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Editorial 

Este é o segundo boletim bimestral da nova gestão da Associação Brasileira de 

Pesquisadores em História Econômica – ABPHE (2013-2015), eleita no último 

Congresso Brasileiro de História Econômica, realizado na cidade de Juiz de Fora, em 

setembro de 2013. Aproveitamos esse primeiro boletim de 2014 para desejar um feliz 

ano novo, com a expectativa de que possamos nos encontrar nos eventos de História 

Econômica e que grandes resultados de pesquisas sejam divulgados.  

Seguimos com o objetivo de usar o espaço desse boletim da ABPHE para anunciar a 

realização de eventos, concursos para docentes, informações sobre financiamento de 

pesquisas, lançamentos de livros, assim como aproveitamos para ampliar nossa 

comunicação com os sócios por meio de informações sobre a associação. Nos boletins 

da ABPHE em 2014 iniciaremos a divulgação, de maneira mais sistemática, da 

produção de nossos sócios: partiremos da divulgação dos livros publicados em 2013. 

Mas é claro, para garantir que esse espaço seja produtivo, precisaremos do apoio dos 

sócios da ABPHE para a circulação de notícias. Enviem-nos informações sobre eventos, 

concursos e, especialmente, publicação de livros que possam interessar aos 

associados. Entrem em contato conosco pelo email: abphe1@gmail.com  

 

Informes ABPHE 

Anuidades 2014 

A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de 
seus sócios(as). A anuidade de 2014 permanece a mesma do ano passado, isto é, R$ 
130,00 para profissionais e R$ 65,00 para estudantes. Para realizar o pagamento, basta 
fazer um depósito de acordo com os dados bancários: Banco 341 - Itau Unibanco S/A - 
Agência 1536; CC: 36311-0; CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90. 

Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o email 
abphe1@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também via email. 

Anuidades em atraso 

O valor da anuidade de 2013 paga entre 1º de janeiro e 31 de maio de 2014 é de R$ 
140,00 para profissionais e R$ 70,00 para estudantes. Se o pagamento da anuidade de 
2013 for feito depois de 31 de maio de 2014, o valor da anuidade sobe para R$ 160,00 
para profissionais e R$ 80,00 para estudantes. 

Para maiores informações sobre o pagamento de anuidades em atraso, entre em 
contato com a secretaria da ABPHE pelo email abphe1@gmail.com. 
 

VII Encontro Nacional de Pós-Graduação em História Econômica (2014) 

O próximo evento da ABPHE será o VII Encontro Nacional de Pós-Graduação em 
História Econômica, com previsão de realização para novembro, de 2014, na 
Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. Em breve será divulgada 
a primeira chamada de trabalhos com maiores informações. 

mailto:abphe1@gmail.com
mailto:abphe1@gmail.com
mailto:abphe1@gmail.com
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Revista História Econômica e História de Empresas 

A diretoria da Associação e a comissão editorial da revista convidam os sócios e demais 

interessados a submeter textos para História Econômica & História de Empresas 

(HE&HE, ISSN 1519-3314). A revista é uma publicação semestral da ABPHE, que agora 

possui um site próprio e cujo acesso pode ser realizado pelo endereço 

www.abphe.org.br.  

Atualmente a revista está indexada na EconLit, no Journal of Economic Literature 

(versões eletrônica on-line e CD ROM, na Econpapers, no IDEAS, no LATINDEX e no 

Portal de Periódicos da CAPES. Estamos dando continuidade aos esforços para indexá-

la também nas bases SciELO e Redalyc o mais breve possível, com o objetivo de 

ampliar ainda mais sua visibilidade e qualificação.  

Como parte deste esforço, a partir de 2014 os artigos devem ser submetidos através 

do Open Journal System (OJS), um sistema eletrônico de editoração de revistas cuja 

utilização é indispensável para a inclusão da História Econômica & História de 

Empresas nos principais indexadores. Autores e pareceristas devem cadastrar-se 

através do link http://www.revistaabphe.uff.br. 

Aguardamos sua contribuição!  

 

Vol. 16, N°1, 2013. 

 

Artigos  

Fábio Alexandre dos Santos: “Captação e abastecimento de água na São Paulo de 

ontem e de hoje: continuidades e descontinuidades”. 

Marcel Pereira da Silva: “Para abastecer e exportar: as estradas de ferro no sul de 

Minas Gerais (1884-1910)”. 

