marcelo Rougier (UBA-

CONICET): “La quimera del desarrollo. Ideas y práctica de Aldo Ferrer”. 
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Lançamento de livros 

 

15 DE NOVEMBRO, 12H-12H30

 

COLEÇÃO ABPHE 
 
Luiz Fernando Saraiva (Coord.). Coleção Novos Estudos de 
História Econômica do Brasil. São Paulo: Hucitec, 2019-2021. 
 
A coleção "Novos Estudos de História Econômica do Brasil" 
publicada pela Hucitec e pela Eduff em parceira com a ABPHE 
presta um tributo e homenagem à primeira coleção de 
Estudos de História Econômica do Brasil publicada entre 1996 
e 1997 e organizada por Tamás Szmrecsányi.  A coleção 
pretende resgatar a tradição da ABPHE de oferecer reflexões 
críticas e atualizadas sobre o passado do país, contribuindo 
assim para que a comunidade acadêmica e o público em geral 
tenham condições de agir concretamente para a 
transformação do presente. Os volumes foram organizados e 
escritos por membros atuantes da nossa associação e que 
pretendem contribuir com o debate contemporâneo no país, 
a partir de pesquisas originais na área. A nova coleção é 
composta de seis volumes: História Econômica do Brasil 
Colônia; Império; Brasil Primeira República e Era Vargas; Brasil 
Contemporâneo; História de Empresas no Brasil e História do 
pensamento econômico no Brasil.  
 
 

 

María Vázquez Fariñas, Pedro Pablo Ortúñez Goicolea e 
Mariano Castro Valdivia. Companies and Entrepreneurs in 
the History of Spain. Centuries Long Evolution in Business. 
 
This book analyses the economic history of the company and 
entrepreneurship in Spain from the 15th century to the 
present. It evaluates the economic theory, the formation of 
the figure of the entrepreneur, as well as the structure of the 
companies. This exploration of the businessmen in Spain over 
several centuries is something that has not been done until 
now. Joining the great Spanish historiographical debate about 
the existence or not of entrepreneurship, the book brings 
together research in very different historical contexts and 
junctures. It presents a selection of cases of companies and 
entrepreneurs from Spain, from different sectors, regions and 
periods, from boom to crisis, from the wine businessman to 
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the railway sector, from private banking to the pioneers of the 
Spanish travel agency business. It will be of interest to 
academics and students in economic history, business and 
management history, as well as researchers in 
entrepreneurship & small business management. 
 

 

Luiz Carlos Soares. Newtonianos no Mercado: Dos Primeiros 
Professores Universitários aos Professores Independentes 
e/ou Itinerantes de Filosofia Natural e Experimental na 
Inglaterra do Século XVIII. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2021. 
 
No início do século XVIII, a visão de uma Filosofia Natural e 
Experimental triunfante (também Empirista e Mecanicista) 
apontava para a existência de um novo tipo de conhecimento 
que poderia ser “aplicado” às necessidades da população, 
principalmente no âmbito da produção material. Passou-se a 
cultivar amplamente a ideia de que as forças da natureza, 
objetiva (exterior ao Homem), mecânica e matematizada, 
poderiam ser colocadas a serviço da Humanidade, 
proporcionando-lhe bem-estar e reduzindo-lhe o fardo do 
trabalho. A ideia de um “Conhecimento Útil e Aplicado”, 
relacionado às necessidades das atividades industriais e ao 
bem-estar da população do país, constituiu-se num dos mais 
importantes aspectos da Ilustração na Inglaterra do século 
XVIII (sobretudo, na segunda metade deste século) e numa 
poderosa alavanca intelectual que contribuiu para a 
emergência da Revolução Industrial, a partir dos anos 1780. 
Nos capítulos do presente livro, focalizaremos então as 
trajetórias e as obras de muitos professores independentes 
e/ou itinerantes de Filosofia Natural e Experimental, que 
contribuíram para as bases intelectuais do processo que 
transformou a Inglaterra na primeira potência industrial do 
planeta. 
 
 

 

Bruno Gabriel Witzel de Souza e Leonardo Antônio Santin 
Gardenal. Ibicaba (1817-2017). Entendendo, vivendo e 
construindo futuros. Campinas: Editora Pontes, 2021. 
 
Uma das influentes fazendas brasileiras no século XIX, Ibicaba 
completou duzentos anos de sua fundação em 2017. Em 
comemoração, este livro revisita e amplia o histórico da 
fazenda em duas direções. Na parte I, Ibicaba é retratada 
como uma entidade cujo desenvolvimento se quer entender. 
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Uma coleção de doze capítulos de historiadores, economistas 
e sociólogos aborda o histórico e a evolução da fazenda, sua 
inserção na economia e política regional, a ferrenha 
prevalência da escravidão em suas terras, assim como seu 
impacto internacional, seja pela preeminência de seu 
fundados - o Senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro -, 
seja pelo processo imigratório - dentre outros, de alemães, 
suíços e portugueses, o qual, em larga medida, ajudou a 
preparar a imigração em massa de italianos desde o fim do 
século XIX. Na parte II, Ibicaba é recordada como um placo 
por algumas das pessoas que a construíram e vivenciaram na 
prática diária. Uma coleção de nove relatos baseados em 
entrevistas recupera a memória viva - e vivida - de 
trabalhadores, proprietários, administradores e descendentes 
de imigrantes no século XX. 
 

 

Camila Scacchetti. Do Dízimo ao ICMS - Raízes da Tributação 
Sobre o Consumo. São Paulo: Dialética, 2021. 
 
Este estudo tem como objetivo entender a maneira pela qual 
a estrutura fiscal brasileira foi construída e chegou ao modelo 
atual, a concentrada incidência tributária sobre o consumo. 
Sendo assim, a busca por esta compreensão nos conduz, 
necessariamente, a refazer os passos trilhados pela 
fiscalidade brasileira no decorrer dos séculos. Como 
metodologia adotada para a pesquisa analisamos as principais 
características tributárias de cada uma das regiões que se 
destacou no decorrer da história brasileira por suas atividades 
econômicas. Revisitar o Nordeste açucareiro, a exploração 
aurífera e a expansão cafeeira nos propicia uma rica 
oportunidade, e profundo entendimento, acerca de como o 
fisco e os governantes brasileiros se estruturaram, 
enxergaram o contexto econômico e promoveram a 
tributação sobre a produção, circulação e consumo de 
mercadorias. Além disso, o trabalho demonstra que a 
tributação sobre o consumo foi, desde o início da colonização 
brasileira, uma tomada de decisão consciente e não um acaso 
fruto de escolhas impensadas. 
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16 DE NOVEMBRO, 12H-12H30 

  

 

Renato Perissinotto. Ideas, burocracia e Industrialización en 
Argentina y Brasil (1930-1966). Buenos Aires: Lenguaje Claro 
Editora, 2021.  
 
O objetivo do livro é vincular causalmente ideias ao tipo de 
industrialização encontrado no Brasil e na Argentina entre os 
anos 1930 e 1966 e, por conseguinte, explicar o melhor 
desempenho do Brasil nesse terreno ao longo do período 
analisado.  Para tanto, usamos quatro estratégias metodológicas 
combinadas a fim de evitar uma história ficcional do passado. A 
primeira delas é procurar a identificação de motivações, de 
paradigmas, de temas, de diagnósticos e de prognósticos 
referentes ao problema econômico, mais especificamente à 
industrialização, presente entre os construtores e operadores das 
instituições estatais responsáveis pelas decisões econômicas. Em 
segundo lugar, é importante incluir na narrativa o processo de 
construção institucional das agências estatais voltadas para a 
formulação de política econômica de modo a revelar a presença 
de algum padrão organizacional, que se reflita em tipos 
específicos de instrumentos institucionais voltados para a 
intervenção econômica e na formação de uma burocracia 
econômica estável. Em terceiro lugar, uma descrição detalhada 
do conteúdo mesmo da política econômica ao longo do tempo 
serve para identificar a existência de parâmetros substantivos em 
políticas voltadas para a promoção da industrialização e que 
sejam congruentes com as intenções e paradigmas previamente 
identificados.  
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Maria-Aparecida Lopes. Rio de Janeiro in the Global Meat 
Market, c. 1850 to c. 1930. How Fresh and Salted Meat Arrived 
at the Carioca Table. New York/London: Routledge, 2021. 
 
This book examines the meat provision system of Rio de Janeiro 
from the 1850s to the 1930s. Until the 1920s, Rio was Brazil’s 
economic hub, main industrial city, and prime consumer market. 
Meat consumption was an indicator of living standards and a 
matter of public concern. The work unveils that in the second 
half of the nineteenth century, the city was well supplied with 
red meat. Initially, dwellers relied mostly on salted meat; then, in 
the latter decades of the 1800s, two sets of changes upgraded 
fresh meat deliveries. First, ranching expansion and 
transportation innovation in southeast and central-west Brazil 
guaranteed a continuous flow of cattle to Rio. Second, the 
municipal centralization of meat processing and distribution 
made its provision regular and predictable. By the early twentieth 
century, fresh meat replaced salted meat in the urban 
marketplace. This study examines these developments in light of 
national and global developments in the livestock and meat 
industries. 
 

 

Luciana Suarez Galvão. Nas Contas do tempo. Orçamentos e 
balanços municipais na província de São Paulo, 1834-1850. Belo 
Horizonte: Fino Traço, 2021. 
 
Desde os primórdios do Império, a falta de uma definição clara 
sobre a autonomia municipal comprometeu seriamente a 
capacidade das municipalidades para lidar com os problemas 
inerentes à administração pública local, em especial no 
estabelecimento e arrecadação de impostos, tributos e 
contribuições. Buscando entender melhor essa dinâmica, o 
presente trabalho analisa um conjunto de fontes primárias 
disponíveis no Acervo Histórico da Assembleia Legislativa de São 
Paulo e no Centro de Memória da Câmara Municipal de São 
Paulo. No Acervo Histórico da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo foram utilizados dois corpora documentais: as leis 
orçamentárias e as prestações de contas manuscritas. No Centro 
de Memória da Câmara Municipal foram consultadas as atas da 
Câmara paulistana relativas ao período 1815-1835. As análises 
desenvolvidas mostram claramente a contraposição de dois 
mundos – o mundo das leis e orçamentos e a dura realidade das 
prestações de contas – que parecem retratar de fato duas 
dimensões bem distintas. Resgatar um pouco dessas contas que 
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o tempo esmaeceu, compreender um pouco mais sobre os 
registros contábeis e as práticas administrativas dos municípios 
do período imperial, entender as consequências da posição 
subordinada dos governos locais, e a atuação dos funcionários, 
procuradores, fiscais e outros tantos sujeitos da administração 
pública local na Província de São Paulo oitocentista constituem os 
principais objetivos do presente livro. 
 

 

Bruno Martins de Castro. Forjando liberdades na encruzilhada 
da escravidão: as alforrias cartoriais do termo de São João del-
Rei (c.1830 - c.1860). Curitiba: Editora CRV, 2021. 
 
“Neste livro o leitor encontrará o resultado de uma pesquisa 
documental cuidadosa, examinada à luz do que de mais atual se 
tem produzido sobre a história da escravidão no Brasil da 
primeira metade do século XIX. A partir do termo de São João 
del-Rei, um dos mais dinâmicos centros produtores e comerciais 
da província de Minas Gerais, seu autor combina diferentes 
escalas de análise. No plano mais geral, examina o tráfico interno 
de escravizados daquela que fora a província com o maior 
número de cativos no Brasil em sua articulação com o comércio 
internacional, de homens e mulheres, com o continente africano. 
No âmbito local, aborda as estratégias de senhores e de escravos 
na definição das práticas de manumissão, ressaltando o poder 
privado dos proprietários na formulação das políticas de 
alforrias” Andréa Lisly Gonçalves (Professora titular UFOP). 
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17 DE NOVEMBRO, 12H-12H30 

 

Prêmio Melhor Tese de Doutorado ABPHE 2017-2018 
 
Luiz Felipe Bruzzi Curi. Nationalökonomie nos trópicos: 
pensamento econômico alemão no brasil (1889-1945). São 
Paulo: Hucitec, 2021.  
 
Este livro busca compreender como o pensamento econômico 
alemão oitocentista – a Nationalökonomie – foi incorporado ao 
discurso econômico produzido no Brasil, entre o final do século 
XIX e as primeiras décadas do XX. Assimiladas em diversos 
países nesse contexto, essas ideias influenciaram, por exemplo, 
a maneira como Rui Barbosa e Amaro Cavalcanti abordaram as 
finanças públicas, a crítica de Vieira Souto à política monetária 
de Murtinho e a defesa, por parte de Roberto Simonsen, de uma 
“economia nacional” autônoma. Partindo da formação da 
economia política na Alemanha, o livro volta o olhar para o 
Brasil. Sempre colocando as ideias em seu tempo, os capítulos 
percorrem discursos parlamentares, livros-texto, panfletos e 
programas de curso para traçar os caminhos desse processo de 
disseminação internacional. O resultado é um quadro bastante 
diverso, que, além de informativo, recoloca a questão: o que 
define a formação de um pensamento econômico “brasileiro”? 
 

 

Prêmio Melhor Dissertação ABPHE 2017-2018 
 
Felipe Souza Melo. Financiando o negócio de Pernambuco: 
produção colonial, comércio ultramarino e a economia do 
transporte no Atlântico português (século XVIII). São Paulo: 
Hucitec, 2021. 
 
Como era organizada a produção colonial, o comércio de 
gêneros tropicais e o transporte ultramarino no século XVIII? 
Como e de que forma ocorriam os financiamentos na produção 
açucareira? Quem eram os comerciantes, credores, comissários 
e proprietários de embarcações que faziam as trocas entre 
Pernambuco e Portugal? Como eles faziam as trocas? Como os 
mercadores atuavam dentro do comércio de monopólio e como 
operavam no mercado livre? Quanta riqueza eles 
transportaram? Quais eram as formas mais comuns de 
organização comercial? E como ocorria a relação entre esses 
atores, suas estratégias e conflitos? O livro procura explorar 
essas e outras questões com novas fontes e dados, fornecendo 



 
 
 

34 

ao leitor um panorama de diversos aspectos da economia de 
Pernambuco durante o século XVIII. 
 

 

Juan Manuel Matés-Barco e Leonardo Caruana de las Cagigas. 
Entrepreneurship in Spain. A history. New York/London: 
Routledge, 2020. 
 
The figure of the entrepreneur has become a relevant factor 
that explains the process of growth and economic development. 
Rising unemployment rates have generated among institutional 
and private agents, a significant interest in promoting 
entrepreneurship as a formula to eradicate this social scourge of 
unemployment. Active policies that favor business culture and 
initiative are being promoted in all areas. In the university 
world, academic research has multiplied the work on 
entrepreneurship, a term that includes a triple meaning: the 
figure of the entrepreneur, the business function and the 
creation of companies. This versatile meaning must be based on 
a consistent theory about the company and the entrepreneur. 
This book presents specific cases of companies and 
entrepreneurs that have had their role throughout the history of 
Spain. The intention is to show the techniques and learning 
acquired by those agents, which have allowed a considerable 
advance in the knowledge of the structure and business 
development.  
 
This book brings together the research carried out by its authors 
with primary sources and makes it accessible to a wide 
audience—Spanish and Latin American—and will be of value to 
researchers, academics, and students with an interest in Spanish 
entrepreneurship, business, and management history. 
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Fabiano Quadros Rückert, Fábio Alexandre dos Santos e 
Guillermo Banzato (Orgs.). Aguas y políticas públicas en 
Argentina, Brasil y México. Jaén: Editorial de la Universidad de 
Jaén, 2021. 
 
El objetivo de este libro es estudiar los diferentes usos del agua 
en América Latina como un proceso histórico complejo e 
inacabado. Las perspectivas de investigación presentadas 
destacan la situación de la gestión del agua en Argentina, Brasil 
y México desde el siglo XIX a la actualidad, y demuestran la 
urgencia de pensar sobre el pasado para comprender el 
presente y prepararse para el futuro, en el que las aguas 
tendrán un lugar destacado en las disputas por los bienes 
comunes y el orden social. El libro fue concebido a partir del 
diálogo establecido entre los investigadores con motivo del 
Simposio “Aspectos históricos y económicos de los múltiples 
usos del agua. Políticas públicas, conflitos e intereses (siglos XIX-
XXI)” celebrado en el marco del VI Congreso Latinoamericano de 
Historia Económica (CLADHE), evento que ocurrió em julio de 
2019, en Santiago, Chile. En la ocasión, se creó la Red 
Interdisciplinaria de Estudios sobre Gestión del Agua (RIEGA), 
una red de investigadores que abordan el tema del agua bajo 
múltiples enfoques y en las más variadas áreas de conocimiento. 
 

  

 

Hildete Pereira de Melo e Miridan Britto Falci. Sinhazinha 
Emancipada: Eufrásia Teixeira Leite, 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 
2021. 
 
Eufrásia foi uma mulher diferente das sinhazinhas de sua época. 
Senhora de seu destino, numa época em que as mulheres ainda 
viviam sob o julgo de seus pais, maridos e da sociedade. Era 
bela, autoritária, independente, refinada, culta, apaixonada e 
solitária. A história das famílias (materna e paterna), os eventos 
políticos que marcaram a rica época cafeeira e a tensão 
escravagista, a vida num palacete em Paris, a intensa paixão 
pelo abolicionista Joaquim Nabuco, o apego à Casa da Hera 
(hoje Museu no interior do Rio de Janeiro), onde passou a 
infância e juventude, a eficiência e habilidade com que conduzia 
os negócios e o inusitado testamento foram objeto de 
minuciosa pesquisa das autoras durante anos. Sem herdeiros 
diretos, deixou em testamento sua imensa fortuna para 
construção e manutenção de instituições assistenciais no Brasil, 
principalmente nas áreas de educação e saúde.  
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Documentário Choque Cultural (1975) 

 

 

 

 

Direção de Zelito Viana, 1975. Restauração Mapa Filmes, 2020. 

Exibição da versão restaurada em alta definição do curta-metragem Choque cultural. Dirigido por Zelito 

Viana, o documentário traz entrevistas com Celso Furtado e mostra o confronto da cultura popular com 

a cultura importada. A apresentação do curta será realizado pela Profa. Livre-Docente Maria Alice Rosa 

Ribeiro (Pesquisadora colaboradora da Universidade Estadual de Campinas e professora aposentada da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho). A sessão também contará com comentários da 

Profa. Dra. Renata Bianconi (Pesquisadora colaboradora do Instituto de Economia, Universidade Estadual 

de Campinas). 

 

APOIO 
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Resumos dos trabalhos 
 

SESSÃO 1: ESCRAVIDÃO NOS SÉCULOS XVIII E XX 

 

CAPITALISMO GLOBAL ATRAVÉS DO MARANHÃO: ALGODÃO, ESCRAVIZAÇÃO E QUILOMBOS NO SÉCULO 

XVIII 

Luiz Alberto Alves Couceiro (Universidade Federal do Maranhão) e Rejane Valvano Corrêa da Silva 

(Universidade Federal do Maranhão) 

O artigo trata da estruturação da produção de algodão no Maranhão, no século XVIII, no contexto da 

chamada “segunda escravidão”, traçando o perfil de sociedade escravista ali constituída. Buscamos 

avaliar as condições de possibilidade para a ocorrência deste cenário, e como isto ajuda a compreender a 

constituição dos quilombos naquele lugar.  

Palavras-chave: Capitalismo. Algodão. Escravidão. 

 

DINÂMICA COMPARADA: FLUXOS DOS ESCRAVIZADOS AFRICANOS EM SÃO PAULO, MINAS GERAIS E 

MARANHÃO (1804-1848) 

Herbert S. Klein (Columbia University), Francisco Vidal Luna (Universidade de São Paulo), Lélio Luiz de 

Oliveira (Universidade de São Paulo) e Renato Leite Marcondes (Universidade de São Paulo) 

Analisamos comparativamente os escravizados sobreviventes presentes nos informes demográficos 

avaliados como de qualidade aceitável para Minas Gerais, São Paulo e Maranhão de 1804 a 1848. A 

parcela dos nascidos na África em relação aos escravizados e à razão de sexo de todos os cativos, de 

acordo com as idades, nos ajudaram a remontar a dinâmica retrospectiva da chegada dos africanos às 

regiões. Ao utilizarmos as coortes etárias estimamos, supondo certas hipóteses e procedimentos, as 

proporções de africanos e as razões de sexo da população cativa para os períodos anteriores aos das listas 

nominativas de habitantes. A dinâmica retrospectiva da introdução de africanos reconstruída mostrou-se 

bastante correlacionada à história econômica das diferentes regiões estudadas. 

Palavras-chave: Tráfico de escravizados. Africanos. Coortes etárias. Demografia histórica. Economia 

exportadora. 
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CONCENTRAÇÃO DE CAPITAL, ACENTUAÇÃO DAS DESIGUALDADES E TRANSFORMAÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS EM MINAS GERAIS NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XIX: UMA ANÁLISE DA 

POSSE DE CATIVOS NO VALE DO RIO PIRANGA 

Mateus Rezende de Andrade (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Atrelada a conjuntura interpretativa acerca do reordenamento do espaço produtivo da capitania, a 

historiografia mineira recente destacou a tendência de concentração das posses de cativos nas primeiras 

décadas do século XIX. Preocupada em sustentar argumentos que mostravam diversificação produtiva e 

inversão de capitais da mineração ao setor agropecuário, negligenciaram elementos explicativos do 

contexto socioeconômico mais amplo. A partir de minuciosa análise da estrutura da posse de escravos 

numa região que se mostrou fecunda ao estudo das transições ocorridas na capitania de Minas Gerais, 

este artigo mostra como a concentração do capital escravista mercantil caminhou de mãos dadas à 

acentuação das desigualdades na sociedade mineira, redefinindo os significados de ser senhor de escravo. 

Palavras-chave: Escravidão. Crise da mineração. Desigualdades socioeconômicas. Posse de cativos. 