Sônia Regina de Mendonça: “Políticas Agrícolas e o patronato agroindustrial no Brasil 

(1909-1945)”. 

Alexandre Ottoni Teatini Salles: “Institutional framework of the classical gold standard: 

examining the first historical wave of financial globalization”. 

 

Homenagens 

Jacob Gorender, por João Antônio de Paula 

Ciro Flamarion Cardoso, por Virgínia Fontes 

Carlos Roberto Antunes dos Santos, por Armando Dalla Costa 

 

Resenha 

Nilton Pereira dos Santos. Resenha de Claudia Tessari. Braços para a colheita: 

sazonalidade e permanência do trabalho temporário na agricultura paulista (1890-

1915), São Paulo: Alameda Editorial, 2012. 

http://www.abphe.org.br/
http://www.revistaabphe.uff.br/
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Livros publicados pelos sócios da ABPHE 

Procurando apoiar a divulgação da produção de nossos sócios, os próximos boletins da 

ABPHE contarão com uma lista de livros recentemente publicados. Nessa primeira fase 

serão divulgados todos os livros lançados por nossos sócios em 2013, mas já aceitamos 

informações sobre as obras que saírem em 2014.  

A revista História Econômica & História de Empresas recebe resenhas de livros e, por 

isso, estimulamos os colegas que ajudem a divulgar as obras de nossos sócios, também 

por meio de resenhas a serem publicadas na revista. 

 

 

 

Alcides Goulart Filho. Portos, ferrovias e 

Navegação em Santa Catarina. Florianópolis: 

Ed. UFSC, 2013. 

  

 

O livro explora a memória, o presente e as 

perspectivas dos portos de  Florianópolis 

(Desterro), Itajaí, São Francisco do Sul, 

Imbituba, Laguna, Navegantes e Itapoá. 

Revela, de quebra, os projetos de portos em 

Maciambu e Ilha de Anhatomirim, que 

seriam alternativas a Desterro. Goularti Filho 

resgata igualmente a história ferroviária 

catarinense, interligando as várias regiões do 

Estado com o País. Destaca, por exemplo, a 

Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, que 

escoava a produção de carvão, e a 

Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio 

Grande, que dava conta da circulação da 

madeira e da produção pecuária. Ou seja, 

conforme diagnostica o livro da EdUFSC, “as 

microrregiões catarinenses se integram com 

a economia nacional exportando mercadorias 

por meio das ferrovias, portos, caminhos e 

estradas”. 

 

 

 

Flávio Saes & Alexandre Saes. História 

Econômica Geral. São Paulo: Saraiva, 2013. 

História Econômica Geral apresenta o 

desenvolvimento do capitalismo desde seu 

surgimento até os dias atuais. Aborda o tema 

de forma completa, desde a transição do 

feudalismo para o capitalismo até o 

capitalismo no século XX, passando pela 

Revolução Industrial britânica, pelas 

transformações do capitalismo da Grande 

Depressão do século XIX e pela Primeira 

Guerra Mundial. Também analisa o 

entreguerras e a Segunda Guerra Mundial, 

assim como a era de ouro do capitalismo e a 

expansão das economias socialistas.  
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Wolfgang Lenk. Guerra e pacto colonial. A 

Bahia contra o Brasil Holandês (1624-1654). 

São Paulo: Alameda, 2013. 

 

Neste livro são avaliados os problemas 

causados pela guerra à elite colonial, os 

elementos de desgaste em sua relação com 

o poder metropolitano e a maneira como 

foram contidos e contornados por aqueles 

que intermediavam essa relação, com o claro 

objetivo de garantir a lealdade à coroa 

portuguesa dos moradores da Bahia. Sob o 

ponto de vista da análise conceitual, este 

trabalho remete ao tema da relação entre a 

acumulação primitiva de capital mercantil 

promovida pela colonização mercantilista e a 

reprodução das formas de organização social 

e manutenção da ordem na colônia. 

Wolfgang Lenk mostra que isto aconteceu 

desde cedo, pois a guerra contra os 

holandeses teve um enorme impacto 

financeiro no Império. O historiador nos 

revela como as relações entre a sociedade 

colonial estabelecida na Bahia e a monarquia 

portuguesa desenharam-se de forma muito 

peculiar. A aproximação entre os interesses 

da açucarocracia e da administração 

explicam a “lealdadade baiana”, mesmo nos 

momentos de maior opressão fiscal. Mas 

lealdade não significava adesão, ausência de 

conflito, muito pelo contrário. A história tem 

nos mostrado que o século XVII é um século 

de crise global, de crise local e de grande 

tensão social. 