 

DINÂMICAS DA ESCRAVIDÃO E DA LIBERDADE EM SÃO JOÃO DEL-REI, MINAS GERAIS: ASPECTOS 

ECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS (C.1830 - C.1860) 

Bruno Martins de Castro (Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais) 

Considerando a importância de Minas Gerais como a maior província escravista do Império do Brasil, 

neste artigo analisamos as dinâmicas das alforrias cartoriais de São João del-Rei em suas conexões com 

as conjunturas econômica e demográfica do tráfico negreiro. À vista do clássico debate historiográfico 

sobre a reprodução das escravarias mineiras, evidenciamos como, em alguns momentos, as taxas das 

manumissões sanjoanenses acompanharam, muito de perto, as oscilações do tráfico atlântico e interno. 

Em relação aos preços nominais das alforrias, pudemos verificar, ao confrontá-los com as avaliações de 

escravizados feitas nos inventários post mortem, que eles tenderam a acompanhar as flutuações nos 

padrões de preços do mercado. Se variáveis como gênero, idade, condição física e de saúde dos cativos 

foram levadas em conta para fixar o preço das alforrias, apontamos que a dimensão relacional entre os 

escravizados e seus senhores foi fundamental nesse processo. 

Palavras-chave: Alforrias. Tráfico negreiro. Preços da liberdade. 

 

SESSÃO 2: POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1 
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A ECONOMIA DAS LUZES: REFORMAS TARIFÁRIAS POSTAIS E DINÂMICAS DE CIRCULAÇÃO DE IMPRESSOS 

NO BRASIL DO SÉCULO XIX 

Pérola Maria Goldfeder Borges de Castro (Universidade de São Paulo) 

Esse artigo tem como objetivo apresentar um dos temas transversais de nossa investigação de doutorado 

recentemente concluída, qual seja: o lugar dos impressos na economia política do Império relativa às 

comunicações. Para isso, analisamos o evolver da legislação tarifária postal, sua discussão nas diferentes 

esferas de representatividade (Câmara/ Senado/ Imprensa) e a estatística dos Correios relativas ao 

volume, categoria e direção dos fluxos de correspondência. 

Palavras-chave: Correios. Materiais impressos. Império do Brasil. 

 

SERVIÇO SOCIAL POSTAL: A UNIVERSALIZAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A 

PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL 

Gabriel Crozetta Mazon (Universidade do Extremo Sul Catarinense) 

O artigo busca abordar os serviços postais exercidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

dentro da ótica das políticas pública de integração territorial e inclusão social. A pesquisa se iniciou com 

uma revisão sistemática dos 16 mais relevantes trabalhos de mestrado e doutorado, presentes na base 

da CAPES. Na sequência foi necessária uma revisão dos principais operadores dos países melhor 

ranqueados na União Postal Universal, considerando a qualidade dos sistemas postais nacionais. Esse 

exercício coloca a ECT no lugar e no tempo, sem análise do tipo “objeto isolado”, que enviesa temas como 

a privatização ou não dos Correios. Isso culmina na terceira parte do trabalho, que traz as políticas 

públicas, as parcerias com órgãos públicos em grandes operações logísticas e os desafios em grandes 

eventos. 

Palavras-chave: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Serviços Postais. Políticas Públicas. 

 

O INÍCIO DA POLÍTICA INDIGENISTA FEDERAL BRASILEIRA: UMA TENTATIVA DE PROTEÇÃO FRATERNA E 

REPUBLICANA (1892 A 1918) 

Marcelo Augusto Monteiro de Carvalho (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

- Campus São Paulo) 

Esta pesquisa visa investigar os debates do ambiente político-ideológico e o contexto socioeconômico da 

virada dos séculos XIX e XX que influenciaram decisivamente na criação em 1910 do primeiro órgão 

federal republicano responsável oficialmente pelas populações indígenas espalhas no território nacional, 

o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (S.P.I.L.T.N), o qual foi 

posteriormente renomeado para Serviço de Proteção aos Índios (S.P.I.) em 1918. Avançaremos na análise 
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dos primeiros passos deste aparelho federal em sua trajetória de legitimar-se no contexto administrativo 

da então jovem república brasileira. 

Palavras-chave: Primeira República. Cândido Rondon. Positivismo. Serviço de Proteção aos Índios. 

 

O FUNDO CHEFIA DE POLÍCIA: ANÁLISE E PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS 

Mateus Rezende de Andrade (Universidade Federal de Juiz de Fora) e Luis Felipe Duarte e Silva 

(Universidade Federal de Juiz de Fora) 

O presente trabalho trata do Fundo Chefia de Polícia do Arquivo Público Mineiro, discorrendo sobre os 

estudos feitos sobre essa fonte, que permite um estudo da interface entre a polícia e o crime. Tendo 

ênfase na discussão metodologia do desenvolvimento da pesquisa sobre essa fonte, o texto trata do 

contexto mineiro da época além de falar sobre a chefia de polícia, responsável pela produção da fonte. 

Por fim, trata-se da discussão metodológica da produção de um banco de dados produzido a partir da 

transcrição de quatro dos livros os POLs 168, 169, 170 e 171. 

Palavras-chave: Crime. Polícia. Minas Gerais. Primeira República. Metodologia. 

 

SESSÃO 3: HISTÓRIA DE EMPRESAS 1 

 

HISTÓRIA DE EMPRESAS: UMA CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

Jacob Frenkel (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Jaques Kerstenetzky (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro) 

Este artigo é uma proposta metodológica para estudos de caso de História empresarial a partir de uma 

concepção do uso flexível e pluralista de teorias econômicas, e que pretende uma prática de equilíbrio na 

relação entre história e teoria. A metodologia propõe uma visão de ação e decisão, e sugere níveis de 

análise de casos e um enfoque de identificação de fases na vida das empresas. O artigo faz também um 

inventário comentado de fontes para o estudo de casos empresariais. 

Palavras-chave: História de empresas. História e teoria. Metodologia. 

 

BUNGE E A HISTÓRIA DE UMA EMPRESA FAMILIAR BICENTENÁRIA: 1818 A 2018 

Armando Dalla Costa (Universidade Federal do Paraná) e Alexandre Macchione Saes (Universidade de São 

Paulo) 
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Este artigo tem como objetivo mostrar o funcionamento da empresa familiar Bunge ao longo de seus 200 

anos. Pretende-se demonstrar a relação entre as principais famílias acionárias: Bunge, Born, Hirsch e seu 

desenvolvimento, que iniciou na Europa de onde expandiu-se para outros continentes. Partindo do 

comércio de cereais, sob administração direta destas famílias a firma cresceu, diversificou atividades, 

entrou em outros setores empresariais, transformando-se num dos principais players internacionais na 

área de comércio de grãos, sua industrialização e produção de alimentos. Na década de 1990 houve 

reestruturação administrativa e profissionalização da gestão, quando agronegócio e alimentos tornaram-

se o core business e os executivos das principais firmas, que antes eram das famílias proprietárias, foram 

substituídos por executivos contratados no mercado. Em relação aos dados, trabalhamos com fontes 

primárias a partir do Centro de Memória Bunge, de São Paulo, entrevistas e fontes secundárias. Como 

conclusão prévia pode-se afirmar que a firma cresceu e mundializou-se sob administração direta dos 

fundadores e seus herdeiros. A passagem para a gestão profissional manteve as famílias Hirsch e Born no 

comando do conselho administrativo e majoritárias nas ações continuando, assim, a determinar seus 

rumos. 

Palavras-chave: Bunge, Born e Hirsch. Empresa Familiar. Comércio de grãos. Gestão empresarial. 

 

BUNGE E MOINHO FLUMINENSE (1887 A 1994): CONSTRUINDO UM GRUPO ECONÔMICO NO BRASIL 

Armando Dalla Costa (Universidade Federal do Paraná) e Alexandre Macchione Saes (Universidade de São 

Paulo) 

Este artigo tem como objetivo verificar como o Moinho Fluminense, uma firma da Bunge Brasil constituiu-

se em grupo econômico ao longo do século XX. Procuraremos demonstrar que a moagem de trigo passou 

por diversas transformações no período e o moinho foi se adaptando e contribuindo para estas mudanças. 

Quanto aos dados empíricos, a pesquisa trabalhou com fontes primárias consultadas no Centro de 

Memória Bunge, em documentos secundários sobre sua história, além de entrevistas. Teoricamente o 

texto segue os pensadores que propuseram explicações da formação de grupos econômicos em 

economias periféricas. Como principal conclusão pode-se afirmar que o Moinho Fluminense tornou-se 

um grupo econômico na medida em que foi reinvestindo seu capital, formando um conglomerado 

empresarial com diversas firmas coligadas, diversificou para outros setores de atividades econômicas e 

ocupou o território nacional. 

Palavras-chave: Moinho Fluminense. Bunge. Grupo Econômico. Empresas coligadas. 

 

SESSÃO 4: AMÉRICA LATINA E SUA INSERÇÃO MUNDIAL 1 

A RELAÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA NO IMPÉRIO COM O CAPITAL INTERNACIONAL: UMA (RE) 

CONEXÃO COM O SISTEMA ECONÔMICO MUNDIAL 

José Alex Rego Soares (Universidade de São Paulo) 
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O artigo procura analisar a condição de (re) conexão da economia brasileira com economia internacional 

a partir da crise do antigo sistema colonial e sua entrada na nova ordem internacional homogeneizada 

pela City londrina. Para tanto, construímos nossa argumentação a partir da presença do primeiro ciclo de 

expansão da bolsa de Londres impulsionado pelas empresas de mineração e a penetração desses capitais 

em solo nacional a parti de 1824. 

Palavras-chave: City. (Re)conexão. Empresas de Mineração. 

 

IMPERIAL BRAZILIAN MINING ASSOCIATION (IBMA): A CITY DE LONDRES NA ECONOMIA ESCRAVISTA 

BRASILEIRA NO INÍCIO DO SÉCULO XIX 

José Alex Rego Soares (Universidade de São Paulo) e Alexandre Macchione Saes (Universidade de São 

Paulo) 

O artigo analisa as práticas de uma companhia tipicamente capitalista no interior de uma sociedade 

escravocrata, acompanhando a atuação da Imperial Brazilian Mining Association (IBMA), empresa inglesa 

de mineração instalada no Brasil durante a primeira metade do século XIX. Para tanto, alicerçamos nossos 

argumentos a partir das contribuições de estudos que apontam como a acumulação gerada a partir do 

trabalho escravo cumpriu um relevante papel para o desenvolvimento do capitalismo.  

Palavras-chave: Imperial Brazilian Mining Association. Mineração. Escravidão. 

 

O JOGADOR: ESTRATÉGIAS DE REINSERÇÃO DO PERU NOS MERCADOS GLOBAIS DE CAPITAIS 1849-1875 

José Augusto Ribas Miranda (IBMEC-Rio de Janeiro) 

O presente artigo analisa o processo de construção do crédito peruano nos mercados internacionais entre 

1849 e 1875. O artigo parte da pergunta de como um país com instituições desacreditadas tornou-se o 

maior mutuário da América Latina entre 1849 e 1850, acumulando uma dívida de £33 milhões. Parte da 

resposta situa-se em três estratégias desenvolvidas pelos agentes peruanos em torno das exportações de 

guano: 1) o arranjo das garantias dos empréstimos com casas comerciais reputáveis; 2) intensa 

negociação com bancos europeus em disputa por esses empréstimos garantidos e 3) manipulação de 

relatórios dos depósitos do fertilizante. O artigo defende que instituições estáveis não são 

necessariamente condições essenciais para construção de uma boa reputação creditícia para economias 

periféricas, como a experiência peruana analisada demonstra. 

Palavras-chave: Peru. Dívida externa. Mercado de capitais. 

 

DÍVIDA EXTERNA E DEPENDÊNCIA: O PAPEL DOS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONTRAÍDOS PELOS 

GOVERNOS CENTRAL E PAULISTA NO DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA BRASILEIRO (1858-1889) 
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Lara Feriotto (Universidade Estadual Paulista) 

A proposta deste trabalho é analisar as finalidades ligadas à economia cafeeira dos empréstimos externos 

contraídos pelos governos central e paulista entre 1858 e 1889. De modo geral, realiza a discussão à luz 

das perspectivas marxistas das décadas de 1960 e 1970 sobre o desenvolvimento econômico latino-

americano e, mais especificamente, enquadra-se no atual resgate da Teoria Marxista da Dependência 

(TMD). Seu objetivo é identificar os efeitos das mencionadas operações externas na estrutura da 

economia cafeeira, a fim de compreender o papel dessas últimas no desenvolvimento do capitalismo 

dependente brasileiro. Os dados analisados foram levantados e centralizados, primeiramente, a partir da 

investigação nas obras de Valentim F. Bouças e Liberato de C. Carreira; em uma segunda etapa, eles foram 

confrontados e complementados pela pesquisa em fontes primárias disponíveis em plataformas digitais. 

Palavras-chave: Empréstimos externos. Teoria Marxista da Dependência. Desenvolvimento capitalista. 

 

SESSÃO 5: FISCALIDADE NOS SÉCULOS XVII E XVIII 

 

SOB A SOMBRA DO ASIENTO: CONTRATO E CONTRATADORES DE ANGOLA (1640-1705) 

Maximiliano Mac Menz (Universidade Federal de São Paulo) 

O contrato sobre a exportação de escravos de Angola foi um dos mecanismos centrais na organização do 

resgate de trabalhadores forçados na África Centro-Ocidental, do final do século XVI até o final do século 

XVIII. Embora existam trabalhos pioneiros que trataram desse negócio, as informações existentes sobre 

essa atividade ainda são muito escassas. Neste texto, pretendo explicar o funcionamento do contrato e 

discutir a dinâmica dos grupos que comandaram a arrecadação dos impostos até 1705. Meu objetivo aqui 

é demonstrar que, apesar da intensa participação de mercadores de Angola nos arrendamentos durante 

o período, os capitalistas ligados aos Asientos espanhóis exerceram pressão e influenciaram a organização 

do contrato de Angola. 

Palavras-chave: Tráfico de escravos. Angola. Capitalistas. 

 

AS DÍZIMAS DAS ALFÂNDEGAS CARIOCA E BAIANA NA SEGUNDA METADE DO XVIII E INÍCIO DO XIX: UMA 

COMPARAÇÃO INICIAL 

Fábio Pesavento (Escola Superior de Propaganda e Marketing) e Valter Lenine Fernandes (Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-riograndense / Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

A transferência da capital do Vice-Reino, em 1763, de Salvador para o Rio de Janeiro está inserida em um 

contexto de transição pelo qual atravessava a economia brasileira na segunda metade do XVIII. Este 

cenário de importantes transformações pode ser acompanhado através do comportamento dos 
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indicadores fiscais. O desempenho da dízima da Alfândega é um exemplo. Principal tributo arrecadado no 

Rio de Janeiro e na Bahia, a dízima refletia a pujança da renda interna, pois era cobrada sobre produtos 

importados. Além disso, refletia os movimentos no principal local da vida econômica: o porto. Com base 

nestas características o objetivo do presente artigo é o de analisar um histórico do processo de formação 

das alfândegas e os dados da arrecadação da dízima carioca e baiana entre 1769 a 1806. 

Palavras-chave: Dízima da alfândega. Alfândegas. Rio de Janeiro. Bahia. 

 

DÍZIMOS: CONTRATOS, RAMOS E RAMISTAS NA CAPITANIA DO RIO GRANDE DE SÃO PEDRO (1750-1820) 

Marcia Eckert Miranda (Universidade Federal de São Paulo) 

O texto discute o negócio gerado pela administração da arrecadação dos dízimos por particulares no Rio 

Grande do Sul no período entre 1750 e 1820. Busca-se analisar a importância econômica e social desse 

negócio que articulava diferentes setores da sociedade: das autoridades régias a pequenos negociantes 

no interior da capitania/província. Das grandes arrematações de contratos à venda dos ramos, das 

arrematações no Conselho da Fazenda em Lisboa àquelas na Junta da Fazenda na Capitania, a 

arrematação dos contratos para a arrecadação deste imposto e a venda de seus ramos conferiam grande 

capilaridade ao fisco, articulando diversos homens num negócio não apenas lucrativo, mas que também 

servia como mecanismo de cooptação que alicerçava alianças políticas e econômicas que se estendiam 

por amplos territórios e setores da sociedade colonial. 

Palavras-chave: Contratos régios. Dízimos. Rio Grande do Sul. 

 

SUMARIOS DE CARGO E INGRESOS FISCALES DE LA CAJA REAL DE SANTIAGO EN EL PINÁCULO DEL 

REFORMISMO BORBÓN EN CHILE (1768-1790) 

Juan José Martínez Barraza (Universidad de Chile) 

Este artículo examina la evolución y estructura de los ingresos fiscales de la caja real de Santiago de Chile 

durante el último tercio del siglo XVIII, a partir de la distinción entre los sumarios de cargo de las cartas 

cuentas de esta tesorería y la recaudación tributaria efectiva reportada por la Contaduría Mayor en 1792. 

Este ejercicio muestra el impacto de la reforma contable de 1784 en dichos registros administrativos y la 

dificultad que pudo significar para la obtención oportuna de síntesis comprensibles sobre el estado de 

esta hacienda; la alta correlación entre las variables económicas y fiscales oficiales, a diferencia de la 

obtenida a través de los sumarios de cargo y; respecto al crecimiento del erario santiaguino, si bien se 

explicó en parte por el curso de la economía, fue mayoritariamente resultado del proceso reformista 

agenciado desde la metrópolis. 

Palavras-chave: Real Hacienda. Chile. Siglo XVIII. 
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SESSÃO 6: TRANSPORTES DA COLÔNIA AO SÉCULO XX 

 

O LONGITUDINAL E O TRANSVERSAL: O SISTEMA FLUVIAL PARANÁ-PARAGUAI E SEUS CONCORRENTES NO 

ACESSO AO INTERIOR DA AMÉRICA DO SUL (SÉCULOS XVI-XX) 

Paulo Roberto Cimó Queiroz (Universidade Federal da Grande Dourados) 

O sistema fluvial Paraguai-Paraná, cujas condições de navegação variam de regulares a excelentes, é uma 

via especialmente apropriada para o acesso ao interior da América do Sul a partir do litoral atlântico, 

tendo cumprido essa função já no início da conquista europeia (sendo a via fluvial, nesse caso, 

complementada por um longo trecho terrestre). A esse respeito, contudo, sua importância variou ao 

longo do tempo. O presente texto, lançando mão de bibliografia produzida no Brasil e em países vizinhos, 

busca situar os vários momentos, modos e circunstâncias em que o referido sistema serviu à comunicação 

entre o Atlântico e o coração do continente, inserindo na análise as vias e meios que surgiram como 

alternativa a ele ou com ele concorreram. Mostra-se, entre outras coisas, que a orientação longitudinal 

da via fluvial foi desafiada, em particular, pelos caminhos terrestres que buscaram ligar as regiões centrais 

ao litoral atlântico no sentido transversal, seguindo os paralelos. 

Palavras-chave: Navegação fluvial. Ferrovias. Bolívia. 

 

A ESTRADA DE FERRO SÃO PAULO-GOYÁZ E OS CONTORNOS DO NEGÓCIO FERROVIÁRIO EM SÃO PAULO 

NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

Henry Marcelo Martins da Silva (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e Pedro Geraldo Saadi Tosi 

(Universidade Estadual Paulista) 

Esta pesquisa busca compreender a trajetória da E. F. São Paulo-Goyáz, linha férrea que ligava as cidades 

de Bebedouro e Monte Azul. A companhia, fundada em 1909 com parcos capitais num contexto de 

dificuldades para os segmentos ligados ao complexo cafeeiro, teve uma tumultuada vida como empresa 

ferroviária, sendo objeto de interesses diversos num ambiente de grande especulação econômica; 

naquele contexto, destaca-se a atuação de um grupo de investidores, que tomando o controle acionário 

da companhia promovem uma administração calamitosa, que culminou em sua falência em 1914. A partir 

de fontes diversas tais como Relatórios Governamentais, Relatórios de Exercícios da ferrovia e jornais do 

período, o trabalho buscou compreender as inconstâncias da trajetória da empresa, a transformação no 

perfil dos acionistas, bem como as condições que permitiram a ação de investidores no controle e falência 

da companhia. 

Palavras-chave: Ferrovias. Mercado de capitais. Engenheiros. 

 

PROPOSTA DE PERIODIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO RODOVIARISMO NO BRASIL (1893-1985) 
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Daniel Monteiro Huertas (Universidade Federal de São Paulo) 

O objetivo deste artigo é sugerir uma periodização da construção histórica do rodoviarismo no Brasil que 

não se enquadre em uma análise strictu sensu da dicotomia entre ferrovia e rodovia, trilho e asfalto, trem 

e caminhão – ponto que merece um longo debate de cunho estrutural, embora insuficiente para uma 

compreensão da totalidade do processo de inflexão do sistema de transportes brasileiro. A proposta 

apresentada, dividida em cinco recortes temporais (primórdios, institucionalização, ápice, reestruturação 

e alavancagem) que abrangem o período 1893-1985, está focada nos eventos e ações (normas, papel do 

Estado e da iniciativa privada, políticas públicas, ciclos de investimento, etc.) diretamente relacionados ao 

que concebemos como rodoviarismo. Uma questão fundamental é adotar uma parte do caminho já 

trilhado por Accorsi (1996), Paula (2010) e Grandi (2016), que colocam a política e o conflito como ponto 

central, levando-se em consideração o contexto histórico e o posicionamento dos agentes. 

Palavras-chave: Rodoviarismo. Periodização. Agentes. 

 

SANTA CATARINA NA ROTA DA AVIAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 1927-1949 

Alcides Goularti Filho (Universidade do Extremo Sul Catarinense) 

O objetivo deste artigo é descrever e analisar a trajetória da aviação comercial em Santa Catarina entre 

1927 e 1949, que compreendo o início das escalas em Santa Catarina pelo Syndicato Condor, em 1927, e 

a fundação da Transportes Aéreos Catarinense (TAC), em 1949. O texto está divido em três tópicos. O 

primeiro aborda a concentração aeroportuária em Santa Catarina localizada na região litorânea. O 

segundo descreve a passagem das companhias aéreas em Santa Catarina: Syndicato Condor (Cruzeiro do 

Sul), NYRBA do Brasil (Panair do Brasil), Aerolloyd Iguassu, VASP, VARIG, Real e TABA. Por fim, as 

considerações finais. 

Palavras-chave: Aviação. Santa Catarina. História. 

 

SESSÃO 7: INTERPRETAÇÕES DO BRASIL 1 

 

A TRAJETÓRIA DE MONTEIRO LOBATO COMO EMPRESÁRIO E O DEBATE DA QUESTÃO DO PETRÓLEO NO 

BRASIL 

Marina Gusmão de Mendonça (Universidade Federal de São Paulo) e Rafael Almeida Ferreira Abrão 

(Universidade Federal do ABC) 

Este trabalho procura resgatar a trajetória do empresário e escritor Monteiro Lobato, particularmente no 

que diz respeito às suas contribuições para o avanço da nascente indústria de petróleo no Brasil. Para 

tanto, a metodologia de pesquisa combinou análise documental e revisão bibliográfica, recuperando suas 
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obras e escritos sobre o tema. A retomada de tal discussão – que envolve temas como nacionalismo em 

relação a recursos naturais e soberania nacional – contribui para o entendimento acerca dos conflitos 

permanentes entre, de um lado, os interesses de empresas estrangeiras e, de outro, os países da periferia 

do sistema capitalista detentores de reservas petrolíferas. 

Palavras-chave: Monteiro Lobato. Petróleo. Nacionalismo. 

 

A FUNDAÇÃO DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO E O ESPÍRITO GORCEIX 

Amanda Mayara da Silva Bento (Universidade Federal de São Paulo) 

O objetivo do trabalho é apresentar o surgimento da Escola de Ouro Preto (EMOP) e o compromisso de 

seu fundador Claude Henri Gorceix com o beneficiamento dos recursos naturais, em especial o minério 

de ferro, vistos como o caminho ao desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Dessa forma, busca-se 

analisar as influências e o legado da instituição com a formação de seus engenheiros envolvidos com 

projetos para o beneficiamento dos recursos naturais do estado entre 1930-1950. Através da pesquisa 

bibliográfica este trabalho examinou que a EMOP foi a primeira instituição formadora de geólogos no 

Brasil com influência significativa em órgãos públicos relacionados ao aproveitamento dos recursos 

naturais, como o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, o Instituto de Tecnologia Industrial de Minas 

Gerais e a Federação das Indústrias do estado de Minas Gerais. 

Palavras-chave: Escola de Minas de Ouro Preto. Claude Henri Gorceix. Engenheiro mineiro. 

 

ROBERTO SIMONSEN E OS DESAFIOS DO PROTECIONISMO NA VIA COLONIAL 

Matheus Pires Matos (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri) 

O objetivo deste artigo será apresentar o protecionismo do autor brasileiro Roberto Simonsen, com 

enfoque na sua adaptação às necessidades do Brasil. Com este intuito o capítulo será dividido em duas 

partes, na primeira apresentaremos as mudanças que ocorreram após a Segunda Revolução Industrial e 

suas implicações no desenvolvimento das antigas colônias de exploração. Por fim, trataremos da teoria 

de Simonsen, cuja principal bandeira é a defesa do protecionismo e da planificação como forma de 

superar os entraves ao desenvolvimento. O tópico passará pelo seu diagnóstico dos problemas que 

enfrentavam a sociedade nacional, assim como as soluções apontadas.  

Palavras-chave: Roberto Simonsen. Protecionismo. Industrialização. 

 

A INFLUÊNCIA DE LIST E MANOILESCO NO PENSAMENTO PROTECIONISTA DE SIMONSEN 

Carlos Henrique Lopes Rodrigues (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri) 
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Este artigo discute as interpretações de Georg Friedrich List e Mihail Manoilesco sobre o protecionismo. 

Esses autores realizaram uma discussão importante sobre protecionismo, sua relação com a 

industrialização e o desenvolvimento nacional, entre meados do século XIX e início do século XX, 

respectivamente. O artigo realiza uma comparação entre suas análises e propostas, a partir de 

aproximações e divergências, além de resgatar a defesa da industrialização do Brasil e o protecionismo 

por parte de Roberto Simonsen, influenciado tanto pelo autor alemão quanto pelo autor romeno. 

Palavras-chave: List. Manoilesco. Simonsen. 

 

SESSÃO 8: POLÍTICAS ECONÔMICAS NA AMÉRICA LATINA  

 

NEOLIBERALISMO E INSTABILIDADE POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA: UM OLHAR HISTÓRICO-ANALÍTICO 

Daniel Alberto Perozo-Suárez (Universidade de Brasília) e Vinícius Figueiredo (Universidade de Brasília)  

Depois da independência, os países da América Latina passaram por transformações em seus sistemas 

políticos e sociedades. A Revolução Industrial e outras revoluções protagonizadas pelo ideário liberal 

impactaram diretamente na região. No século XX, o neoliberalismo retomou ideias derivadas do 

capitalismo de livre mercado. Essa tentativa de reinvenção do liberalismo redundou em uma espécie de 

receituário que organismos financeiros internacionais se empenharam em aplicar nos países latino-

americanos. Assim, o presente trabalho busca analisar desde uma perspectiva histórica a configuração do 

atual contexto sócio-político da América Latina diante do conjunto de políticas neoliberais adotadas pelos 

governos dos países da região. Na primeira parte, é estudada a história da região e sua conexão com o 

subdesenvolvimento. Na segunda, apresentamos as origens do termo neoliberalismo e suas principais 

características. Por último, destacamos o atual quadro político regional, e apresentamos algumas 

conclusões a partir da experiência neoliberal na região. 

Palavras-chave: História da América Latina. Política. Neoliberalismo. Economia. Desenvolvimento. 

 

PROGRESSISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: UM ESTUDO SOBRE O EQUADOR.  

Alexandre Jeronimo de Freitas (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) e Henrique Moura Ferreira 

(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)  

Este trabalho consiste em uma análise do desenvolvimento industrial no Equador deste a adoção do dólar 

como moeda corrente no ano 2000 até o último ano de governo do presidente Rafael Correa em 2017. O 

objetivo principal é avaliar e mensurar o ritmo e a direção do processo de mudança estrutural do país, 

principalmente, durante o período de vigência dos planos nacionais para o Buen Vivir (2009 a 2013 e 2013 

a 2017). Alguns críticos têm denominado este modelo de desenvolvimento como “neoextrativista”, ou 

seja, que teria apenas reproduzido a tradicional estrutura produtiva orientada pelas atividades primário-
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exportadoras. Contudo, os resultados desta pesquisa demonstram que avanços significativos ocorreram 

nos subsetores mais tecnológicos da indústria de transformação equatoriana, contradizendo o argumento 

de que a estrutura produtiva em nada se modificou. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico. Equador. Estrutura Produtiva. 

 

REPENSANDO O PAPEL DO ESTADO: AS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE FOX E LULA I 

Ricardo Neves Streich (Universidade de São Paulo) 

O presente artigo tem por objetivo comparar as estratégias de desenvolvimento dos governos de Vicente 

Fox e Luiz Inácio Lula da Silva. Fox e Lula, embora distantes ideologicamente, foram eleitos por 

importantes partidos de oposição de México e Brasil da década de 1990. Entendemos que as vitórias 

eleitorais da oposição podem ser compreendidas como um mal estar com a implementação neoliberal e, 

por isso propomos essa comparação com intuito de compreender como os diferentes matizes ideológicos 

responderam às crises do neoliberalismo 

Palavras-chave: Vicente Fox. México. Lula. Brasil. Desenvolvimento econômico. 

 

SESSÃO 9: ECONOMIA INTERNACIONAL 1 

 

ECONOMIA CAPITALISTA AOS SOLAVANCOS: DA ECONOMIA DE GUERRA À DE RECONSTRUÇÃO (1898-

1925) 

Thiago Vinícius Mantuano da Fonseca (Universidade Federal Fluminense) 

A Primeira Guerra Mundial foi prevista e preparada. Os anos de crescimento econômico embalaram a 

expansão imperialista recebida da Grande Depressão e levaram o acirramento das disputas entre 

economias nacionais ao encrespamento das relações internacionais e ao conflito entre Estados Nacionais. 

Após mais de 4 anos de conflagração, destruição e revolução, a economia mundial se transformou por 

inteiro. Longe de serem meros “atingidos”, os interesses financeiros-industriais foram protagonistas deste 

processo. Este estudo tem o objetivo de elucidar como, porquê e em que circunstancias as maiores 

economias mundiais se lançaram no abismo, quem se salvou e como se deu esta reconstrução. Para tanto, 

nos serve a ótica da História Econômica, além de alguns observadores contemporâneos. 

Palavras-chave: Economia de Guerra. Imperialismo. Reconstrução. 

 

VESTINDO A WEHRMACHT: AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ALGODÃO PARA A ALEMANHA, 1934-1940 
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Henrique Pons Agnelli (Universidade de São Paulo) 

Este artigo tem como objetivo investigar o crescimento do comércio brasileiro de algodão com a 

Alemanha entre o início do surto algodoeiro em 1934 e o fim das exportações ao país com o início da 

Segunda Guerra Mundial. No intuito de analisar o interesse estrangeiro pelo produto e avaliar o 

significado da demanda alemã pela fibra, além de compreender a importância dessas transações no 

conjunto das contas externas brasileiras e as percepções e implicações diplomáticas desse comércio, em 

especial com os Estados Unidos, o artigo resgata dados de produção, dados do setor externo e autores 

que tratam do desenvolvimento da cotonicultura brasileira e das relações diplomáticas e comerciais com 

os Estados Unidos e a Alemanha no período. 

Palavras-chave: Era Vargas. Algodão. Setor Externo. 

 

AS EXPERIÊNCIAS EUROPEIA E LATINO-AMERICANA DE INTEGRAÇÃO FINANCEIRA REGIONAL NO PÓS-

GUERRA 

Felipe Nogueira da Cruz (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Ao permitir que exportadores e importadores de um grupo de países liquidem o intercâmbio mútuo em 

suas respectivas moedas domésticas, os sistemas de pagamentos regionais buscam mitigar os dilemas do 

Sistema Monetário e Financeiro Internacional. Este artigo discute duas experiências seminais neste 

âmbito: a União Europeia de Pagamentos (UEP), vigente entre 1950 e 1958, e o Convênio de Pagamentos 

e Créditos Recíprocos (CCR), criado por um conjunto de países latino-americanos em 1965. Ambos os 

mecanismos lograram atenuar, em maior ou menor medida, a obstrução dos canais de compensação 

multilateral dos pagamentos transfronteiriços decorrente da carência de divisas que caracterizou o pós-

Segunda Guerra Mundial. Os resultados foram muito mais expressivos no caso da UEP, embora o CCR 

ainda viesse a desempenhar um papel fundamental na crise da dívida externa latino-americana ao longo 

dos anos 1980. 

Palavras-chave: Integração financeira. Sistema de pagamentos regional. União Europeia de Pagamentos. 

Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos. 

 

A EVOLUÇÃO DA ECONOMIA CAPITALISTA ENTRE AS DÉCADAS DE 1950 E 1970. AS ORIGENS DA 

ECONOMIA TRANSNACIONAL 

Ricardo Antonio Soldera (Universidade Estadual de Campinas) 

A internacionalização do capital imperialista caracteriza a expansão do capitalismo na década de 1950. A 

Guerra Fria e a contínua necessidade do controle das matérias primas e mercados dos países periféricos 

lançaram as empresas imperialistas à uma nova partilha do mundo. As filiais das grandes empresas se 

reproduziram como uma unidade produtiva nos países hospedeiros de forma similar à sua matriz no país 

de origem, criando vínculos locais. Uma economia transnacional é formada na década de 1970. Ela possui 
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três características: o aumento dos financiamentos offshore, a nova divisão internacional do trabalho e a 

empresa transnacional. As empresas imperialistas começaram a ter uma atuação global com relativa 

autonomia de seu país de origem e demais territórios, conquistando mercados ignorando as fronteiras 

nacionais. 

Palavras-chave: Capital Imperialista. Economia Transnacional. Empresa Transnacional. 

 

SESSÃO 10: COMÉRCIO E GOVERNO COLONIAL  

 

ILUSTRAÇÃO NOS SERTÕES DO NORTE DA AMÉRICA PORTUGUESA: PROJETOS COLONIAIS NOS ESCRITOS 

DE AGENTES DO GOVERNO E DE NATURALISTAS, CAPITANIAS DO CEARÁ E DO PIAUÍ (C. 1770- C. 1810) 

Leonardo Cândido Rolim (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte)  

Este texto analisa alguns projetos coloniais para as capitanias do Ceará e do Piauí, os Sertões do Norte. A 

produção de relatos, memórias, ideias, roteiros e tantos outros documentos teve significativo aumento 

ao longo dos setecentos e se caracterizou pelo conteúdo que pautava as possibilidades de intervenção da 

estrutura político e administrativa na racionalização e melhor exploração dos territórios coloniais, típicas 

da ilustração. Dessa forma, o caso específico das duas capitanias (Ceará e Piauí), entendidas aqui como 

formadoras da região colonial dos Sertões do Norte, será investigado a partir as percepções de agentes 

do governo e de dois naturalistas, João da Silva Feijó e Vicente Dias Cabral que, com suas trajetórias 

distintas, apresentaram alternativas para explorar as potencialidades dos Sertões do Norte a partir do 

esquadrinhamento de seu território. 

Palavras-chave: Ilustração. Projetos Coloniais. Sertões do Norte. 

 

A TEMPESTADE PERFEITA: FRONTEIRAS, CULTURA E ECONOMIA NA FORMAÇÃO DAS ROTAS DE 

COMÉRCIO ENTRE RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS NO MUNDO ATLÂNTICO, SÉCULO XVIII 

Philippe Moreira (Universidade Federal Fluminense) 

Esse trabalho trata do encontro de grupos sociais, em parte, distintos do ponto de vista cultural e 

demográfico, mas que por meio do comércio, do escravismo moldaram as redes de abastecimento por 

rios que conectou o Rio de Janeiro e as Minas Gerais no século XVIII. Esses agentes, indígenas e sesmeiros 

do Recôncavo da Guanabara no Rio de Janeiro, e os contratadores de rios e seus respectivos 

interlocutores ou mediadores culturais, moldam as relações sociais da fronteira entre Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, impactando no território e fazendo com que esses grupos fossem essenciais a expansão do 

projeto colonial. Para ratificar nossas hipóteses, utilizaremos iconografias da biblioteca brasilianas da USP, 

relatos de viajantes e a documentação do Arquivo Histórico Ultramarino. 
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Palavras-Chave: Rio de Janeiro. Caminhos. Colônia. Economia. 

 

PRODUÇÃO E TRANSPORTE DE MADEIRA ENTRE O GRÃO-PARÁ E LISBOA DOS SÉCULOS XVIII E XIX 

Márcia Cecília Flexa Freitas (Universidade de Brasília)  

Este artigo dedica-se a fazer um estudo dos padrões gerais de produção de madeira no Grão-Pará dos 

séculos XVIII e XIX, bem como do transporte dessa matéria-prima entre a América Portuguesa e Lisboa. A 

análise do mundo da madeira dedica-se fundamentalmente a entender como se dava a extração de 

madeira, em quais políticas e normas essa extração estava inserida e quem era responsável por essa 

produção. Pretende-se entender também os impactos que a produção sistemática de madeira causava 

nas conformações sociais do Grão-Pará colonial, levando em consideração a mão-de-obra utilizada e a 

importância que a madeira e suas logísticas de extração assumia no mercado externo e interno. 

Palavras-chave: Extração e transporte de madeira. Grão-Pará colonial. Trabalho indígena. 

 

RENASCIMENTO AÇUCAREIRO: IMPORTAÇÕES DE AÇÚCAR BRASILEIRO PELO PORTO (1762-1800) 

Renato Leite Marcondes (Universidade de São Paulo) e Lélio Luiz de Oliveira (Universidade de São Paulo) 

A partir de um conjunto de dados inéditos do comércio do açúcar para o Porto (em Portugal), 

reconstituímos os movimentos da importação do Brasil na segunda metade do século XVIII, 

compreendendo a quantum, arrecadação e os valores. Os documentos alfandegários de diferentes 

arquivos portugueses permitiram a reconstrução de uma série de importações açucareiras pelo Porto. Os 

resultados alcançados demonstraram uma tendência crescente de desembarque de açúcar de 1762 a 

1800. Tal evidência reafirma o renascimento açucareiro brasileiro, porém em momento anterior ao já 

salientado pela historiografia. 

Palavras-chave: Açúcar. Brasil. Porto. Importações. Dízima. 

 

SESSÃO 11: POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2 

 

PETROLINA: SECA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (1959-2013) 

Mariana Albuquerque Rodrigues Viotti (Universidade Federal de São Paulo) e Fábio Alexandre dos Santos 

(Universidade Federal de São Paulo) 

A região do atual município de Petrolina (PE), situado no semiárido brasileiro, apresenta características 

hidrológicas que associadas à contribuição antrópica de sua ocupação, de estruturação produtiva 
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(fundada na exploração colonial), de estabelecimento de relações de poder, de desigualdade etc. 

agravaram as manifestações de seca. A partir de 1959, contudo, políticas públicas mais efetivas passaram 

a ser delineadas no sentido de se enfrentar a problemática, por meio da ação do Estado. Desta forma, o 

objetivo deste artigo é apreender como as políticas públicas propostas e executadas a partir das reflexões 

de Celso Furtado promoveram condições para colonização, utilização das águas para geração de trabalho 

e renda e, logo, evitando a reprodução do ciclo da pobreza e de ondas migratórias. Daí o Projeto de 

Irrigação Senador Nilo Coelho, em Petrolina. Para a execução esta reflexão foi realizada revisão 

bibliográfica, análise de periódicos, documentos e mapas históricos, além da análise de dados estatísticos. 

Palavras-chave: Seca. Políticas Públicas. PISNC. Celso Furtado. Petrolina. 

 

A EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGROPECUÁRIA, POLÍTICA DE INCENTIVOS FISCAIS E A FORMAÇÃO DO 

MERCADO DE TERRAS NO ESTADO DO PARÁ 

Renata Almeida de Andrade (Universidade Federal do Pará), Rogger Mathaus Magalhães Barreiros 

(Universidade Federal Fluminense) e Danilo Araújo Fernandes (Universidade Federal do Pará) 

Este artigo se propõe a analisar uma etapa do processo histórico de constituição do mercado de terras no 

Estado do Pará, utilizando um recorte específico de análise sobre os dados de incentivos fiscais concedidos 

pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) entre os anos de 1966 e 1999. Os 

principais resultados, apontam o processo de concentração e dispersão dos incentivos fiscais em regiões 

diferentes do Estado do Pará, e com incentivos direcionados à agentes econômicos de origem diversas. 

Destaca-se ainda o alto nível de concentração dos incentivos fiscais concedidos para grandes 

empreendimentos direcionados à região do Sudeste Paraense e para empresários de origem paulista, 

entre os anos de 1966 e 1979. O que permite concluir pela importância deste momento histórico também 

para a compreensão do perfil específico do processo de expansão e consolidação de um mercado de 

terras nesta região com um alto nível de concentração fundiária. O que explica, em grande medida, o alto 

nível de conflitos e violência ainda hoje presentes nessa região da Amazônia. 

Palavras-chave: Sudeste paraense. Incentivos fiscais. Mercado de terras. 

 

INSISTINDO NO ATRASO EDUCACIONAL: A ECONOMIA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO DURANTE O REGIME 

MILITAR NO BRASIL, 1964-1985 

Thomas Hyeono Kang (Escola Superior de Propaganda e Marketing Porto Alegre e Fundação Getúlio 

Vargas, São Paulo) 

Há controvérsia acerca do papel do regime militar brasileiro na expansão da educação básica. Neste 

artigo, argumenta-se que a ditadura militar inicialmente favoreceu a expansão do ensino fundamental, 

mas posteriormente se tornou um empecilho à universalização desse nível de ensino. No início, todos os 

níveis de ensino, incluindo o primário, foram beneficiados principalmente por conta da reforma tributária 
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(1964-66), que aumentou a capacidade fiscal de todos os entes federativos. Entretanto, o regime 

promoveu uma expansão substancial de matrículas nesse nível em detrimento dos demais a partir de 

1968, por conta de ameaças à ordem oriundas de movimentos estudantis e pressão de segmentos da 

elite. Além disso, a combinação de incentivos à exportação com a política industrial do II PND empobreceu 

os entes subnacionais em meados dos anos 1970, o que comprometeu o financiamento da educação 

básica. Com isso, as políticas do regime acabaram contribuindo para a manutenção do atraso educacional 

do país.  

Palavras-chave: Capacidade fiscal. Economia política da educação. História econômica da educação. 

 

PENSAMENTO ECONÔMICO-SOCIAL DE NELSON RODRIGUES DOS SANTOS: SOCIALISMO REFORMISTA E 

AS POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL NOS ANOS 1980 

Leonardo Carnut (Universidade Federal de São Paulo), Brunna Mariel (Universidade de São Paulo), Bruna 

Mendes (Universidade de São Paulo) e Danilo Alves Rosa Moreira (Universidade de São Paulo) 

O objetivo deste estudo foi analisar as semelhanças entre o pensamento econômico-social de Nelson 

Rodrigues dos Santos sobre a saúde e o de Eduard Bernstein discutido por Walter Montenegro sobre as 

premissas teóricas da socialdemocracia. Assim, realizou-se uma análise teórica comparativa sobre a 

assimilação das reflexões econômicas, as propostas políticas sociais-democratas entre os autores e como 

o Estado brasileiro vêm fazendo suas políticas públicas de saúde no Brasil no período de 1980-90. O texto 

está dividido em três partes. A primeira apresenta os três intelectuais em seus dois tempos históricos 

distintos. A segunda apresenta a interpretação-compilação de Walter Montenegro sobre o socialismo 

reformista de Eduard Bernstein. A terceira apresenta o Brasil e as políticas públicas em saúde no 

pensamento econômico-social de Nelson Rodrigues dos Santos. Por fim, breves considerações foram 

feitas sobre o uso do pensamento socialdemocrata de Santos para pensar a saúde em sua época. 