 

 

 

 

Guilherme Grandi. Estado e capital 

ferroviário em São Paulo. A companhia 

Paulista de Estrada de Ferro entre 1930-

1961. São Paulo: Alameda, 2013. 

A publicação deste livro ocorre em 

um momento em que o tema sobre o 

sistema ferroviário nacional vem sendo 

debatido em diversos fóruns nacionais e 

internacionais. Desde o debate sobre a 

viabilidade do TAV (Trem de Alta Velocidade) 

até as propostas de preservação/restauração 

do patrimônio ferroviário, a discussão sobre 

o papel das ferrovias hoje no Brasil vem 

assumindo uma crescente importância, seja 

como estratégia de desenvolvimento 

nacional, seja como uma opção de negócios 

ao empresariado. Partindo da análise sobre o 

início do estabelecimento da infraestrutura 

de transporte terrestre de São Paulo durante 

o período colonial, o autor avança na 

cronologia histórica ao discutir a origem e a 

implantação da Companhia Paulista, a 

politica e a legislação ferroviária, os Planos 

Nacionais de Viação e os diversos conflitos 

de interesse envolvendo o estado brasileiro, 

em comparação às outras ferrovias 

brasileiras, e as causas que a levam à 

estatização em 1961. Dialogando com 

diversas vertentes da historiografia nacional 

e internacional, este livro mostra a 

importância de fatores políticos que, 

somados às dificuldades de ordem técnico-

econômica, são fortes, além de novas 

evidencias que ajudam a esclarecer porque 

em meados do século XX as ferrovias 

perderam sua hegemonia no transporte de 

longas distancias diante da expansão de 

carros, ônibus e caminhões. 
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Fábio Carlos da Silva. Barões do Ouro e 

Aventureiros Britânicos no Brasil. São Paulo: 

Edusp, 2013. 

Minas Gerais no século XIX e a história de 

uma das companhias que se formaram em 

Londres para explorá-lo diretamente no 

período imperial brasileiro são o objeto de 

estudo deste livro. A Companhia de 

Macaúbas e Cocais, ou National Brazilian 

Mining Association foi formada em Londres 

em 1828 por uma sociedade entre 

negociantes ingleses e catorze famílias da 

elite política mineira do período imperial. Ao 

analisar a história de formação da 

companhia e dos investimentos ingleses na 

exploração do Ouro, o autor desvenda 

também a verdadeira história da herança do 

barão de Cocais, caso que se tornou famoso 

na segunda metade do século XX, quando a 

imprensa brasileira noticiou a luta dos quase 

2 mil herdeiros para receber a herança do 

barão, sem, contudo, revelar os fatos que 

teriam levado à formação da vultosa quantia 

monetária depositada por quase um século 

no Banco da Inglaterra. 

 

 

 

 

 

Rodrigo Fontanari. O problema do 

financiamento: uma análise histórica sobre o 

crédito no complexo cafeeiro paulista. Casa 

Branca (1874-1914). São Paulo: Editora 

Unesp, 2013. 

 

 

A principal proposta desta obra é analisar as 

formas como a cafeicultura foi financiada na 

cidade paulista de Casa Branca durante um 

período de pleno desenvolvimento dessa 

cultura - final do século 19 e começo do 20 - 

e as relações entre a acumulação de capitais 

nesse setor agrícola e a urbanização do 

município. O autor ampara-se em pesquisas 

da história econômica, baseadas nas 

relações que fundamentam a economia, e 

em áreas como a cultura e a política. Além 

disso, aproveita fontes documentais ainda 

pouco sistematizadas, como dívidas 

hipotecárias e penhores agrícolas, 

registrados em Livros Cartoriais. A obra 

explica como as elites ligadas à cafeicultura 

da região de Casa Branca centralizaram 

volumes consideráveis de capitais, e os 

investiram em grandes cidades, inclusive 

deixando de pagar os devidos impostos 

municipais. O autor estabelece um quadro da 

economia regional e local, com o objetivo de 

apreender o processo pelo qual se impediu 

que os recursos financeiros gerados na 

economia agrária de exportação se fixassem 

localmente. 
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Divulgação de eventos 