Palavras-chave: Pensamento Econômico. Economia da Saúde. Políticas Públicas. 

 

SESSÃO 12: HISTORIADORES E HISTORIOGRAFIA 

 

APROXIMAÇÃO A AL-MUQADDIMAH: IBN KHALDŪN EM PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA 

Wolfgang Lenk (Universidade Federal de Uberlândia) e Leonardo Segura Moraes (Universidade Federal de 

Uberlândia) 

O objetivo do artigo é revisar um conjunto de leituras do pensamento de Ibn Khaldūn (1332-1406), 

particularmente em seus Prolegômenos à História Universal, ou Muqaddimah, cujas posição na história 

da historiografia, da filosofia e das ciências humanas é objeto de interpretações diversas. Entre os temas 

que são objeto de análise, destacam-se: o desafio de traduzir termos que são conceitos fundamentais 
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nessa obra, como umrān e aṣabīyyah; o caráter cíclico ou dialético do tempo histórico na sua escrita da 

história; o particularismo ou universalismo na perspectiva; por fim, a originalidade da análise econômica. 

Para tanto, foram analisadas as interpretações de autores diferentes, entre eles: Ortega y Gasset, Ernest 

Gellner, Yves Lacoste, Zaid Ahmad, J. D. Boulakia, Ibrahim Oweiss, M. Akif Kayapmar. 

Palavras-chave: Ibn Khaldūn. Muqaddimah. Pensamento islâmico. Historiografia. 

 

DA “ILUSTRAÇÃO INDUSTRIAL” À “PRIMEIRA ECONOMIA DO CONHECIMENTO”: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES HISTORIOGRÁFICAS DE JOEL MOKYR, PETER M. JONES E 

MARGARET C. JACOB 

Luiz Carlos Soares (Universidade Federal Fluminense) 

Neste trabalho, focalizaremos um debate historiográfico importante que vem sendo desenvolvido por 

historiadores econômico-sociais e historiadores da ciência e da tecnologia, tais como Joel Mokyr, Peter 

M. Jones e Margaret C. Jacob, acerca da relação entre a “Ciência Ilustrada” produzida no século XVIII e a 

Revolução Industrial que transformou a Inglaterra na primeira potência industrial do planeta. Este debate 

trouxe novas abordagens para dois fenômenos que, antes do seu início, eram vistos de forma dissociada 

pela historiografia – a Ilustração setecentista e a Revolução Industrial – e possibilitou a emergência de 

novas perspectivas de conceituação de alguns fenômenos históricos, tais como a “Ilustração Industrial” e 

a primeira fase da Revolução Industrial como a emergência de uma “primeira economia do 

conhecimento”. 

Palavras-chave: Ilustração Industrial. Revolução Industrial. Primeira Economia do Conhecimento. 

 

A ESCOLA DOS ANNALES E PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA HISTÓRIA ECONÔMICA NA FRANÇA 

(1929-1945) 

Milena Fernandes de Oliveira (Universidade Estadual de Campinas) 

Tradicionalmente dividida em três fases, a Escola dos Annales foi pensada em gerações, e a cada uma 

delas, foi atribuído um enfoque mais específico. Dessa forma, a primeira fase, chamada de fase 

fundacional, situada entre 1929 e 1945, esteve centrada nas figuras de Marc Bloch e Lucien Febvre, e 

estaria mais voltada à História Social. A segunda fase, chamada de geração Braudel, entre 1945 até 1968, 

seria a fase do auge da História Econômica. Finalmente, a terceira fase, a da Novíssima História, seria a 

era das mentalidades. No entanto, o que observamos é que todas as formas de fazer história, econômica, 

social e mentalidades, encontram-se presentes nas três fases dos Annales. Tanto o uso de representações 

coletivas ou mentalidades pode ser observada no estudo sobre os reis taumaturgos de Marc Bloch, quanto 

também a História Econômica foi muito significativa na fase que se estendeu até a II Guerra Mundial, mais 

ainda do que em Fernand Braudel. Mais do que fases divididas de acordo com diálogos específicos entre 

uma ou outra Ciência Social, foi pelo diálogo entre a História e as diversas disciplinas que a Escola dos 
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Annales, se assim podemos denominá-la, se fez sentir. Dessa forma, a própria noção de economia que foi 

utilizada não foi a definição encontrada nos manuais, mas sim a de uma esfera que sofria o peso 

persistente da civilização e de sua cultura. Dessa forma, este artigo se propõe a estudar o processo de 

formação da Escola, entre 1929 e 1945, a partir de sua produção em História Econômica, em paralelo ao 

próprio processo de institucionalização da História Econômica na França. A delimitação de um campo de 

estudo; uso de uma acepção mais apropriada de Economia Política, mais de acordo com a próprio projeto 

da escola; bem como a mobilização das fontes mais apropriadas ao estudo de fatos econômicos foram 

comuns à História Econômica Francesa e ao movimento dos Annales. Mais do que isso, podemos dizer 

que a Escola dos Annales fez a sua própria História Econômica, seguindo as tendências da História da 

Historiografia Econômica em geral e, particularmente, na França.  

Palavras-chave: Escola dos Annales. História Econômica. Historiografia. 

 

A DISPUTA HISTORIOGRÁFICA PELA REDEFINIÇÃO DE UMA MEMÓRIA SOBRE A GUERRA FRIA: REFLEXÕES 

CRÍTICAS SOBRE AS CORRENTES ORTODOXA E PÓS-REVISIONISTA 

Flávio Alves Combat (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

O objetivo central do artigo é revisitar o debate historiográfico sobre a Guerra Fria, com foco nas teses 

ortodoxas e, especialmente, pós-revisionistas. Pretende-se, assim, comprovar a hipótese de que o pós-

revisionismo retomou e aprofundou as teses centrais da ortodoxia, convertendo-se numa corrente 

historiográfica essencialmente limitada à interpretação ortodoxa sobre aquele conflito. Inicialmente, 

texto apresenta uma síntese da historiografia ortodoxa sobre a Guerra Fria, analisando as suas duas 

vertentes: a interpretação derivada do pensamento de George Frost Kennan, responsável pela Doutrina 

de Contenção do Comunismo; e a interpretação dos ortodoxos “rebeldes”, que se distanciaram de Kennan 

ao defender uma política externa belicista, na qual estava radicada a Doutrina Truman. Na segunda seção, 

o artigo analisa criticamente a historiografia pós-revisionista, sobretudo a partir da obra do historiador 

John Lewis Gaddis, e estabelece comparações com o debate historiográfico pregresso. 

Palavras-chave: Guerra Fria. Historiografia. Ortodoxia. Pós-revisionismo. 

 

SESSÃO 13: HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO 1 

 

MODELADORES, INTÉRPRETES E COPISTAS: O DEBATE HISTORIOGRÁFICO RECENTE EM HISTÓRIA DO 

PENSAMENTO ECONÔMICO  

José Ricardo Fucidji (Universidade Estadual de Campinas) e Nelson Cantarino (Universidade Estadual de 

Campinas) 
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Este texto discute as abordagens normativas em história das ideias econômicas, a saber, a reconstrução 

racional e a reconstrução histórica. Apresenta as proposições e os principais conceitos de cada 

abordagem, suas variantes, defesas e críticas, bem como apresenta argumentos ilustrativos de cada uma 

das aplicações. Em termos normativos, mostra-se que a história intelectual tem mais fecundidade 

analítica e profundidade metodológica do que a reconstrução racional. Em termos descritivos, 

apresentamos algumas tendências recentes de (i) incorporação de novos temas e fontes; (ii) mais 

descrição do que apologia dos temas historiados; e (iii) maior preocupação com a prática efetiva da ciência 

econômica do que com a metodologia ideal para praticá-la. 

Palavras-chave: Reconstrução racional. Reconstrução histórica. História recente da economia. 

 

CAMELOT ELÉTRICA: UM ECONOMISTA VISITA A CORTE DO REI ARTHUR.  

Rafael Galvão de Almeida (Universidade Federal de Minas Gerais) 

Mark Twain escreveu o livro A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court (1889) como uma forma de 

refletir sobre as mudanças que ocorriam nos Estados Unidos da assim chamada “Era Dourada”. O livro 

conta a história de Hank Morgan, um engenheiro que foi parar na Inglaterra do século VI, quando o Rei 

Arthur liderava os Cavaleiros da Távola Redonda, em Camelot. Hank tenta industrializar a Inglaterra doze 

séculos antes, usando seus conhecimentos de tecnologia e cultura. Porém, seu projeto de Camelot 

Elétrica, sobre inúmeros reveses e falha. A novela é relevante para economistas porque lida com vários 

tópicos de interesse, tais como empreendedorismo e desenvolvimento econômico. No fim, Hank foi 

semelhante a um economista visitante e experimentou os mesmos problemas. 

Palavras-chave: Mark Twain. Economia e literatura. Desenvolvimento econômico. 

 

THE ROAD TO THE GENERAL THEORY: J. M. KEYNES, F. A. HAYEK, AND THE GENEALOGY OF 

MACROECONOMICS 

Keanu Telles (Universidade de Brasília) 

The criticism made by Friedrich A. Hayek to A Treatise on Money by John Maynard Keynes, and the 

subsequent controversy that followed with the involvement of members of the Cambridge Circus, 

sustained important elements to Keynes’ abandonment of his earlier ideas and to his way to General 

Theory. The figure and position of Hayek operated to clarify the underlying differences and the new 

theoretical routes for Keynes, one that was more explicitly opposite to critical authors drawing from Knut 

Wicksell. To some degree, the road to General Theory was paved in the famous 1931 controversy - in 

particular the rejection of the Wicksell connection. 

Palavras-chave: Keynes. Hayek. Genealogia da macroeconomia. 
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UM MINOTAURO ÀS MARGENS DO LAGO MICHIGAN: A ESCOLA DE CHICAGO ENQUANTO OBJETO 

HISTORIOGRÁFICO 

Marcos Taroco Resende (Universidade Federal de Minas Gerais) 

Desde a década de 1960, o termo “Escola de Chicago de Economia” vem sendo concebido de diferentes 

maneiras, criando uma grande mitologia sobre seu significado e suas características. Na literatura 

especializada, nas últimas duas décadas tem havido um crescente interesse historiográfico, com novos 

recortes e problemáticas que revisam e desafiam preconcepções, até mesmo em suas questões mais 

básicas. Neste sentido, a contribuição que o presente artigo visa oferecer é um balanço crítico sobre a 

vasta e crescente historiografia da Escola de Chicago, suas concepções e as implicações metodológicas e 

históricas destas. Constatamos que há uma divisão presente na literatura, entre aqueles que exaltam suas 

contribuições científicas, e de outro lado, aqueles que concebem essa “escola” por seus aspectos políticos 

e ideológicos. Nossa reflexão principal é que a construção de um argumento robusto sobre a Escola de 

Chicago em História do Pensamento Econômico, deve levar em conta essas duas dimensões. 

Palavras-chave: Escola de Chicago. Historiografia. História do pensamento econômico. 

 

SESSÃO 14: ESCRAVIDÃO NO SÉCULO XIX 

 

ESCRAVIDÃO, MODERNIDADE E ELETRICIDADE NO BRASIL ESCRAVISTA 

Rita de Cássia da Silva Almico (Universidade Federal Fluminense) e Luiz Fernando Saraiva (Universidade 

Federal Fluminense) 

A presente pesquisa trata do processo de modernização da economia e sociedade brasileiras a partir da 

introdução e desenvolvimento da energia elétrica no Brasil, desde o final do século XIX até as primeiras 

décadas século XX. Normalmente vista como sinal antagônico ao recém abolido passado escravagista, a 

modernização proporcionada pelo uso da energia elétrica — bem como de todas as modernizações 

coetâneas — era(m) vista(s) como a superação desse passado. Nesse texto pretendemos propor uma 

análise oposta, ou seja, a de que tais modernidades estiveram intrinsecamente ligadas à escravidão, não 

somente pela renda gerada por esta, mas também pela presença de trabalhadores escravizados na 

construção, manutenção e no próprio andamento das empresas, obras e empreendimentos tidos como 

modernos. 

Palavras-chave: Modernização. Escravidão. Energia Elétrica. 

 

RESISTÊNCIA E TRABALHO DOS ESCRAVIZADOS NO RIO DE JANEIRO, ENTRE 1875 E 1879: NOTAS 

BIBLIOGRÁFICAS E NOVOS DADOS 
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Gabriel Almeida Antunes Rossini (Universidade Federal do ABC) e Ramatis Jacino (Universidade Federal 

do ABC) 

O foco do presente artigo é o estudo da resistência e do trabalho de homens e mulheres escravizados na 

capital do Império do Brasil e arredores, entre 1875 e 1879. Para tanto, recuperamos parte da bibliografia 

atinente ao tema e analisamos informações decorrentes de 3.031 anúncios de fuga de cativos publicados 

em alguns dos principais jornais que circulavam na cidade do Rio de Janeiro. Procuramos apreender 

elementos do trabalho e da resistência cativa sem perder de vista os processos históricos de longa 

duração e os nexos existentes entre as dinâmicas global e local. 

Palavras-chave: Resistência dos escravizados. Trabalho. Rio de Janeiro. Século XIX. 

 

ASPECTOS ECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS DAS FUGAS DE ESCRAVIZADOS OCORRIDAS NO SUDESTE DO 

IMPÉRIO DO BRASIL (1880-1888) 

Milena Yumi Nakaione (Universidade Federal do ABC) e Gabriel Almeida Antunes Rossini (Universidade 

Federal do ABC) 

No presente trabalho estudamos aspectos da resistência dos escravizados e escravizadas, no sudeste do 

Império do Brasil, entre 1880 e 1888. Para tanto, analisamos significativo volume de anúncios de fugas de 

cativos publicados em jornais que circularam nas Províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

A partir dos documentos indicados, realizamos apreciações econômicas e demográficas por meio de 

perguntas como: qual a dinâmica das fugas (i) por períodos e por sexo?; (ii) por idade e origem (africanos 

e nascidos nas Américas)?; (iii) de fazendas versus de cidades?; (iv) por gratificações oferecidas pela 

recaptura ou informações dos cativos fugidos?; (v) por ocupação?; (vi) coletivas e individuais?; (vii) dada 

a disseminação das formulações e ações abolicionistas, isto fez com que as fugas de escravizados se 

tornassem mais frequentes?; (vii) e qual a importância das fugas para o processo de abolição no fim da 

década de 1880? 

Palavras-chave: Escravidão. Resistência. Fugas. 

 

DESIGUALDADE DE RENDA EM SOCIEDADES ESCRAVISTAS (JUIZ DE FORA C. 1870/79) 

Luiz Fernando Saraiva (Universidade Federal Fluminense), Elione Silva Guimarães (Arquivo Histórico da 

Prefeitura de Juiz de Fora), João Felippe Cury Mathias (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Seme 

Gebara Neto (Universidade Federal de Minas Gerais) 

A presente pesquisa busca reconstituir a desigualdade no município de Juiz de Fora província de Minas 

Gerais, para a década de 1870. Para tanto, os autores se esforçaram em recompor os indicadores sociais 

e econômicos que permitam calcular o índice de Gini – que mede a concentração de renda em uma dada 

população – com as devidas considerações e ajustes de uma sociedade escravista e predominantemente 
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voltada para a produção cafeeira. O esforço do trabalho é discutir: 1º as fontes e metodologias adotadas 

para a criação das séries históricas como o Recenseamento Geral do Império do Brazil de 1872; as listas 

de qualificação eleitoral de 1876; os inventários post morten e ainda os jornais locais; e 2º As diversas 

formas de se construir a curva de Lorentz a partir das considerações sobre a renda dos indivíduos 

escravizados que constituíam grande parte da mão de obra da localidade e foram os principais 

responsáveis pela produção da riqueza no município em estudo. 

Palavras-chave: Desigualdade. Escravidão. Índice de Gini. 

 

SESSÃO 15: INTERPRETAÇÕES DO BRASIL 2 

 

A ECONOMIA MINEIRA NO SÉCULO XVIII COMO OBJETO HISTORIOGRÁFICO 

Marcos Taroco Resende (Universidade Federal de Minas Gerais), Fágner João Maia Medeiros 

(Universidade Federal de Minas Gerais) e Isadora Pelegrini Silva (Universidade Federal de Minas Gerais) 

A formação histórica e o desenvolvimento da economia de Minas Gerais do século XVIII tornou-se um 

objeto historiográfico consagrado na literatura, incitando controvérsias e inquietações entre os 

historiadores. O objetivo do trabalho é analisar a economia mineira enquanto um objetivo historiográfico 

em duas tradições diferentes de se fazer história, uma orientada às grandes sínteses na primeira década 

do século XX, e a outra pela literatura desenvolvida a partir da década de 1970, que confrontou essas 

grandes interpretações com recortes específicos e pesquisas primárias de fontes documentais. 

Argumentamos que essa mudança na maneira de apreender a realidade econômica e social esteve 

intimamente imbricada com as transformações historiográficas da história econômica. 

Palavras-chave: Economia Mineira. Historiografia. Século XVIII. 

 

ESTADO, NACIONALISMO E INDUSTRIALIZAÇÃO: HÉLIO JAGUARIBE E O DEBATE SOBRE O 

DESENVOLVIMENTISMO.  

Ivan Colangelo Salomão (Universidade Federal do Paraná) e Alexandre Macchione Saes (Universidade de 

São Paulo) 

Ao longo da década de 1950, Hélio Jaguaribe alçaria uma posição de grande prestígio intelectual nos 

círculos políticos nacionais. Sua liderança na constituição do Grupo de Itatiaia, na direção do Cadernos do 

Nosso Tempo e, mais tarde, na própria formação do ISEB, o permitiu ser uma voz influente nas 

proposições dos projetos de desenvolvimento nacional. Com uma produção que debateu a partir da 

filosofia, sociologia, política, economia e história, e tendo atuado em instituições de pesquisa e ensino, a 

vida de Hélio Jaguaribe pode ser apreendida por múltiplas dimensões. Não obstante o presente texto 

examine apenas um elemento de sua vasta obra – a saber, suas interpretações sobre a economia brasileira 
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enquanto manteve-se vinculado ao ISEB e o debate surgido a partir da publicação de O nacionalismo na 

atualidade brasileira –, podemos afirmar que aqui se ilumina o momento em que sua leitura sobre o Brasil 

sintetizou uma das principais querelas acadêmicas do país.  

Palavras-chave: Hélio Jaguaribe. Desenvolvimentismo. Capital estrangeiro. 

 

IGNÁCIO RANGEL, A FORMAÇÃO DE UM INTÉRPRETE BRASILEIRO: TRAJETÓRIA E INTERLOCUTORES 

Leandro Mendes Nogueira (Universidade de São Paulo) 

Ignácio Rangel faz parte de uma geração de intérpretes que desenvolveu uma metodologia para analisar 

a natureza do desenvolvimento brasileiro. Para entender sua singularidade, é essencial compreender seu 

ecletismo, e como este estava apoiado em diferentes teorias econômicas e áreas do conhecimento. Sua 

trajetória de vida é outro traço marcante em sua obra: Rangel participou de importantes momentos da 

história econômica do país ao longo do século XX. Assim, nosso objetivo é compreender o 

desenvolvimento de suas interpretações a partir da sua trajetória política e profissional e das relações 

que estabelece com diferentes interlocutores. 

Palavras-chave: Ignácio Rangel. Trajetória. Interlocutores. 

 

A ANÁLISE MULTIDISCIPLINAR DE MANUEL CORREIA DE ANDRADE 

Rafael Aubert de Araújo Barros (Universidade de São Paulo) e Luiz Eduardo Simões de Souza (Universidade 

Federal do Maranhão) 

Manuel Correia de Oliveira Andrade (1922 – 2007), geógrafo, historiador e cientista social pernambucano 

produziu uma vasta obra científica que ainda hoje é estudada por acadêmicos de diversos ramos das 

ciências sociais. Sua obra transita pela Geografia, Economia, História e Sociologia, de maneira a construir 

uma visão única da formação das sociedades e economias nordestinas. Esse caráter multidisciplinar faz 

parte de seu método, que propunha uma ciência social unificada e abrangente. O presente trabalho tem 

o objetivo de apresentar e inserir essa proposta metodológica de Andrade dentro do desenvolvimento 

das ciências sociais em sua época. Para tanto, este texto inicia-se explanando os rumos das 

transformações das Ciências Sociais contrastando as interpretações de estudiosos com a visão de 

Andrade. A seguir, é analisado o caráter multifacetado e diversificado da obra de Andrade. Na última 

seção, tecem-se algumas considerações sobre o lugar de Manuel Correia na Historiografia e Geografia 

Econômica.  

Palavras-chave: Multidisciplinaridade. Manuel Correia de Andrade. História Econômica. 

 

SESSÃO 16: HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO 2 
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FEMINISMO, INSTITUCIONALISMO E FEMINISMO INSTITUCIONALISTA 

Ana Carolina Tedesco (Universidade Federal do Paraná) 

Nesse trabalho, pretende-se fazer um exame do feminismo presente no institucionalismo americano 

vebleniano, buscando semelhanças e diferenças entre esta teoria e as principais vertentes atuais do 

movimento feminista. A definição de feminismo não é trivial ou unânime, sendo objeto de intenso debate, 

principalmente ao longo do século XX. De acordo com a literatura, há duas principais ondas do 

movimento, além de algumas vertentes teóricas sobre o mesmo. A análise das teorias permitiu a 

percepção de certa afinidade entre o feminismo institucionalista e as vertentes feminista radical e 

marxista, embora apresente sérias divergências em relação a ambas. Uma das principais conclusões é que 

o problema de opressão sexual não surgiu recentemente. Mesmo que se considere os diversos avanços 

que as mulheres alcançaram, o preconceito e a discriminação contra a mulher ainda estão fortemente 

presente na sociedade moderna e menos violenta do século XXI. Por fim, mostrou-se que a teoria 

institucional manifesta uma alternativa metodológica viável para a análise dos problemas de opressão 

contra as mulheres. 

Palavras-chave: Thorstein Veblen. Submissão. Patriarcado. 

 

RUDOLF HILFERDING NO BRASIL. CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE INTERNATIONALE DU COMMERCE. RIO 

DE JANEIRO, SETEMBRO DE 1927.  

Maria Alice Rosa Ribeiro (Universidade Estadual Paulista e Centro de Memória da Unicamp) 

O texto trata da Conferência Parlamentar Internacional do Comércio e da 13ª Assembleia Plenária 

realizada no Rio de Janeiro em setembro de 1927 e que contou com a participação de Rudolf Hilferding 

como relator da resolução sobre Cartéis e Trustes. 

Palavras-chave: Rudolf Hilferding. Comércio Internacional. Cartéis e Trustes. 

 

A CONTRADIÇÃO FUNDAMENTAL DA SOCIEDADE CAPITALISTA NO LIVRO PRIMEIRO DE O CAPITAL: 

DETERMINAÇÕES GERAIS E CONSEQUÊNCIAS 

Paulo Henrique Furtado de Araujo (Universidade Federal Fluminense) 

A contradição fundamental da sociedade do capital é, por um lado, a contradição constitutiva da categoria 

mercadoria, a contradição entre valor de uso e valor. E por outro o tempo histórico (concreto) e abstrato, 

específico da sociedade do capital e resultado da dinâmica contraditória da produção de valor e valor de 

uso. A mercadoria traz em si esse duplo fator que, enquanto contradição real, implica o deslocamento 

para seu exterior da própria contradição. De tal maneira que, na primeira forma em que se apresenta o 
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valor de troca (forma simples, singular ou acidental do valor), a contradição se exterioriza e se apresenta 

como antítese externa envolvendo duas mercadorias distintas. De um lado a mercadoria cujo valor de uso 

deve se expressar, aparece como simples valor de uso, essa é a mercadoria que se encontra na forma 

relativa do valor. De outro, a mercadoria na qual o valor de uso se expressará, essa se encontra na forma 

equivalente do valor e opera como espelho do valor da primeira. 

Palavras-chave: Marx. Postone. Valor. 

 

MARX, LEI DO VALOR E CAPITALISMO DEPENDENTE 

Bruno Prado Prates (Universidade Federal de Minas Gerais), Luana de Castro Lopes Universidade Federal 

de Minas Gerais) e Marcela Emediato Universidade Federal de Minas Gerais) 

A partir das visões de Karl Marx sobre valor, lucro, preço e produção, é possível analisar as dinâmicas do 

capitalismo ao redor no mundo e buscar explicações para o capitalismo dependente e suas 

particularidades, e esse é o argumento central para os autores da Teoria Marxista da Dependência. Com 

isso, este trabalho buscou explorar os conceitos da lei do valor proposta por Marx, e as particularidades 

do capital como relação global, evidenciando suas dinâmicas e as relações de subordinação e dependência 

características dos países periféricos, em especial pelas categorias propostas por Ruy Mauro Marini. 

Percebe-se que as dinâmicas do capitalismo dependente continuam se desenvolvendo e se manifestam 

de formas diferentes entre os países, de modo que a constância aparente nas diversas faces da 

dependência é a impossibilidade de trilhar o mesmo percurso de desenvolvimento dos países centrais. 

Palavras-chave: Teoria do valor. Teoria marxista da dependência. Centro-periferia. 

 

SESSÃO 17: AMÉRICA LATINA E SUA INSERÇÃO MUNDIAL 2 

 

O COMÉRCIO COMO PACIFICADOR: ALBERDI E A PROPOSTA DE UMA ECONOMIA POLÍTICA PARA A 

AMÉRICA LATINA 

Tito Souza da Silva (Universidade Federal do Espírito Santo) 

Este trabalho analisa o pensamento de Juan Bautista Alberdi, um dos principais intelectuais hispano-

americanos do século XIX. O objetivo geral é destacar a obra de Alberdi como precursora do pensamento 

político-econômico na América Latina. O objetivo específico, por conseguinte, é demonstrar como autor 

interpretou e aplicou as ideias republicanas e liberais europeias ao contexto hispano-americano, 

propondo o comércio e a liberdade econômica como meios eficazes para o desenvolvimento das novas 

repúblicas recém emancipadas da metrópole espanhola. 

Palavras-chave: Alberdi. América Latina. Comércio. 
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DISEÑO INSTITUCIONAL, SUS ALCANCES Y EFECTOS DURANTE EL RÉGIMEN DE PORFIRIO DÍAZ (1876-1910) 

EN MÉXICO, RAFAEL NÚÑEZ (1880-1894) Y RAFAEL REYES (1904-1909) EN COLOMBIA. UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO 

Rodolfo Iván González Molina (Universidad Nacional Autónoma de México) 

Ubicados en el último tercio del siglo XIX, pretendemos contrastar tres personajes que fungieron como 

los conductores del desarrollo del capitalismo en México y Colombia, bajo las banderas ideológicas del 

“liberalismo” económico y el “conservadurismo” político. Ubicamos a Díaz, Núñez y Reyes, en el contexto 

histórico del imperialismo clásico, en el momento hegemónico de la corriente del pensamiento 

evolucionista del “Darwinismo” con la Selección de las especies , el naturalismo y el positivismo, como 

principal fuente de inspiración filosófica para sus administraciones: “orden, paz y progreso”, 

“regeneración administrativa fundamental o catástrofe”, “más administración y menos política”, 

consignas programáticas de estos longevos gobiernos. 

Palavras-chave: Porfirio Díaz. Rafael Núñez. Rafael Reyes. 

 

RUPTURAS E CONTINUIDADES NO PENSAMENTO ECONÔMICO LATINO-AMERICANO: UM ESTUDO SOBRE 

A CEPAL 

Samara Poppe Carvalho (Universidade Federal de Santa Maria) e Vinícius Vieira Pereira (Universidade 

Federal do Espírito Santo) 

Este artigo faz uma exposição das bases teóricas do pensamento estruturalista e neoestruturalista latino-

americano. Para tanto, partindo de uma perspectiva histórica, investiga-se as teses da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) apresentadas nos anos 1950 e seus desdobramentos 

sobre a temática do desenvolvimento econômico até o final dos anos 1990, para verificar um processo de 

ruptura, ou não, durante seu desenvolvimento teórico-histórico. As conclusões são que, de fato, há uma 

perda na identidade do pensamento econômico da Cepal, após os anos 1980, principalmente em relação 

a mudança dos papeis do Estado e do comércio internacional, bem como a falência nas propostas 

nacionais. 

Palavras-chave: Estruturalismo. Neoestruturalismo. Cepal. 

 

A CEPAL ORIGINÁRIA: ENTRE AS AMARRAS DA ONU E AS CRÍTICAS À SUA TEORIZAÇÃO 

Vanessa F. Jurgenfeld (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri) 

A criação CEPAL, em 1948, a partir da ONU, guardou relação com a proposta norte-americana de 

reorganização do capitalismo global sob a sua tutela no pós-Segunda Guerra Mundial. A CEPAL originária, 



 
 
 

65 

contudo, tentou libertar-se de algumas das amarras sob as quais foi criada. Sua teorização histórica e 

estrutural sobre o subdesenvolvimento latino-americano se contrapôs à ortodoxia econômica, de modo 

que seus estudos não estabeleceram vínculo teórico com outras instituições criadas no pós-guerra como 

o FMI, o que era esperado por seus criadores. Além disso, ela adentrou temas que não foram colocados 

inicialmente sob sua alçada como um debate sobre industrialização, termos de troca, entre outros. 

Mesmo com esse distanciamento do mainstream, a CEPAL foi criticada por economistas de diferentes 

correntes teóricas, inclusive entre aqueles considerados também críticos da ortodoxia econômica. O 

artigo tem um duplo objetivo: contribuir para o entendimento da criação da Comissão e mapear o debate 

crítico heterodoxo em torno da CEPAL originária. 

Palavras-chave: CEPAL. ONU. Subdesenvolvimento. 

 

SESSÃO 18: FISCALIDADE NO SÉCULO XIX  

 

CONTRATOS E INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS NO PERÍODO JOANINO (1808-1821) 

Eder da Silva Ribeiro (Instituto Federal de São Paulo)  

O presente trabalho tem o objetivo de discutir as estratégias desenvolvidas pelo governo de D. João para 

efetivar o controle sobre a arrecadação de contratos com base no funcionamento de um aparelho 

institucional centralizado. A nova realidade administrativa decorrente da chegada da Corte, em 1808, 

exigiu a reconfiguração do aparato fiscal, cujos efeitos foram decisivos para o fortalecimento do Estado 

joanino a partir dos movimentos de organização e expansão (1808-1812) e de consolidação e estabilização 

(1813-1821) do sistema tributário. 

Palavras-chave: Império Luso-Brasileiro. Conselho da Fazenda. Estado. Contratos. 

 

FISCALIDADE E SUBDESENVOLVIMENTO: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O BRASIL IMPÉRIO 

Camila Scacchetti (Universidade de São Paulo)  

Com o intuito de traçar as relações existentes entre os níveis de subdesenvolvimento regional e 

fiscalidade, este estudo busca analisar a construção histórica fiscal no decorrer do oitocentos. Em meados 

da década de 1830, por meio da separação das receitas entre o Cofre Geral e Provincial, o imposto sobre 

exportação, figurou como a principal fonte de recolhimento tributário das Províncias. Deste modo, as 

localidades capazes de atender os interesses do comércio internacional foram agraciadas em suas 

receitas. No entanto, às regiões incapazes de se encaixar na dinâmica internacional poucas, ou quase 

nulas, alternativas foram oferecidas. Este feito, em concomitância com outros fatores, só fez aprofundar 

as disparidades regionais e níveis de subdesenvolvimento presentes até a atualidade. 



 
 
 

66 

Palavras-Chave: Brasil Império; Fiscalidade; Subdesenvolvimento 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN LA HACIENDA PÚBLICA EN MICHOACÁN, 1824-1830 

Jorge Silva Riquer (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)  

El trabajo presenta desde una perspectiva dialéctica el establecimiento de la hacienda pública nacional y 

estatal referida la relación entre los ingresos que se distribuyeron para formar cada una de las haciendas, 

la relación complicada entre el dejar rentas a los estados, en este caso a Michoacán y la necesidad de 

recuperar ciertos ingresos para el mantenimiento nacional, así como la necesidad de formar la hacienda 

estatal, como instituciones complementarias y simbióticas, donde las condiciones establecieron 

relaciones asimétricas que originaron conflictos entre ambas. Por otro lado, la formación de la hacienda 

estatal con base en los impuestos, viejos y nuevos, permitió registra condiciones diferentes a las 

presentadas por la nacional, lo que nos permite empezar a sostener la necesidad de conocer desde los 

estados el establecimiento de la hacienda y su construcción liberal. 

Palabras clave: Hacienda. Presupuesto. Ingresos. Egresos. 

 

INGRESOS POR EL IMPUESTO DE ALCABALA DE LA DESAMORTIZACIÓN EN GUANAJUATO, MÉXICO 1856-

1861 

Amor Mildred Escalante (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 

El artículo habla del proceso de desamortización en el estado de Guanajuato, tiene por objeto demostrar 

los problemas que hubo en el cobro de la alcabala de traslación de dominio, de 1856 a 1861, periodo en 

el que se enajenaron las principales fincas de la entidad. Se demuestra que los ingresos generados no 

fueron los esperados por el gobierno federal, por los problemas políticos y la lucha contra los 

conservadores, además de la resistencia de los contribuyentes a pagar la alcabala, por temor a perder ese 

dinero o por la incapacidad de pagarlo debido a la inestabilidad, como pasó con la recaudación en general 

durante el periodo de Reforma. 

Palavras-chave: Desamortización. Finanzas públicas. Reforma. 

 

SESSÃO 19: PRODUÇÃO E MENSURAÇÃO DA RIQUEZA 

A VILA DE CACHOEIRA E SEU TERMO EM TEMPOS DE CASA-GRANDE E SENZALA: PRODUÇÃO E COMÉRCIO 

(1750-1808) 

Gabriel Silva de Jesus (Universidade Federal de Ouro Preto) 
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O presente artigo busca evidenciar a produção e o comércio na Vila de Cachoeira e seu termo, território 

do Recôncavo baiano, entre os anos de 1750-1808, considerando-a como parte integrante do império 

ultramarino português, cujas estruturas e dinâmicas se assentaram no antigo sistema colonial. Dessa 

forma, a proposta é demonstrar o complexo econômico presente nesse espaço colonial, que além da 

tradicional produção de fumo, revelou outras capacidades produtivas, manifestadas no cultivo e fabrico 

da cana, alimentos, criação de gado e uma intensa atividade comercial evidenciando sua movimentada 

riqueza. Cabe ainda acrescentar, que esse estudo procura também responder à necessidade de ampliar 

os estudos dos pequenos e médios produtores da Bahia colonial, do ponto de vista empírico. A 

documentação utilizada são os testamentos e os inventários post mortem localizados no Arquivo Público 

do Estado da Bahia (APEB). 

Palavras-chave: Produção. Comércio. Vila de Cachoeira. 

 

ORIGEM E FORMAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO VALE DO PARAÍBA FLUMINENSE: O CASO RESENDENSE NO 

SÉCULO XIX 

Gabriela Adler Lopes (Universidade Federal de Ouro Preto) 

O presente artigo analisa de forma ampliada a origem e a formação socioeconômica de Resende, pioneira 

e dispersora do plantio de café no Vale do Paraíba. Compreender a adentrada dos primeiros bandeirantes 

na região, a vanguarda do cultivo da rubiácea (café) que se transformaria em elemento central da pauta 

econômica brasileira, a ascensão e declínio da lavoura e a importância da localização resendense como 

elemento estratégico por entremear as províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A 

investigação terá como pano de fundo a pesquisa bibliográfica de produções já existentes, entrecruzando 

com o paradigma indiciário, a análise das fontes primárias que, são os jornais da época e as Atas da 

Câmara, além de relatos de viajantes e produções de contemporâneos aos fatos do século XIX.  

Palavras-chave: Vale do Paraíba Fluminense. Império. Café. 

 

FRAGMENTAÇÃO DE RIQUEZA DA ELITE RURAL MINEIRA ENTRE A CRISE DO ESCRAVISMO E O PÓS-

ABOLIÇÃO 

 João Carlos Resende (Secretaria de Educação de Minas Gerais) 

O presente artigo expõe uma análise acerca da transformação da riqueza dos inventariados do distrito da 

Lage entre 1871 e 1912, período do ocaso e desaparecimento institucional da escravidão. A região, 

detentora de um dos maiores índices de população cativa de toda a Comarca do Rio das Mortes nos 

séculos XVIII e XIX, foi palco de acúmulo de riqueza em função da produção para o abastecimento do 

mercado interno mineiro. A partir de meados do oitocentos teve início um processo de fragmentação das 

maiores fortunas do lugar, como poderá ser melhor compreendido através da visualização do caso da 
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família Pinto, que no início do recorte temporal era uma das maiores detentoras de terras e cativos do 

local. 

Palavras-chave: Riqueza. Distrito da Lage. Elite mineira. 

 

PARA UMA HISTÓRIA DAS CONTAS NACIONAIS NO BRASIL: ORIGENS 

Luiz Eduardo Simões de Souza (Universidade Federal do Maranhão) 

Trata-se de uma primeira incursão em uma narrativa da implementação e desenvolvimento do Sistema 

de Contas Nacionais (SCN) do Brasil, criado em 1952, seguindo diretrizes da Organização das Nações 

Unidas. O processo de instauração, consolidação, emprego de metodologias e interpretação das diretrizes 

da ONU esteve, nesses quase setenta anos da adoção do sistema, longe de uma estabilidade que 

permitisse dados consistentes à interpretação da economia brasileira. A Fundação Getúlio Vargas e o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística disputaram a primazia do cálculo e a divulgação dos dados 

por mais de quatro décadas, além de interferências no contexto externo, que causaram divergências de 

entendimento e diversas revisões às séries, que são apresentadas hoje ainda como fontes capazes de 

fornecer coerência ao analista. Neste texto, busca-se apresentar algumas primeiras considerações para 

debate sobre esse tema das políticas públicas na história do Brasil republicano pós-guerra. 

Palavras-chave: Sistema de Contas Nacionais. Economia Brasileira. História Econômica. 

 

SESSÃO 20: HISTÓRIA DE EMPRESAS 2  

 

HISTÓRIA DE NEGÓCIOS ÁRABES EM CORUMBÁ/MS: O CASO DA EMPRESA SUZANA CONFECÇÕES E 

CALÇADOS 

Marluci Aparecida da Silva Hussein (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Caroline Gonçalves 

(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Fernando Thiago (Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul) e Wanessa Pereira Rodrigues (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)  

Do ponto de vista teórico, este trabalho visa explorar a História de Negócios, a fim de compreender as 

mudanças estratégicas das organizações ao longo do tempo. Do ponto de vista prático, o objetivo geral 

deste trabalho é compreender as estratégias adotadas pela empresa Suzana Confecções e Calçados, de 

origem árabe, situada na cidade de Corumbá/MS, ao longo dos últimos quase 50 anos. Utilizou-se da 

pesquisa com dados secundários e do método da história oral para levantamento dos dados. A análise 

divide-se em três partes. A primeira parte relata as características históricas do comércio árabe de 

Corumbá e as condições do ambiente institucional. A segunda parte trata das condições influenciadoras 

do ambiente organizacional. A terceira, por fim, descreve a história e as estratégias da organização, que 



 
 
 

69 

passou por três momentos distintos, do proprietário, da esposa e do filho sucessor, com uma gestão mais 

profissionalizada.  

Palavras-chave: História de Negócios. Comércio árabe em Corumbá. Estratégias ao longo do tempo. 

 

CECISA: A IMOBILIÁRIA DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL EM VOLTA REDONDA/RJ 

Valéria Braga dos Santos (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)  

Este estudo pretende realizar um resgate histórico da criação da Imobiliária Santa Cecília - CECISA S/A 

pela Companhia Siderúrgica Nacional - CSN em Volta Redonda/RJ, descrevendo a atuação da subsidiária 

no território no período de 1964-1984. A CSN foi a partir da década de 1940 a principal responsável pela 

expansão e gestão do espaço urbano através da construção e ampliação de sua vila operária até meados 

da década de 1960, quando cria a CECISA (1964) com intuito de promover as vendas das casas da vila 

operária a seus funcionários e proceder à passagem dos bens coletivos à municipalidade. Nosso trabalho 

buscará analisar o processo de criação da CECISA pela CSN, bem como sua atuação como agente de 

privatização, identificando numa perspectiva pretérita os objetivos, as parcerias, a contextualização 

política de sua criação e o primeiro processo de privatização da CSN que teve a CECISA como promotora. 

Palavras-chave: CECISA S/A. CSN. Privatização Formiguinha. 

 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO BRASIL E O DESTINO DE ALGUMAS EMPRESAS LÍDERES DO CICLO 

DESENVOLVIMENTISTA 

Cláudia Alessandra Tessari (Universidade Federal de São Paulo), Fábio Alexandre dos Santos (Universidade 

Federal de São Paulo), Flavio Tayra (Universidade Federal de São Paulo), Julio Cesar Zorzenon Costa 

(Universidade Federal de São Paulo), Murilo Leal Pereira Neto (Universidade Federal de São Paulo) e 

Renata Bianconi (Universidade Estadual de Campinas) 

O objetivo deste trabalho é estudar o capital nacional de origem familiar no período pós-reestruturação 

produtiva. Para tanto foram analisadas algumas grandes empresas ou grupos empresariais de origem 

fundamentalmente familiar que se expandiram e ganharam grandes dimensões no ciclo 

desenvolvimentista brasileiro. As mudanças a partir dos anos 1980 e, sobretudo, 1990, implicaram numa 

transformação no ambiente econômico e institucional no qual haviam prosperado, ao mesmo tempo em 

que enfrentavam uma crise macroeconômica. Como objetivo específico, foram analisados os impactos da 

reestruturação produtiva em cinco setores de atividade e em cinco destas empresas, dos anos 1980 até 

os dias atuais. São eles: Grupo Villares (setor de bens de capital), Gradiente (eletrônicos), João Fortes 

Engenharia (construção civil), Panelas Clock (bens de consumo semiduráveis), Supermercados Bompreço 

(supermercados). 

Palavras-chave: História de empresas. Reestruturação produtiva. 



 
 
 

70 

 

SESSÃO 21: ECONOMIA INTERNACIONAL 2 

 

A TRANSFORMAÇÃO DA ESTRUTURA INDUSTRIAL ESTADUNIDENSE; DO SISTEMA AMERICANO DE 

MANUFATURAS AO COMPLEXO INDUSTRIAL MILITAR 

João Maurício Buckingham Noronha Falleiros Leal (Universidade Estadual de Campinas) e Leonel Toshio 

Clemente (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

O objetivo deste artigo concentra-se no estudo do processo de desenvolvimento da estrutura industrial 

estadunidense, e a influência exercida pela emergência de um complexo industrial militar. Dessa forma, 

o presente texto começa pela análise do crescimento do sistema capitalista, e a particularidade do seu 

desenvolvimento no território estadunidense. Depois, o foco se direciona para o crescimento da estrutura 

industrial em si, os seus elementos motores, e a influência exercida pelos principais conflitos militares 

ocorridos no período. 

Palavras-chaves: Estados Unidos. Indústria. Complexo militar. 

 

EMPRESAS MILITARES PRIVADAS E PROCESSOS HISTÓRICOS DE PRIVATIZAÇÃO DA GUERRA: A HISTÓRIA 

DA DYNCORP COMO ESTUDO DE CASO 

Marianna Braghini Deus Deu (Universidade Estadual de Campinas) 

A partir da década de 1990 algumas transformações no cenário de segurança internacional chamaram a 

atenção por uma característica peculiar da massiva presença da iniciativa privada diretamente em regiões 

de conflito armado, performando uma variada gama de serviços. Este fenômeno é melhor descrito como 

uma evidência de um processo de privatização da guerra, em que oportunidades de lucro são colocadas 

à disposição da iniciativa privada como nunca antes. Esta apresentação tem como objetivo mapear os 

principais processos históricos e condições que alicerçaram e possibilitaram tal processo, mediante o 

estudo de caso da empresa Dyncorp, sua história iniciada em 1946 e que perdura até os dias atuais, pode 

revelar algumas das movimentações que caracterizaram na história recente a dinâmica construída entre 

setor de defesa e iniciativa privada, de forma a possibilitar a ascensão de empresas militares e de 

segurança privada. 