Com chamada de trabalhos aberta  

CLADHE IV - Congresso Latino-Americano de História Econômica  
23-25 de Julho de 2014, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, Colômbia. 
Consulte a II Circular e veja as Sessões Temáticas do Congresso: 
http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/ii_circular
-i.pdf?width=740&height=780&inline=true#pdf_reader 
Outras informações no site do evento: 
http://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/cuarto-congreso-latinoamericano-de-
historia-economica 
 

XVIIth World Economic History Congress 

3-7 de Agosto de 2015. Kyoto, Japão. 
2ª chamada para sessões temáticas até 31 de Julho. 
Divulgada lista com as sessões aprovadas na primeira chamada. 
Informações: http://www.wehc2015.org/  
 
XIX Encontro Regional de História – ANPUH – Minas Gerais 
28 a 31 de julho de 2014, Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Juiz de Fora, MG.  
Inscrição de Simpósio Temáticos até 10 de fevereiro e de comunicações até 29 de abril. 
Informações: http://www.anpuhmg.org/ 

 
XXII Encontro Estadual de História – ANPUH – São Paulo 
01 a 05 de setembro de 2014, UNISANTOS – Santos/SP. 
De 24 de fevereiro a 24 de março de 2014: Inscrições de propostas de Seminários 
Temáticos e inscrições de propostas de minicursos. De 02 de abril a 12 de maio de 
2014: Inscrição de trabalhos para apresentação nos Seminários Temáticos. 
Informações: www.anpuhsp.org.br  

 
XVI Encontro Regional de História – ANPUH – Rio 
28 de julho a 1 de agosto de 2014, Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro. 
Inscrição de trabalhos em Simpósio Temático divulgadas. Inscrição nos simpósios até 
dia 21 de março de 2014. Informações: http://www.encontro2014.rj.anpuh.org/ 

 
ESHET Latin American Conference 
19-21 de Novembro de 2014, FACE/UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Inscrições até 1 julho de 2014 no email: eshet@cedeplar.ufmg.br 
Informações para submissão no site da Associação: http://www.eshet.net/  
 

XXXIV Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social (APHES) 

13 – 15 de Novembro de 2014, Universidade Nova de Lisboa, Portugal. 

Data limite para submissão de propostas: 28 de Fevereiro de 2014 

Informações: http://www.fcsh.unl.pt/media/eventos/xxxiv-encontro-aphes-saber.-

produzir.-abastecer.-da-idade-media-ao-seculo-xxi  

http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/ii_circular-i.pdf?width=740&height=780&inline=true%23pdf_reader
http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/ii_circular-i.pdf?width=740&height=780&inline=true%23pdf_reader
http://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/cuarto-congreso-latinoamericano-de-historia-economica
http://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/cuarto-congreso-latinoamericano-de-historia-economica
http://www.wehc2015.org/
http://www.anpuhmg.org/
http://www.anpuhsp.org.br/
http://www.encontro2014.rj.anpuh.org/
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(101,115,104,101,116,64,99,101,100,101,112,108,97,114,46,117,102,109,103,46,98,114)+'?'
http://www.eshet.net/
http://www.fcsh.unl.pt/media/eventos/xxxiv-encontro-aphes-saber.-produzir.-abastecer.-da-idade-media-ao-seculo-xxi
http://www.fcsh.unl.pt/media/eventos/xxxiv-encontro-aphes-saber.-produzir.-abastecer.-da-idade-media-ao-seculo-xxi
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63th Annual Meeting of the French Economic Association  

16-18 de Junho de 2014, GATE research center, Lion, França. 

Inscrições até 1 de março de 2014 

Informações: https://afse.gate.cnrs.fr/Call-for-papers  

 

31st symposium on Money, Banking and Finance 

19 e 20 Julho de 2014, Sciences Po, Lyon, France. 

Envio de artigos até 17 de Fevereiro de 2014. 

Informações: http://www.univ-orleans.fr/leo/gdre/call.html. 

 

V Encontro Internacional de História Colonial EICH 
19 a 22 de agosto de 2014, Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 
Inscrição para apresentação de trabalhos aberta até 30 de abril de 2014. 
http://eihc.com.br/ 
 

 

Com chamada de trabalhos fechada 
 

XI Congreso Internacional de la AEHE  

4 e 5 de setembro de 2014, Madrid, Espanha. 