Palavras-chave: Empresas Militares Privadas. Desenvolvimento Capitalista. Privatização da Guerra. 

 

EMPRÉSTIMOS DO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL: TRAJETÓRIA E CRÍTICA ÀS 

CONDICIONALIDADES 

Raphael Rodrigues de Oliveira (Universidade Federal de Uberlândia) 
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O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma das instituições multilaterais originárias do contexto pós 

Segunda Guerra Mundial, conhecida internacionalmente pela sua atuação, e principal função, em 

disponibilizar linhas de empréstimo, mediante solicitação, à países que possuem problemas no balanço 

de pagamentos. Um aspecto que caracteriza essa atuação são as condicionalidades estabelecidas pelo 

Fundo para a aprovação do suporte financeiro, e que suscitam críticas e até mesmo resultam em 

manifestações sociais nos países que aderem aos programas de políticas econômicas como condição para 

concessão do empréstimo. O objetivo deste artigo é analisar a trajetória do FMI e da sua atuação com os 

referidos empréstimos e as condicionalidades, problematizando essa prática, a sua expansão para além 

dos objetivos originais do Fundo, e a sua eficácia. 

Palavras-chave: FMI. Empréstimos. Condicionalidades. 

 

O ESTUDO DO BANCO MUNDIAL DE 1993 SOBRE O DESENVOLVIMENTO ASIÁTICO: SERIAM OS PAÍSES DA 

REGIÃO EXEMPLOS DO RECEITUÁRIO NEOCLÁSSICO? 

Alexandre Black de Albuquerque (sem instituição) 

Vários países do Sudeste Asiático alcançaram, nas últimas décadas, grande sucesso econômico. Em 1993, 

o Banco Mundial – BM, publicou um vasto documento onde afirmava que o desempenho econômico 

exitoso dessas nações era em decorrência da aplicação do receituário liberal, como livre comércio e 

práticas de preços “certos”, além do viés exportador. Vários autores discordam dessa visão, afirmando 

que a região foi pródiga em estabelecer Estados Desenvolvimentistas. Neste artigo fazemos uma breve 

análise do documento do BM e de algumas críticas as interpretações ali contidas. 

Palavras-chaves: Banco Mundial. Estados Desenvolvimentistas. Liberal. 

 

SESSÃO 22: COMÉRCIO NO BRASIL IMPERIAL E REPUBLICANO  

 

COMÉRCIO CLANDESTINO NA PROVÍNCIA DO PARÁ: DESVIOS E PRÁTICAS COMERCIAIS NA PRIMEIRA 

METADE DO SÉCULO XIX 

Siméia de Nazaré Lopes (Universidade Federal do Pará)  

O comércio clandestino realizado em canoas ou em pequenas embarcações, cortava o imenso sertão 

amazônico. Os sujeitos envolvidos no comércio mantinham teias de solidariedade, de dependência e de 

trocas com pequenos produtores, soldados desertores e escravizados em fuga, os quais burlava as ações 

do fisco e das rendas públicas, evitando atracar suas canoas em portos fiscalizados. Formas de controle 

foram adotadas para obstar as ações dos sujeitos envolvidos no comércio clandestino, porém não 

faltaram ofícios e relatos inteirando as autoridades sobre a existência de contrabando, seja na frontaria 

da cidade, seja nos portos do interior. O objetivo dessa comunicação é apresentar as descrições e práticas 
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do comércio clandestino realizado no Vale Amazônico, bem como as articulações sociais que esses 

sujeitos construíram na primeira metade do século XIX. 

Palavras-chave: Comércio clandestino. Controle social. Abastecimento. 

 

COMÉRCIO BRITÂNICO NO IMPÉRIO BRASILEIRO: A ATUAÇÃO DA FIRMA FRANCIS LE BRETON, 1818-

C.1831 

Bruna Digiacomo Cerveira Coutinho (Universidade Federal Fluminense)  

O presente trabalho tem como objetivo analisar a presença inglesa no Rio de Janeiro durante a primeira 

metade do século XIX. O estudo de caso da firma Francis Le Breton – sua atividade comercial, como 

importação e exportação - ilustra de forma contundente a importância dos ingleses na economia do 

Império Brasileiro. 

Palavras-chave: Comércio. Capital mercantil. Negócio de grosso. 

 

O PAPEL DAS CASAS COMERCIAIS ENTRE 1870 A 1914 EM CORUMBÁ 

Enrique Duarte Romero (Universidade Federal da Grande Dourados)  

A dinâmica comercial que se desenvolveu em Corumbá após a reabertura da navegação pelo rio Paraguai 

não se justifica somente pelo crescimento populacional que aumentou a demanda de mais produtos, visto 

que, esse acréscimo populacional não era suficiente para constituir um ativo mercado interno, assim o 

papel significativo exercido por Corumbá enquanto polo resdistribuidor de mercadorias será objeto de 

análise neste artigo. Neste contexto surgiram empresas que dominaram tanto como vendedor e 

comprador de produtos o que lhe possibilitou um domínio total do mercado na região. Para a elaboração 

deste artigo, recorreu-se a pesquisa em documentos oficiais da época tanto na Jucemat de Cuiabá assim 

como o Arquivo Público de Mato Grosso. 

Palavras-chave: Domínio de mercado. Casas comerciais. Demanda. 

 

ESTRANGEIRAS E NACIONAIS: AS MAIORES CASAS EXPORTADORAS DE CAFÉ EM SANTOS (1897-1919) 

Gustavo Pereira da Silva (Universidade Federal de São Carlos) 

No período 1897-1919, as lavouras do estado de São Paulo responderam por aproximadamente dois 

terços das sacas de café exportadas pelo Brasil, grãos que eram negociadas no porto de Santos. Mas, quais 

eram as firmas responsáveis por exportar o café brasileiro no porto paulista? A historiografia 

convencionou apontar o domínio de empresas estrangeiras sobre a comercialização do café no período 

citado. Embasado nos arquivos da Associação Comercial de Santos e nas edições do Wileman’s Brazilian 
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Review, o artigo demonstra que as casas inglesas (Naumann, Gepp &Co.) e alemãs (Theodor Wille & Co.) 

lideraram as exportações em Santos até 1913, mas, com o início da I Guerra Mundial em 1914, houve 

casas nacionais/brasileiras que lideraram a exportação e passaram rivalizar com firmas estrangeiras até 

1919, sendo que, estas firmas passaram a ser as estadunidenses. 

Palavras-chave: Casas exportadoras. Café. Santos. 

 

SESSÃO 23: A ECONOMIA DA REPÚBLICA NOVA, 1946-1964  

 

A COMPLEXIDADE DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E O PAPEL DA POLÍTICA INDUSTRIAL: UMA 

LEITURA A PARTIR DA ASSESSORIA ECONÔMICA DE GETÚLIO VARGAS 

Marcelo Toma Oliveira (Universidade Federal do ABC) e Ramón García Fernández (Universidade Federal 

do ABC) 

O objetivo deste trabalho é resgatar algumas das inúmeras contribuições dos intelectuais que fizeram 

parte da Assessoria Econômica de Getúlio Vargas no seu segundo governo (1951-1954), tanto nos 

aspectos práticos dessas contribuições, bem como os teóricos. No presente artigo deu-se prioridade aos 

aspectos teóricos que os pensadores da Assessoria Econômica nos deixaram. Entretanto, também é de 

fundamental importância destacar que os aspectos práticos servem como inspiração e ponto de 

referência para orientar esta pesquisa na busca pelo arcabouço teórico desses intelectuais. Considera-se 

que as mudanças estruturais que estavam sendo empreendidas no segundo governo de Vargas – com 

participação ativa da Assessoria Econômica – foram fundamentais para dar continuidade ao processo de 

modernização industrial do Brasil iniciado após a Revolução de 1930. O protagonismo dado ao 

desenvolvimento socioeconômico e o papel atribuído à política industrial no pensamento dos membros 

da Assessoria Econômica selecionados para essa pesquisa constituem o foco do presente trabalho. 

Palavras-chave: Assessoria Econômica. Getúlio Vargas. Desenvolvimento socioeconômico. Política 

industrial. 

 

O SEGUNDO GOVERNO VARGAS (1951-1954) E OS DILEMAS DO CAPITALISMO DEPENDENTE BRASILEIRO: 

UMA CONTRIBUIÇÃO AO DEBATE 

Wilson Vieira (Universidade Federal do Rio de Janeiro)  

O objeto deste trabalho é análise do debate sobre as decisões econômicas do segundo Governo Vargas 

(SGV), tendo em vista os dilemas do capitalismo dependente brasileiro. Os objetivos deste trabalho são: 

1) analisar o debate sobre as decisões econômicas de Vargas, tanto no nível de curto prazo (políticas 

instrumentais: fiscal, monetária e cambial) quanto no de longo prazo (planejamento estatal para avançar 

a industrialização brasileira como forma de superação do subdesenvolvimento); 2) contribuir para o 
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debate sobre as decisões econômicas tomadas por Vargas no seu segundo governo ao incluir as análises 

da Teoria Marxista da Dependência (TMD), em especial de Ruy Mauro Marini.  

Palavras-chave: Decisões econômicas de Vargas. Segundo governo Vargas. Capitalismo dependente 

brasileiro. 

 

BURGUESIA BRASILEIRA E REGIME CAMBIAL NO DEBATE HISTORIOGRÁFICO DO SEGUNDO GOVERNO 

VARGAS (1951-1954) 

Márcio Ferreira Rocha (Universidade Estadual de Campinas) e Fábio Antônio de Campos (Universidade 

Estadual de Campinas)  

Nosso objetivo neste artigo será analisar o debate intelectual sobre o regime cambial do Segundo Governo 

Vargas para compreendermos se, em relação aos choques entre os interesses do SGV e os da burguesia 

brasileira, há ou não um consenso sobre a natureza dos conflitos. Num primeiro momento, 

apresentaremos os marcos regulatórios do regime cambial, durante a transição do regime de 

licenciamento prévio para o regime de câmbios múltiplos. Depois, faremos a exposição do debate 

historiográfico, mostrando qual o papel do regime cambial nos conflitos de interesses nacionais e privados 

e qual a síntese da formação nacional que permeia o conjunto de autores selecionados. Por fim, 

realizaremos um balanço do debate, indagando quanto à questão: existe consenso ou dissenso com 

relação ao papel do regime cambial na crise do SGV? 

Palavras-Chave: Segundo Governo Vargas. Regime cambial. Debate historiográfico. 

 

“EM DEFESA DA LIVRE INICIATIVA”: EMPRESARIADO INDUSTRIAL, POLÍTICA ECONÔMICA E CRISE POLÍTICA 

NOS FÓRUNS DA FIEMG (1963) 

Jean Talvani Costa (Universidade Federal de Alfenas) 

O presente trabalho tem como objetivo identificar os elementos mobilizados pelo empresariado industrial 

mineiro organizado sob a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) no decorrer dos 

Fóruns de Debate Político realizados em duas edições no ano de 1963, que foram reportados pela revista 

Vida Industrial, editada pela própria entidade patronal. Toma-se como premissa que esses eventos foram 

organizados em um período de notável agitação no âmbito político e no âmbito econômico, de tal maneira 

que os fóruns abordaram temas como o Plano Trienal, as reformas de base e os embates de classe entre 

empresariado e organizações sindicais operárias. Demonstra-se que o não havia, a priori, um corpo 

ideológico sistematizado em torno de um pensamento industrial mineiro, mas sim que a atitude dos 

empresários se dava de maneira reativa face ao conflito distributivo que marcava o Brasil naquele 

momento. 

Palavras-chave: Empresariado industrial mineiro. FIEMG. Governo João Goulart. 
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SESSÃO 24: AMÉRICA LATINA E SUA INSERÇÃO MUNDIAL 3 

 

A HISTÓRIA DA ASCENSÃO DO NARCOTRÁFICO NA AMÉRICA LATINA: O MERCADO GLOBAL DA COCAÍNA 

Gabriela da Silva Ferreira (Universidade Estadual de Campinas) 

O consumo de drogas corresponde a uma prática universal e milenar, em contrapartida, na grande maioria 

das sociedades capitalistas contemporâneas o uso, comercialização e distribuição de certas drogas é uma 

ação ilícita e criminosa. Partindo desta perspectiva, o objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos da 

Guerra Contra as Drogas a partir na análise da evolução do narcotráfico entre os principais Produtores de 

cocaína e no Brasil, compreendendo os fatores políticos, econômicos e sociais. 

Palavras-chave: Narcotráfico. Geopolítica. Proibicionismo. 

 

EXTRATIVISMO E NEOEXTRATIVISMO LATINO-AMERICANO: DA CRÍTICA À CONDIÇÃO PRIMÁRIO-

EXPORTADORA À BUSCA POR ALTERNATIVAS 

Heitor Ponce Dellasta (Universidade Estadual de Campinas) e Renata Bianconi (Universidade Estadual de 

Campinas) 

Este artigo propõe uma discussão sobre a condição primário-exportadora latino-americana, sua evolução 

e atualização, com ênfase no conceito de extrativismo e em sua crítica. Parte de discussões sobre a 

conformação histórica da América Latina como uma região primário-exportadora e a busca de superação 

dessa condição por meio da industrialização no século XX. Discute, na sequência, o revigoramento do 

extrativismo na região no âmbito da expansão da exportação de commodities no início do século XXI, 

destacando os impactos desse modelo de desenvolvimento sobre as sociedades locais e a Natureza. As 

transições pós-extrativistas são apresentadas pelo viés de múltiplos caminhos oriundos de ações e 

reflexões dos movimentos populares. Conclui-se que o conceito de extrativismo deve ser lido como 

essencial para abarcar questões centrais do cenário latino-americano contemporâneo: desenvolvimento 

e meio ambiente. 

Palavras-chave: Subdesenvolvimento. Ecologia política. América Latina. 

 

ECONOMIA DO PERU NO SÉCULO XXI: UMA HISTÓRIA ECONÔMICA DE CRESCIMENTO E DEPENDÊNCIA 

Matyas Laszlo Abeling Szabo (Universidade Federal do ABC) e Patrícia Helena Fernandes Cunha 

(Universidade Federal do ABC) 
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O artigo analisa a histórica econômica recente da economia peruana que experimentou altas taxas de 

crescimento econômico para os padrões latino-americanos no início do século XXI. A consolidação da 

estratégia de crescimento dependente das exportações de commodities, principalmente minérios, 

remonta às políticas de cunho liberal do governo Fujimori. Este foi eleito em 1990, mas em 1992 promove 

um autogolpe com o objetivo de aprofundar as reformas liberalizantes e de desnacionalização da 

economia. O investimento direto estrangeiro terá papel importante no modelo de dependência gestado. 

Quando são considerados os comportamentos do emprego, da pobreza e da desigualdade social, chega-

se à conclusão de que embora a renda tenha crescido, o modelo de crescimento dependente peruano 

não traz melhoras substanciais na inclusão social ou redução das desigualdades.  

Palavras-chave: Economia peruana. Crescimento baseado na exportação de commodities. Investimento 

direto estrangeiro. 

 

A TEORIA DA DEPENDÊNCIA: ESTIMAÇÃO DO ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA 

Diana Chaukat Chaib (Universidade Federal de Minas Gerais) 

Partindo da teoria da dependência, este artigo tem como objetivo contribuir para uma construção 

metodológica que viabiliza uma análise concreta da condição econômica de países periféricos como os 

latino-americanos. A pesquisa apresenta a proposta de mensuração da dependência por meio da criação 

de um índice, para um grupo de países no período que compreende os anos entre 1990 e 2014. Os 

resultados evidenciaram que o Chile é o país com maior grau de dependência, seguido pela Colômbia e 

pelo Brasil. Além disso, verificou-se que o nível de dependência em alguns países periféricos aumentou 

durante a intensificação de políticas neoliberais. Além do cálculo para países periféricos, a pesquisa 

também propõe o cálculo para um país do centro, como forma de respaldar a metodologia proposta e 

entender os contrastes existentes entre economias periféricas e economias do centro. 

Palavras-chave: Dependência. Superexploração. Desenvolvimento. 

 

SESSÃO 25: HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO 3 

A Lei da Indiferença de Jevons na argumentação de Kirzner pela relevância e singularidade da Economia 

Austríaca. Lucas Casonato (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) e Eduardo Angeli (Universidade 

Federal do Paraná) 

Atualizando a Indeterminação de Senior para traduzir ideias econômicas: contribuições da epistemologia 

histórica e da teoria ator-rede. Cícero Lourenço da Silva (Universidade Federal Fluminense) e Emmanoel 

de Oliveira Boff (Universidade Federal Fluminense) 

Instituições e os limites da racionalidade: um contraponto entre Robbins, Veblen e Coase. Maria Daniele 

Cruz dos Santos (Universidade Federal Fluminense), Camila Pereira Brigido Rodrigues (Universidade 
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Federal Fluminense), Emmanoel de Oliveira Boff (Universidade Federal Fluminense) e Carolina Miranda 

Cavalcante (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

As trajetórias do pensamento econômico institucionalista de Douglass North: uma interpretação analítica. 

Leon Cardoso Esquierro (Universidade Federal de Santa Catarina) e Silvio Ferraz Cário (Universidade 

Federal de Santa Catarina) 

 

SESSÃO 26: INDÚSTRIA NOS SÉCULOS XIX E XX 

 

A INDÚSTRIA ESCRAVISTA NO OITOCENTOS: O CASO DAS FÁBRICAS DO RIO DE JANEIRO (1808-1850) 

Matheus Sinder (Universidade Federal Fluminense) 

O mundo da era das revoluções no século XIX via o surgimento das primeiras fábricas não apenas na Grã-

Bretanha, Estados Unidos e França, mas também no Brasil. Desde a publicação de um Alvará régio em 

razão da migração da Corte para o Rio de Janeiro em 1808 o número de estabelecimentos fabris se 

multiplicou. Acompanhando as transformações produtivas da modernidade capitalista a cidade do Rio de 

Janeiro se configurou enquanto a “grande oficina do Brasil” produzindo bens manufaturados dos mais 

diversos setores. Inserida em uma sociedade escravista, essa indústria se formou tendo seus principais 

aspectos: trabalho, capital, tecnologia e consumo de suas mercadorias relacionadas diretamente ás 

dinâmicas do escravismo. 

Palavras-chave: Indústria. Escravidão. Fábricas. 

 

O MERCADO NACIONAL E A CIA. INDUSTRIAL SÃO-JOANENSE (C.1891-C.1913) 

Afonso de Alencastro Graça Filho (Universidade Federal de São João del Rei) 

Esse artigo tem como objetivo discutir o conceito de mercado nacional por meio de informações de 

empresas fabris e comerciais publicadas pela Companhia Lloyd’s, em 1913. Essas informações nos 

possibilitam considerar que a integração dos mercados regionais já havia se estabelecido durante o final 

do século XIX, convivendo com a escravidão e o crescimento dos núcleos urbanos. A Companhia Industrial 

São Joanense vai se caracterizar pelas condições regionais assimétricas que a construção do mercado 

nacional criou, concentrando o mercado de capitais no Rio de Janeiro e São Paulo. 

Palavras-chave: Companhia Industrial São Joanense. Mercado nacional. Indústria têxtil no Brasil. Mercado 

interno. Desequilíbrios regionais no Brasil. 
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A INDÚSTRIA MANUFATUREIRA E FABRIL: UM ESTUDO SOBRE O PERFIL INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS NA 

PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

Carolina Rocha Batista (Universidade Federal de Alfenas) 

No intuito de contribuir com a história da indústria manufatureira e fabril em Minas, o presente estudo 

tem como objetivo demonstrar o perfil industrial na primeira metade do século XX através da relação das 

principais empresas, as mudanças na produção e dos ramos industriais, assim como avaliar a 

concentração da indústria em regiões específicas. Foi possível verificar a afirmação contida na literatura 

de que, de fato, ocorreu a troca de posição entre as regiões Zona da Mata e Centro e que, além disso, 

mesmo apesar de ter ocorrido um aumento da produção industrial da siderurgia, durante todo o século 

XX o perfil industrial mineiro foi predominantemente agroindustrial, ou seja, uma indústria de 

transformação voltada a bens consumos não duráveis, sendo que até mesmo os dados de 1954 

demonstraram o quão forte é a indústria de alimentação.  

Palavras-chave: Indústria Manufatureira e Fabril. Regiões. Minas Gerais. 

 

O CRESCIMENTO INDUSTRIAL DE RIBEIRÃO PRETO DE 1911 A 1930 

Leandro Maia Marques (Universidade de São Paulo) 

Neste trabalho é analisado o crescimento industrial de Ribeirão Preto (SP) de 1911 a 1930, conforme os 

limites impostos, tanto externos, por estar na periferia industrial internacional e brasileira, como internos, 

dentro das atividades econômicas urbanas, pelo comércio. As ações e omissões políticas dos empresários 

industriais, da Prefeitura e Câmara Municipais e ideológicas acerca da indústria, como a ausência de 

industrialismo, a reprodução de ideias equivocadas, anti-industriais e confusas, estas por serem sócios de 

uma atividade industrial híbrida, dedicada, também, ao comércio e ao serviço. As características 

econômicas majoritárias desses limites, como o predomínio de bens de consumo não duráveis, pouco uso 

de energia elétrica e pequena ocupação do mercado local somada a aspectos positivos minoritários. 

Palavras-chave: Ribeirão Preto. Crescimento industrial. Limites do comércio. 

 

SESSÃO 27: CELSO FURTADO 1 

 

60 ANOS DE FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL: A CONSTRUÇÃO INTERROMPIDA NA CRISE ESTRUTURAL 

DO CAPITAL 

Carlos Alberto Cordovano Vieira (Universidade Estadual de Campinas) 

O presente trabalho pretende fazer um balanço dos 60 anos da publicação de Formação econômica do 

Brasil, de Celso Furtado, tomando como eixo o nexo entre “análise do passado” e “projeto social”, à luz 
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do contraste entre a quadra histórica em que a obra foi elaborada e o presente, este caracterizado pela 

crise estrutural do capital. 

Palavras-chave: Formação econômica do Brasil. Celso Furtado. Capitalismo – Crise. Pensamento Brasileiro. 

 

A NEW CHAPTER IN THE SENIOR TRADITION: CONNECTIONS BETWEEN INSTITUTIONALISM AND CELSO 

FURTADO’S MATURE WRITINGS 

José Paulo Miketen Maltaca (Universidade Federal do Paraná) e José Felipe de Araujo Almeida 

(Universidade Federal do Paraná) 

Este estudo associa a Economia Institucional Original (OIE) e os quatro livros escritos por Celso Furtado 

entre os primeiros anos da década de 1990 e o começo da década de 2000 pelo fato de que o autor 

discutiu a dimensão cultural do subdesenvolvimento. Baseamo-nos na associação de características do 

institucionalismo Vebleniano e Commonsiano com os aspectos da pesquisa de Furtado, encontrando 

convergência metodológica e temática entre Furtado e a OIE em geral. Os conceitos Veblenianos de 

emulação pecuniária, consumo conspícuo e lazer conspícuo, assim como a perspectiva de Commons de 

Processo Cultural e seus princípios de transações, ajudam a entender os hábitos de consumo das elites 

brasileiras, aqui definidas como a Classe Ociosa Vebleniana. 

Palavras-chave: Furtado. Estruturalismo. Instituições. 

 

CRÍTICA AO MODELO DE DESENVOLVIMENTO DO GOVERNO MILITAR NO BRASIL: A PRODUÇÃO 

INTELECTUAL DE CELSO FURTADO ENTRE 1981 E 1983 

Guilherme Grandi (Universidade de São Paulo) 

O objetivo do artigo é discutir a produção intelectual de Celso Furtado durante o chamado triênio 

recessivo no Brasil, isto é, entre 1981 e 1983. Neste período, o autor publicou três livros pouco conhecidos 

pelo público leitor em geral. São eles, O Brasil pós-“milagre”, A nova dependência: dívida externa e 

monetarismo e Não à recessão e ao desemprego. Neles, Furtado tece um conjunto de preocupações sobre 

a situação econômica e social do Brasil que o levou a formular diagnósticos, proposições teórico-

interpretativas e políticas acerca da capacidade do Estado brasileiro de enfrentar a crise do 

endividamento externo e a queda acintosa do produto interno do país. Argumenta-se que nesses três 

livros o autor sintetiza a sua crítica ao modelo de desenvolvimento que marcou a economia política do 

regime militar no Brasil que vigorou de 1964 a 1985. 

Palavras-chave: Celso Furtado. Recessão. Endividamento externo. 

 

SESSÃO 28: ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 1 
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UMA ANÁLISE REGIONAL DA DINÂMICA DAS CHEFIAS DOMICILIARES FRENTE A DESESTRUTURAÇÃO DO 

TRABALHO NO BRASIL (1980-1990) 

Alessandra Kely da Silva (Universidade Federal Fluminense) 

As décadas de 1980 e 1990 representou intensas transformações para o Brasil. Os anos 1980 explicitaram 

a crise da dívida, fato que a caracterizou como a década perdida. Depois veio a abertura comercial e 

financeira, sob hegemonia do neoliberalismo. A pesquisa argumenta que as decisões de política 

econômica, guardada as devidas proporções de cada período, impactaram negativamente a sociedade e 

tiveram efeito desfavorável sobre o mercado de trabalho, o que implicou para as famílias em estratégias 

de adaptação por meio de novos arranjos de inserção no emprego. A metodologia de análise é a estatística 

descritiva a partir dos dados das pesquisas por Amostras de Domicílios (PNAD). As conclusões apontam 

que como saída encontrada pelas famílias, as mulheres, especialmente as cônjuges, aumentaram sua 

participação no mercado de trabalho, contudo a maioria sob vínculos precários. 

Palavras-chave: Famílias. Mercado de trabalho precário. Políticas Econômicas. 

 

SOBRE LENAS E MUITAS MARIAS QUE CRUZAM TANTOS PEDROS E OS JOÃOS: NARRATIVAS DE CRIMES DE 

GÊNERO EM OLINDINA – 2006 a 2018 

Abraão da Cruz Tavares (Universidade Federal de São Paulo) e Fábio Alexandre dos Santos (Universidade 

Federal de São Paulo) 

Este artigo propõe analisar relatos de crimes de gênero através da leitura de inquéritos policiais em um 

município no interior da Bahia entre os anos de 2006 e 2018, a fim de apreender como gênero, mercado 

de trabalho e acesso à renda ganham significados e sentidos dentro das narrativas policiais. Partindo da 

hipótese de que a exposição à violência aprofunda desigualdade de gênero e amplia a vulnerabilidade 

socioeconômica das mulheres vítimas, a pesquisa de campo constatou que a maior parte dos casos foram 

denunciados por mulheres em idade ativa de trabalho, os poucos rendimentos tencionaram a relação 

conjugal e, determinados bairros, tradicionalmente conhecidos por outros crimes foram o cenário 

recorrente das denúncias implicando uma estreita relação entre crime, economia e políticas públicas. 

Palavras-chave: Gênero. Políticas para mulheres. Crime e economia. 

 

UMA LEITURA SOBRE INFLAÇÃO ALTA E INDEXAÇÃO CONTRATUAL NO BRASIL: ORIGENS E 

CONSEQUÊNCIAS 

Daniel Ferreira Henriques (Universidade Federal Fluminense) 
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O processo inflacionário e a sua dinâmica são os elementos que serviram de base ao estabelecimento do 

mecanismo da indexação dos contratos monetários, sua institucionalização e, posterior, generalização na 

economia brasileira. A amplificação do uso da indexação na economia nacional, como meio de proteção 

aos agentes econômicos contra a inflação crescente, deu origem a uma dualidade monetária a qual tomou 

forma no expediente dos títulos públicos federais de curto prazo, a “moeda indexada”. Isso, por sua vez, 

possibilitou a expansão da acumulação rentista sobre a base dos ‘ganhos inflacionários derivados da 

rolagem da dívida pública no processo que se tornaria conhecido por “ciranda financeira”’. A partir do 

contexto tratado e das condições que se deram na economia nacional, verificou-se no país uma adesão 

precoce à norma de riqueza regida pela lógica da “finança”, que no decorrer do tempo passou a assumir 

caráter sistêmico. De outra maneira, a financeirização. 

Palavras-chave: Indexação. Rentismo. Financeirização. 

 

PRIVATIZAÇÕES NO BRASIL: INFLUÊNCIAS E REAIS RESULTADOS 

Isabela Tréz Agapito (Universidade Estadual de Campinas) 

O presente trabalho tem o objetivo de mostrar a teoria por trás da ampla defesa para a realização de 

privatizações que aconteceu a partir da década de 1980 em grande parte de mundo e como o movimento 

que aconteceu no Brasil estava em consonância com estas defesa e teorias. Essas teorias tiveram seus 

reflexos na política econômica adotada e nas mudanças da legislação para tornar o processo de 

privatizações tal como aconteceu no Brasil factível. Entende-se aqui, que a privatização foi uma 

recomendação que aconteceu no momento de consolidação do neoliberalismo e está listada no Consenso 

de Washington. Ainda, nos propusemos a mostrar brevemente quais foram os resultados obtidos com as 

privatizações, com o sucinto exemplo da Telebrás, discutimos a presença e caráter do IED que vêm para 

o Brasil nesse período, expusemos a relação das privatizações com o “problema” da dívida pública e a 

defesa falaciosa da realocação de recursos. 

Palavras-chave: Neoliberalismo. Privatização. Desnacionalização. 

 

SESSÃO 29: CELSO FURTADO 2 

 

DESENVOLVIMENTISMO EM DEBATE: CELSO FURTADO, FLORESTAN FERNANDES E O SENTIDO HISTÓRICO 

DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL DE JK (1956-1961) 

Bruno Cesar Cassani Medeiros (Universidade Estadual de Campinas) 

Este artigo apresenta uma síntese dos resultados de uma pesquisa sobre o significado histórico atribuído 

por Celso Furtado e Florestan Fernandes à entrada de grandes empresas estrangeiras produtoras de bens 

de consumo duráveis no Brasil, durante o governo Kubitscheck (1956-1961). Questionamos em que 
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medida os desdobramentos do processo de industrialização pesada, assentado na produção de bens 

duráveis de consumo, foram estratégicos para sanar as “promessas de desenvolvimento” postas naquele 

período de rápidas transformações e contribuiriam para retirar elementos arcaicos de um passado 

colonial que insistia em se recolocar a cada novo histórico estágio. A interpretação realizada enfatiza que 

na fase de aceleração da industrialização estudada, o subdesenvolvimento foi mobilizado pelo novo 

padrão de acumulação de capital a nível mundial que se consolidava, o capitalismo monopolista, e, neste 

sentido, instrumentalizado pelas grandes empresas estrangeiras que se instalaram na economia 

brasileira. 

Palavras-chave: Capitalismo dependente. Celso Furtado. Florestan Fernandes. 

 

CULTURA E DESENVOLVIMENTO: DIÁLOGOS ENTRE CELSO FURTADO E NELSON WERNECK SODRÉ 

Ulisses Rubio Urbano da Silva (Universidade Federal de Alagoas) 

Nelson Werneck Sodré e Celso Furtado foram dois personagens importantes no debate público brasileiro 

da segunda metade do século XX. Ambos os autores conviveram em ambientes comuns para as discussões 

sobre Cultura e Desenvolvimento nos anos 1950. Sodré adentrou ao tema Cultura e Desenvolvimento 

nesta mesma década. Furtado conferiu maior atenção ao tema a partir dos anos 1970. O diálogo entre os 

dois autores em temas referentes à economia é evidente quando notamos as citações de textos de 

Furtado feitas por Nelson Werneck Sodré. Sendo assim, o objetivo deste trabalho construir a hipótese de 

que este diálogo também ocorreu para o tema Cultura e Desenvolvimento. Para isto, apresentamos 

questões comuns às análises dos dois autores em torno do tema “cultura e desenvolvimento”, embora 

cada um tenha se utilizado de categorias analíticas distintas. 

Palavras-chave: Celso Furtado. Nelson Werneck Sodré. Cultura. Desenvolvimento. 

 

OS CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL: UMA REVISÃO DAS INTERPRETAÇÕES DE CELSO 

FURTADO E DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Luciane Franke (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Marieli Vieira (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul) 

Este artigo contextualiza a condição de subdesenvolvimento do Brasil e as alternativas para superá-la 

comparando as abordagens de dois importantes intérpretes da formação econômica do país, Celso 

Furtado e Fernando Henrique Cardoso. Embora os autores se aproximem em diversos aspectos, há outros 

em que fomentam o debate de interpretações, em especial quanto aos caminhos para superar o 

subdesenvolvimento do Brasil. A análise das duas perspectivas indica que, sob um prisma, Furtado busca 

apresentar soluções para superar o subdesenvolvimento por meio do direcionamento das forças 

produtivas para o desenvolvimento tecnológico e facilitar o processo de acumulação, em sentido a 

endogeneização do desenvolvimento, baseada nas melhorias para a coletividade e aumento da 
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autonomia externa. Por outro lado, Cardoso vê nas relações internacionais possibilidades de acelerar os 

ganhos e pular etapas em termos tecnológicos, através de atuação responsável do Estado em um regime 

político democrático. 

Palavras-chave: Subdesenvolvimento. Formação Econômica. Brasil. 

 

SESSÃO 30: ECONOMIAS URBANAS E SERVIÇOS NO IMPÉRIO E NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

O CAPITAL E OS LIVROS: OS NEGÓCIOS DA FAMÍLIA CARDOSO AYRES E O DESENVOLVIMENTO DA 

ATIVIDADE LIVREIRA NO RECIFE (1830-1855) 

Danielle Christine Othon Lacerda (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

O objetivo deste trabalho é investigar as características do negócio do livro desenvolvido na cidade do 

Recife na primeira metade do século XIX. Tendo como base na trajetória do português João Cardoso Ayres 

e o negócio familiar da livraria, procuramos explorar as suas práticas comerciais para entender a dinâmica 

das primeiras lojas de livros e a constituição de um campo, ao se distanciar do amadorismo e se 

concretizar no contexto de formação do mercado de livros no Brasil Império. A partir do cruzamento de 

fontes diversas, como anúncios de jornais e o inventário do patriarca da família Cardoso Ayres foi possível 

perceber que os primeiros momentos do negócio do livro se assentaram na empresa familiar, no modus 

operandi europeu e na formação de uma rede comercial internacional na importação de livros. E que a 

diversificação dos negócios pode ser uma das explicações para a sustentabilidade do comércio de livros 

no século XIX. 

Palavras-chave: Mercado livreiro. História do Livro. Recife. 

 

EMPRESAS PIONEIRAS NO CAMPO DA HABITAÇÃO SOCIAL NO RIO DE JANEIRO NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

DO SÉCULO XIX: COMPANHIA EVONEAS FLUMINENSE E COMPANHIA DE SANEAMENTO DO RIO DE 

JANEIRO  

Luciana Alem Gennari (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Este artigo tem por objetivo apresentar os primeiros resultados de uma pesquisa ainda em andamento 

sobre duas personalidades que foram pioneiras nas propostas de empresariamento no ramo da 

construção de habitações para proletários, operários e classes pobres nas últimas décadas do século XIX 

e virada para o século XX: Américo de Castro, diretor da Companhia Evoneas Fluminense, e Arthur Sauer, 

diretor da Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro. Ambas as atuações se pautaram na política de 

concessões de favores do Estado para construção de casas operárias no período, não apenas na cidade 

do Rio de Janeiro, onde estavam sediadas, mas também em outras cidades brasileiras. Este trabalho 
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pretende, ainda que de forma preliminar, lançar luz às redes que envolviam esses sujeitos discutindo 

ainda as bases legais nas quais suas ações se pautaram. 

Palavras-chave: Habitação social. Rio de Janeiro (cidade). Empresas construtoras. 

 

A CIDADE COMO OBJETO DE CONSUMO – CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE BELO HORIZONTE 

Natânia Silva Ferreira (Universidade Estadual de Campinas) 

A nova capital de Minas Gerais recebeu o título em 1897. Foi inaugurada naquele ano com o nome de 

Cidade de Minas e, em 1901, passou a se denominar Belo Horizonte. Assim, o objetivo deste trabalho é o 

de entender a formação urbana da nova capital mineira, que começou a ser construída em 1894. A partir 

de tal ano, se transformaria a rotina daquele lugar que outrora fora um arraial – de Curral Del Rei – e teve 

seu espaço destruído para abrigar a Cidade de Minas. Fazem parte do conjunto de fontes deste artigo: 

almanaque, documentos do Executivo e do Legislativo, jornal e revista, dentre outras. Com base nas 

fontes citadas e no planejamento da Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC), será possível analisar 

a cidade como objeto de consumo, a capital planejada para ser utilizada, consumida e apreciada por seus 

habitantes (ou por parte deles) e pelas pessoas que passassem por Belo Horizonte. 

Palavras-chave: Belo Horizonte. Espaço Urbano. Consumo. 

 

UMA ESTAÇÃO DE CURA: POÇOS DE CALDAS ENTRE AS ÁGUAS E A ATUAÇÃO DA COMPANHIA THERMAL 

(1906-1912) 

Ender Lucas Ferreira (Universidade Federal de Alfenas) 

O objetivo deste artigo é analisar dinâmicas econômicas em Poços de Caldas na passagem para o século 

XX. Este período representa um momento importante em que esta cidade se consagrou como uma 

localidade reconhecida pelas águas com potencial de cura para diversas doenças. Assim, são explorados 

elementos constitutivos destas transformações. Neste contexto, um aspecto importante se deu com a 

constituição da Companhia Thermal, em 1908. 

Palavras-chaves: História de empresas. Poços de Caldas. Companhia Thermal. 

 

SESSÃO 31: CRÉDITO NO SÉCULO XIX 

“FRETEIROS”, DONOS DE LOJAS E FORNECEDORES DE CRÉDITO: O LITORAL DE SANTA CATARINA E O 

MERCADO DE ABASTECIMENTO NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XIX 

André Fernandes Passos (Universidade Federal de Santa Catarina) 
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Na medida em que o litoral de Santa Catarina se integrou ao mercado do Rio de Janeiro na primeira 

metade do século XIX, pode, igualmente, aumentar suas exportações de aguardente, arroz e farinha de 

mandioca, ampliando a escravidão africana no interior dessas unidades de produção. Considerando que 

o aumento na exportação dos produtos agrícolas locais esteve vinculado ao dinamismo do mercado de 

exportação, por intermédio das conexões estabelecidas entre os portos locais com as regiões portuárias 

de Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, este estudo pretende avançar na compreensão sobre o modo 

como ocorreu a integração do Centro-Sul neste período, identificando formas de atuação de mercadores 

residentes no litoral de Santa Catarina no comércio de abastecimento. 

Palavras-chaves: Abastecimento. Atlântico. Mercado. Santa Catarina. 

 

MOEDA, CRÉDITO E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO NA ECONOMIA ALGODOEIRA DOS SERTÕES DA BAHIA 

– SÉCULO XIX 

Zezito Rodrigues da Silva (Universidade do Estado da Bahia) 

O presente estudo tem como objetivo evidenciar os recursos para o financiamento da economia 

algodoeira nos sertões da Bahia no início do século XIX. Busca-se apresentar os processos de produção e 

circulação da riqueza sertaneja neste contexto, as estratégias de acumulação, reprodução, 

enriquecimento e conversão dos recursos amealhados por categorias de negociantes e plantadores do 

alto sertão da Bahia. Para isso, recorreu-se aos arquivos pessoais de Antônio da Silva Prado em sua 

participação dos negócios na Vila de Caetité entre 1810 e 1816. Os resultados contribuem para revelar o 

perfil da economia sertaneja, sua inserção no mercado interno colonial e capacidade de mobilização de 

recursos para o empreendimento econômico algodoeiro e suas múltiplas articulações. 

Palavras-chave: Economia algodoeira. Moeda e crédito. Sertões da Bahia. Século XIX. 

 

UM BALCÃO DE NEGÓCIOS NA CORTE: OS JORNAIS INFORMATIVOS E O MERCADO DE CRÉDITO NO RIO 

DE JANEIRO DA PRIMEIRA METADE DO XIX  

Clemente Gentil Penna (Maria Sibylla Merian Centre Conviviality-Inequality in Latin America) 

Este texto abordará um dos principais problemas dentro de um mercado de crédito: os mecanismos de 

circulação de informação e construção de reputações, papel que, na cidade do Rio de Janeiro, foi ocupado 

primordialmente pelos jornais. A introdução de periódicos informativos, baseados em anúncios 

publicados pelos leitores, modificou a maneira que os agentes se comportavam no mercado e, ainda mais 

importante do que isso, abriu uma série de possibilidades de negócios, ampliando o acesso ao crédito ao 

colocar em contato mutuários e prospectivos credores que não se conheciam – os dois principais 

periódicos da Corte, o Diário do Rio de Janeiro e o Jornal do Commercio trazem os primeiros indícios de 

uma modificação nos padrões dos empréstimos – quando um mercado de crédito marcado pela 
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centralidade das relações familiares e entre conhecidos passaria a ser dominado por intermediários e 

transações mais impessoais. 

Palavras-chave: Imprensa. Crédito. Século XIX. 

 

QUAIS AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE O PASSADO COLONIAL DA ECONOMIA BRASILEIRA E O 

DESENVOLVIMENTO DO SEU SISTEMA FINANCEIRO?  

Daniela Freddo (Universidade de Brasília) e Juliano Vargas (Universidade Federal do Piauí) 

Com base no referencial teórico Keynesiano e Cepalino/Furtadiano, investiga-se as relações institucionais 

entre o passado colonial brasileiro e o desenvolvimento do seu sistema financeiro até os anos 1960. Havia 

conexões entre um sistema financeiro deficiente em prover fundos ao investimento e a condição 

brasileira economicamente periférica. Esta estava subordinada às instituições europeias portuguesas, 

apesar de imersa no processo de acumulação do capitalismo mercantil. Isso mudou na passagem da 

economia do modelo primário-exportador ao orientado à demanda doméstica. O processo de 

industrialização pressionou um sistema financeiro não apto a atender a demanda creditícia crescente, 

com que ampliou-se a necessidade de instrumentos e mecanismos de financiamento do investimento. 

Conclui-se que, conforme o sistema financeiro se desenvolvia, as instituições financeiras obtinham lucros 

não apesar das “disfuncionalidades” impostas pela condição periférica da economia brasileira, mas por 

meio delas. 

Palavras-chave: Brasil. Economia colonial. Sistema financeiro. 

 

SESSÃO 32: ENERGIA NO SÉCULO XX 

 

A COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (BRASIL) E A TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (EUA) 

(1930-1950) 

Jamile Silva Silveira (Universidade de Coimbra) 

Analisar as experiências da Tennessee Valley Authority (TVA) e da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (CHESF), entre as décadas de 1930 e 1950, é o objetivo principal desta análise. A TVA foi 

utilizada, pelo governo e diversos aparelhos privados de hegemonia dos EUA, para demonstrar que o 

Estado capitalista poderia garantir o bem-estar mínimo da população. A expansão destas ideias aos 

Estados e organismos privados em todo o mundo, apresentava um modelo de desenvolvimento 

econômico aliado a transformação das relações sociais e culturais locais, adequando-as aos padrões da 

modernização. Apresentarei as ramificações destas ideias e sua possível concretização através da CHESF 

em Paulo Afonso – BA, que foi a primeira grande empresa pública de energia elétrica do Brasil, fruto de 

investimentos nacionais e internacionais. 



 
 
 

87 

Palavras-chave: Energia Elétrica. Capitalismo. Paulo Afonso. 

 

A EMBOLADA ELÉTRICA NO CEARÁ: A ELETRIFICAÇÃO CONDUZIDA POR CELSO FURTADO NA SUDENE E A 

INTERFERÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS (1959-1964) 

Amanda Walter Caporrino (Universidade de São Paulo) 

O artigo apresenta um estudo sobre o plano de eletrificação elaborado por Celso Furtado na coordenação 

da Superintendência Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) entre 1959 e 1964. A pesquisa é baseada 

em documentação produzida pelo órgão público no período e enfoca as especificidades do caso cearense 

visando evidenciar os tipos de embates travados durante a expansão do setor elétrico nordestino na 

época, em grande parte relacionados às disputas políticas e aos interesses dos Estados Unidos na região. 

Palavras-chave: Celso Furtado. SUDENE. Energia elétrica. 

 

A ELETRIFICAÇÃO DO SUL DE SANTA CATARINA: DAS PRIMEIRAS INICIATIVAS À INTERLIGAÇÃO DE 

SISTEMAS ELÉTRICOS  

Fabio Farias de Moraes (Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina) 

O conteúdo deste artigo traz um levantamento das iniciativas privadas no setor elétrico da região Sul de 

Santa Catarina, desde as primeiras décadas do século XX. Trata-se da formação das primeiras redes de 

alcance local, passando a interligação regional, capitaneada por investimentos estatais, até a 

interconexão a sistemas maiores, com abrangência no sul do Brasil. De início, são relacionados alguns dos 

principais sistemas isolados, que pulverizados no território sul catarinense, serviam às diversas 

localidades. Em seguida, o elemento unificador de um sistema mesorregional, a Usina Termelétrica da 

Companhia Siderúrgica Nacional toma algum espaço de nossa exposição. Outro investimento estatal, de 

grande relevância para a eletrificação do Sul do estado, o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, tem 

centralidade a seguir. Finalmente, com algumas considerações panorâmicas sobre o desfecho da 

eletrificação na região, encerra-se este artigo.  

Palavras-chave: Sul de Santa Catarina. Eletrificação. Termoeletricidade. 

 

ESCELSA: DA CRIAÇÃO À PRIVATIZAÇÃO 

Isabela Tréz Agapito (Universidade Estadual de Campinas) 

Neste artigo, pretendemos discutir o caso da privatização da Escelsa (Espírito Santo Centrais Elétricas 

S.A.), desde os motivos que levaram à sua criação até as condições e repercussões de sua 

desnacionalização. Para isso, começamos pela história da empresa. Apresentamos a história da CCBFE 

(Companhia Central Brasileira de Força Elétrica), a situação e motivações que envolvem a criação da 
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Escelsa, o processo embaraçoso de compra da CCBFE pelo Governo brasileiro e a fusão dessas duas 

empresas. Em seguida, expusemos alguns elementos que consideramos importantes para a compreensão 

do setor elétrico brasileiro e avançamos cerca de 30 anos no tempo para falar do contexto da privatização 

da Escelsa, o que essa medida significou e algumas de suas consequências. 

Palavras-chave: Neoliberalismo. Privatização. Escelsa. 

 

SESSÃO 33: ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 2 

O DESEMPENHO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA PAULISTA (2000-2010) NO CONTEXTO DO 

CAPITALISMO MUNDIALIZADO 

Bruno Giovani Chequin (Universidade de São Paulo)  

O presente artigo propõe uma reflexão a respeito do crescimento eloquente da produção do setor 

agroindustrial canavieiro paulista, registrado na década de 2000, estabelecendo seu nexo com o atual 

estágio de acumulação capitalista mundializada, caracterizado, notadamente, pelo aumento dos fluxos 

internacionais de capitais e informações. Nessa direção, busca-se uma abordagem sistêmica da expansão 

dessa agroindústria paulista, entre 2000 e 2010, dentro de um contexto regido pelos interesses dos 

capitais comandantes do sistema econômico internacional que compôs um rearranjo dos ambientes 

institucionais, tanto no cenário global quanto no doméstico, oportunizando uma política econômica 

interna orientada para o modelo primário exportador como via de inserção externa do país. 

Palavras-chave: Agroindústria canavieira. Primário exportador. Mundialização do capital. 

 

AS PRESCRIÇÕES DE POLÍTICA ECONÔMICA EM KEYNES E O PRIMEIRO GOVERNO DILMA ROUSSEFF (2011-

2014) 

Janaína Fernanda Battahin (Universidade Estadual Paulista) 

O primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014) optou por uma política econômica que, além de fazer 

uso do Estado como promotor do crescimento econômico, gerou um déficit fiscal crônico e crescente. 

Muitos críticos do governo apontaram essas medidas econômicas como keynesianas. Esse artigo tem 

como objetivo realizar um esforço preliminar para compreender até que ponto podemos afirmar que a 

agenda econômica implantada pelo Primeiro Governo de Dilma Rousseff (2011-2014) seguiu as 

prescrições de políticas econômicas de Keynes. A hipótese é de há uma interpretação muito limitada sobre 

as ideias de Keynes que as resumem à expansão da demanda efetiva via desequilíbrios orçamentários e 

intervenção desenfreada do Estado na economia. Dilma, ao contrário do que Keynes propôs, não gerou 

um endividamento público para financiar investimentos do Estado, mas para executar políticas de 

transferência de renda e subsidiar a lucratividade dos empresariados politicamente influentes. 

Palavras-chave: Teoria keynesiana. Economia brasileira contemporânea. Política econômica keynesiana. 
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O ACORDO DE ASSOCIAÇÃO MERCOSUL-UNIÃO EUROPEIA E A INSERÇÃO DO BRASIL NAS CADEIAS 

GLOBAIS DE VALOR 

Michele Cristina Vasques Bertoloni (Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago 

Dantas UNESP - UNICAMP - PUC-SP) e Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho (Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo) 

O artigo analisa o acordo firmado entre Mercosul e a União Europeia, com enfoque nos possíveis reflexos 

na economia brasileira quanto à possível maior integração do Brasil nas cadeias de valor. Cadeias de valor 

são fenômenos de fato regionais, antes que fenômenos globais, e blocos regionais de comércio regionais 

contribuem para a formação de cadeias de valor entre seus membros. Esta abordagem poderá fomentar 

a discussão relacionada aos custos do comércio de produtos e sua relação com as políticas de conteúdo 

regional negociadas nos acordos comerciais. A metodologia, de caráter exploratório, está sendo 

desenvolvida com a análise de documentos e revisão da bibliografia sobre o tema. Nesse sentido, a 

validação dos argumentos será composta pela análise do texto negociado entre Mercosul e União 

Europeia. 

Palavras-chave: Brasil. Mercosul. Cadeias de valor. 
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Iniciação científica 
 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 1: ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

 

O CAPITAL NACIONAL FAMILIAR PÓS-REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: O CASO DA JOÃO FORTES 

ENGENHARIA S.A. (1985-2018) 

Lannay Bogea Lopes (Universidade Federal de São Paulo) 

Esta pesquisa tem o objetivo de estudar as transformações sofridas por empresas de capital nacional de 

origem familiar a partir dos impactos da chamada reestruturação produtiva, fenômeno ocorrido no Brasil 

especialmente a partir de meados dos anos 1990. O objetivo específico é fazer um estudo de caso sobre 

a empresa João Fortes Engenharia S.A., tentando apreender como essa companhia, de capital nacional 

familiar, considerada uma das maiores do ramo da construção civil (subsetor Edificações) em meados dos 

anos 1980, enfrentou as transformações econômicas ocorridas no Brasil. 

Palavras-chave: História de Empresas. João Fortes Engenharia. Construção civil. 

 

PARA ALÉM DO CONTROLE DE INFLAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DO PLANO REAL NA RACIONALIZAÇÃO DAS 

CONTAS PÚBLICAS DO ESTADO BRASILEIRO 

Wagner de Santana Lima (Universidade Anhembi Morumbi) e Elisa Ranieri Bayón (Universidade Anhembi 

Morumbi) 

O artigo tem como finalidade analisar o programa de estabilização econômica Plano Real no tocante da 

política fiscal. O sucesso do plano no rompimento da espiral inflacionária que assombrava os brasileiros é 

contundente e será observado. Contudo, o plano trouxe outras repercussões e o objetivo deste trabalho 

é evidenciar a contribuição e importância das medidas e as reformas econômicas e administrativas 

ocorridas na implementação e manutenção do Plano Real para o controle, reordenamento e na 

responsabilidade fiscal do Estado Brasileiro. 

Palavras-chaves: Brasil. Inflação. Plano Real. Política fiscal. Reformas. 

 

AS RELAÇÕES ENTRE BRASIL E ÁFRICA NO CONTEXTO DE TENTATIVA DE MUDANÇA DA GEOGRAFIA DO 

SISTEMA MUNDIAL 2002-2014 

Olavo Augusto de Castro Alves Panisson (Universidade Federal de Ouro Preto) 
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Brasil e África durante a colonização marcaram laços estruturais trágicos que são sentidos até os tempos 

atuais como o preconceito e o subdesenvolvimento, a fim de reparar esse elo lamentável surgido a partir 

do século XVI o governo do Partido dos Trabalhadores (PT) busca por meio de ações socias e comerciais a 

corrigir esse legado ao visar a valorização cultural africana, redução do racismo e a melhoria da 

infraestrutura em Moçambique e Angola. A partir disso, alterações sociais e econômicas foram notadas 

entres essas nações. 

Palavras-chave: Brasil. África. Governo do PT. 

 

A ECONOMIA CATARINENSE EM TEMPOS DE DESENVOLVIMENTISMO CONSERVADOR (2010-2018)  

Flávia Xavier Guedes (CEDUP Abílio Paulo), Liara Darabas Ronçani (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul) e Alcides Goularti Filho (Universidade do Extremo Sul Catarinense) 

Frente ao movimento de retomada do planejamento econômico em Santa Catarina a partir de 2011 com 

a execução do plano de governo Pacto por Santa Catarina, caracterizado por alguns autores como 

“desenvolvimentista conservador”, buscamos compreender como se deu o desempenho da economia e 

da indústria catarinenses. O objetivo geral da pesquisa é analisar o desempenho da economia catarinense 

entre 2010 e 2018, comparando-o com o desempenho da economia brasileira. 

Palavras-chave: Economia. Desenvolvimento. Santa Catarina. 

 

DIVERSIDADE E CONCENTRAÇÃO PRODUTIVA E HETEROGENEIDADES NO SETOR AGRÍCOLA BRASILEIRO: 

EVIDÊNCIAS PARA O CENSO AGROPECUÁRIO DE 2017 

Lucas Paiva Ferraz (Universidade Federal do Pará) e Hilder André Bezerra Farias (Universidade Federal do 

Pará) 

Este trabalho busca explorar o fenômeno da diversidade ou concentração da produção agrícola nos 

estados brasileiros. A metodologia utilizada foi o cálculo do Índice de diversidade de Shannon-Weaver. 

Neste ensejo, compreende-se que os estados divergem em termos de suas dinâmicas rurais – enquanto 

no sudeste brasileiro, a agricultura intensiva em capital possibilita uma produção mais modernizada e 

comercial, no norte e no nordeste, a baixa difusão tecnológica e a estrutura fundiária centrada 

principalmente nas propriedades familiares configura uma agricultura predominantemente tradicional e 

menos intensiva em capital. Os resultados obtidos apontam para diferentes perfis de diversidade e 

concentração, indicando que este é um fenômeno complexo que é condicionado à formação histórico-

econômica das regiões brasileiras, que se deu de forma heterogênea. 

Palavras-chave: Diversidade. Concentração. Agricultura. 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2: METODOLOGIA E HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL 

 

O CARÁTER MULTICONCEITUAL E UBÍQUO DA “IGUALDADE” NO DEBATE ÉTICO DA MODERNIDADE E 

IMPLICAÇÕES METODOLÓGICAS PARA A PESQUISA SOCIAL NORMATIVA.  

Pedro Bermond Valls (Universidade Federal de Santa Catarina) e Solange Regina Marin (Universidade 

Federal de Santa Catarina) 

Frente ao movimento de retomada do planejamento econômico em Santa Catarina a partir de 2011 com 

a execução do plano de governo Pacto por Santa Catarina, caracterizado por alguns autores como 

“desenvolvimentista conservador”, buscamos compreender como se deu o desempenho da economia e 

da indústria catarinenses. O objetivo geral da pesquisa é analisar o desempenho da economia catarinense 

entre 2010 e 2018, comparando-o com o desempenho da economia brasileira.  

Palavras-chave: Economia. Desenvolvimento. Santa Catarina. 

 

A HISTÓRIA ECONÔMICA E SOCIAL NA ANTIGUIDADE E A FUNÇÃO SOCIAL DA INTERMEDIAÇÃO 

FINANCEIRA NO FINAL DA REPÚBLICA ROMANA 

Ian Cartaxo Machado (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

A proposta dessa comunicação visa a apresentação de considerações sobre o estudo da Economia 

Romana. Tendo como ponto de partida os debates e controvérsias que permeiam essa seara na História 

Econômica e Social da Antiguidade; a presente pesquisa demonstra as diferentes posições que permeiam 

essa discussão, além de determinar a posição do autor, ela sendo próxima à posição intermediária de Jean 

Andreau. O estudo de caso em desenvolvimento com essa perspectiva possui, como ponto de partida de 

pesquisa, o caso do intermediário financeiro Rabírio Postumo, no Egito, entre 54 e 53 AEC: se questiona 

a função social das dívidas no final da República. Portanto, se pretende debater o papel dos 

emprestadores de dinheiro a juros em Roma para garantir os interesses políticos e geopolíticos da elite 

dominante daquela estrutura social.  

Palavras-chave: História econômica. Intermediação financeira. Dívidas. 

 

ECONOMIA-MUNDO CAPITALISTA E AS ESPECIFICIDADES DE UM SISTEMA EM CAMADAS 

João Pedro Câmara Pereira (Universidade Federal do Maranhão) 

Neste trabalho, sob a ótica da perspectiva dos sistemas-mundo, apresento uma discussão geral acerca do 

capitalismo como uma economia-mundo e busco ressaltar as implicações de se adotar tal linha de estudo 

para a compreensão de seu funcionamento. Mediante revisão bibliográfica, acompanhar-se-á como, 

desde sua origem, a economia-mundo capitalista estrutura-se por uma divisão integrada do trabalho e 
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expande-se para todo o globo, incorporando Estados nacionais à sua lógica de acumulação incessante de 

capital e reproduzindo uma permanente estrutura desigual em camadas. 

Palavras-chave: Economia-mundo capitalista. Divisão integrada do trabalho. Sistema em camadas. 

 

DOBB, MARX E O DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO 

Gabriel Galeti Mauro (Universidade de São Paulo) 

Este artigo analisa possíveis discrepâncias metodológicas entre Dobb e Marx a respeito do 

desenvolvimento da economia moderna. O objetivo é discutir o quão unilateral é a perspectiva do 

economista britânico a respeito da transição do feudalismo para o capitalismo quando comparada com a 

análise do comunista alemão. 

Palavras-chave: Dobb. Marx. Capitalismo 

 

A TERRA E O HOMEM DO NORDESTE, DE MANUEL CORREIA DE ANDRADE: A HISTÓRIA DE UM LIVRO 

Rafael Aubert de Araujo Barros (Universidade de São Paulo), Perla Daniele Costa Carreiro (Universidade 

Federal do Maranhão) e Fernansa Tomaz de Pinho Silva (Universidade Federal do Maranhão) 

Essas notas visam apresentar a obra principal de um dos mais importantes pensadores nordestinos, o 

pernambucano Manuel Correia de Andrade (1922 - 2007), autor de A Terra e o Homem no Nordeste, 

publicado em 1963, apresentando uma série de interpretações que ainda hoje enfrentam uma visão da 

historiografia tradicional sobre o nordeste brasileiro que tende a reduzir sua conceituação a uma “região-

problema”, condenada ao atraso, em contraposição a outras. Manuel Correia confere profundidade a 

esse olhar, apontando as razões históricas e econômicas ligadas ao uso do espaço e domínio do território 

para apresentar o Nordeste não apenas com suas mazelas crônicas, resultantes da formação social e 

econômica que lhe foi imputada pelas condições do desenvolvimento da própria economia brasileira, em 

meio ao contexto mundial, mas também com sua diversidade e peculiaridades características. 

Palavras-chave: Manuel Correia de Andrade. Nordeste. A Terra e o Homem no Nordeste. 

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 3: A ECONOMIA BRASILEIRA EM PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

O COMÉRCIO FLUVIAL E AS TENSÕES NAS FRONTEIRAS NA CAPITANIA DO GRÃO-PARÁ E RIO NEGRO NO 

PERÍODO DE 1790-1797 

Sammya Daniele Paixão dos Santos (Universidade Federal do Pará) 
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Dentro do contexto de disputas na consolidação das fronteiras coloniais na capitania do Rio negro no final 

do XVIII e início do XIX, essa pesquisa de iniciação científica tem como objetivo analisar o comércio fluvial 

desenvolvido por pequenos comerciantes em um período, o qual o Estado português conduziu uma 

política de controle do comércio e de pessoas em áreas consideradas estratégicas pelo domínio colonial. 

Desse modo, para esse trabalho foram utilizados códices do Arquivo Publico do Estado do Pará, os quais 

consistem em cartas de Manoel da Gama Lobo de Almada, Governador da Barra do Rio Negro, para 

Francisco de Souza Coutinho, Governador do Grão-Pará, sobre a proteção das fronteiras e o 

desenvolvimento do comércio para a consolidação do domínio português. 

Palavras-chave: Amazônia colonial. História econômica. Comércio fluvial. 

 

A REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA BANCÁRIO APÓS A DISSOLUÇÃO DO PRIMEIRO BANCO DO BRASIL 

(1829-1845)  

David Diniz Kalichman (Universidade de São Paulo) 

Este trabalho tem como finalidade descrever como se deu a criação das primeiras instituições bancárias 

após a dissolução do primeiro Banco do Brasil em 1829, anteriormente à centralização do setor bancário 

e de outras atividades de intermediação financeira pelo Estado na década de 1850. Por meio da análise 

das operações dessas instituições e pesquisa dos periódicos mercantis da praça carioca, será traçado o 

perfil dos principais homens de negócio que atuam no mercado de capitais no país nessa importante etapa 

da consolidação do Estado Imperial após a independência. O tema analisado está inserido numa discussão 

historiográfica mais ampla sobre a maior autonomia dos principais financistas diante do governo antes da 

década de 1850, sendo este artigo uma tentativa de avaliar essa dinâmica entre os representantes do 

setor bancário nascente e o Estado. 

Palavras-chave: Império. Sistema bancário. História bancária. Regência. 

 

OS ELEMENTOS DE MODERNIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE MARIANA NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

(1889-1930): UMA ANÁLISE POR MEIO DAS ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA - MINAS GERAIS 

Flávia Fidellis (Universidade Federal de Ouro Preto) e Carla Nunes (Universidade Federal de Ouro Preto) 

Este projeto visa verificar quais foram os principais elementos da modernização e urbanização marianense 

e de qual forma estes empreendimentos apareciam como projetos políticos a serem debatidos no interior 

das reuniões camarárias. Bem como, de qual forma estes projetos políticos modernizadores eram 

incorporados no corpo social e urbano da cidade. Esta investigação aborda as transformações urbanas 

ocorridas na virada do século XIX para o XX, tendo em vista que as principais investigações historiográficas 

lançam luz ao século XVIII, deixando a temporalidade em questão relegada.  

Palavras-chave: Mariana. Primeira República. Modernização. 
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ECONOMIA CAFEEIRA, PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E INTERIORIZAÇÃO DO BRASIL NA PRIMEIRA 

REPÚBLICA 

Matheus Alves Guedes Mercini (Universidade Federal de Ouro Preto) 

O presente trabalho apresenta os resultados parciais de uma análise sobre o dilema existente entre a 

produção de café e a produção de alimentos na economia cafeeira paulista durante a Primeira República 

(1889-1930), a partir da ótica dos chefes executivos do estado de São Paulo. Assim, tendo em vista a 

necessidade de se resolver esse dilema, a comercialização de alimentos com os estados vizinhos se 

mostrou como uma das possibilidades para solucionar o problema, o que favoreceu, em grande parte, o 

processo de interiorização do Brasil. Nesse sentido, os resultados aqui apresentados têm como foco o 

período referente à primeira década da Primeira República. 

Palavras-chave: Economia cafeeira. Produção de alimentos. Interiorização do Brasil. 

 

EDUCAÇÃO NACIONAL NO ESTADO NOVO E NO GOVERNO DE EURICO GASPAR DUTRA: RUPTURAS E 

CONTINUIDADES 

Fernando Sota Fuentes (Universidade de São Paulo) 

O presente artigo faz uma breve análise comparativa entre a forma como a administração do Estado Novo 

(1937-1945), e a administração de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) se debruçaram sobre a educação 

nacional. Assim, apontamos algumas rupturas e continuidades entre os dois governos, tanto no âmbito 

dos discursos, quanto na prática. 

Palavras-chave: Educação. Getúlio Vargas. Eurico Gaspar Dutra. 

 

TRANSPORTE AÉREO REGIONAL EM SANTA CATARINA (1945-1965) 

Yuri Damasio (Universidade do Extremo Sul Catarinense) e Alcides Goularti Filho (Universidade do 

Extremo Sul Catarinense) 

O presente trabalho busca contextualizar a trajetória dos transportes aéreos em Santa Catarina no 

período entre 1945 até 1965, traçando a formação do sistema regional de economia, trazendo 

informações sobre as empresas que atuaram no ramo da aviação comercial no estado e como se deu a 

formação do sistema econômico. O sistema aéreo compõe a camada geoeconômica, onde podemos 

identificar uma grande mudança nas cidades que receberam tecnologias para a criação e expansão do 

tráfego aéreo, iniciando o sistema de rotas e em seguida a regionalização das rotas comerciais. Para 

entender o crescimento e formação do sistema econômico é preciso identificar como se deu o avanço do 

sistema aéreo por todo território Catarinense. 
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Palavras-chave: Aviação. Economia Regional. História Econômica. 
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