Informações: http://www.aehe.net/xicongreso/index.html  

 

XII Congresso Internacional da BRASA 
Agosto de 2014, Kings College London, Londres, Inglaterra. 
http://www.brasa.org/Portuguese/BRASAXII 

 
World Business History Conference 

17 de Março de 2014, Frankfurt, Alemanha 

http://www.worldbhc.org/ 

 

18th Annual Congress of the European Business History Association. 
21-23 de Agosto, 2014. Utrecht, Holanda. 
Informações: http://www.ebha-2014.eu/ 
 

3° Biennial IAS Conference: De/colonization in the Americas: Continuity and Change 

06 a 08 de agosto de 2014, Pontíficia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú 

http://www.interamericanstudies.net/?p=4288 

 
 
 
 
 
 

https://afse.gate.cnrs.fr/Call-for-papers
http://www.univ-orleans.fr/leo/gdre/call.html
http://eihc.com.br/
http://www.aehe.net/xicongreso/index.html
http://www.brasa.org/Portuguese/BRASAXII
http://www.worldbhc.org/
http://www.ebha-2014.eu/
http://www.interamericanstudies.net/?p=4288
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Chamada de artigos para revistas 

Caminhos da história 
Dossiê Sertões para Edição V.19, 1° Semestre de 2014. 
Submissões até dia 30 de março de 2014. 
https://sites.google.com/site/revistacaminhosdahistoria/numero-atual 
 
Revista Debate Econômico (REDE), ISSN: 2318-0536 
A Revista Debate Econômico, revista eletrônica editada pelo Instituto de Ciências 
Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Alfenas, está aberta à submissão de 
artigos e resenhas inéditos para seus próximos números. A edição atual e os números 
anteriores da revista podem ser acessados em sua página na internet. Clique aqui para 
ir à página da revista. 
O próximo número da revista será publicado até julho de 2014. O prazo para a 
submissão de artigos para esse número é 30 de abril de 2014. Os artigos serão 
avaliados por dois pareceristas, sistema double-blind. 
As submissões podem ser feitas pelo sistema eletrônico da revista ou pelo e-mail: 
rede@unifal-mg.edu.br. Para acessar o sistema eletrônico da revista, clique aqui. 
Para as diretrizes para autores e mais informações, acesse a página ou envie um email 
para rede@unifal-mg.edu.br 
 
Revista Aedos – PPG História - UFRGS 
Dossiê Vol.6 n° 14: Memória e história: diálogos, narrativas e ensino. 
Submissões até dia 16 de fevereiro de 2014. 
Informações: revista.aedos@gmail.com  
 
Economia e políticas públicas  
Dossiê de História Econômica de Minas Gerais para Edição V.2.1. 2014. 
Submissões até dia 28 de fevereiro de 2014. 
https://sites.google.com/site/economiaepoliticaspublicas/chamadas-para-proximas-
edic 
 
Revista Faces da História 

Universidade Estadual Paulista – Assis.  http://pem.assis.unesp.br/index.php/faces 

Os dossiês temáticos de Faces da História para 2014 são:  

Impressos periódicos: debates e perspectivas. Data limite para submissão de artigos 

para o dossiê: 06/04/2014 e História e filosofia: elos e confrontos entre genealogia e 

hermenêutica na historiografia. Data limite para submissão de artigos para o dossiê: 

27/07/2014 

 

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

Special issue on “The business of fashion in the nineteenth and twentieth centuries”. 

February 14, 2014: Deadline for submissions. March 5, 2014: Notification of 

acceptance. September 15, 2014: Paper submission deadline (papers will be peer 

reviewed previous to final acceptance for publication) 

https://sites.google.com/site/revistacaminhosdahistoria/numero-atual
http://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistadebateeconomico/issue/archive
mailto:rede@unifal-mg.edu.br
http://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistadebateeconomico/login
mailto:revista.aedos@gmail.com
https://sites.google.com/site/economiaepoliticaspublicas/chamadas-para-proximas-edic
https://sites.google.com/site/economiaepoliticaspublicas/chamadas-para-proximas-edic
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http://www.elsevier.es/es/revistas/investigaciones-historia-economica-328 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16986989 

 

Concursos 
Universidade de São Paulo, FEA/USP (Concurso para Professor de Economia 
Brasileira e História Econômica Geral e do Brasil) 
Inscrições até 21 de março de 2014 
Informações em http://www.fea.usp.br/feaecon/departamento.php?i=5   
 
Universidade Estadual de Goiás (Concurso para Professor em áreas diversas de 
História) 
Inscrições até 10 de fevereiro de 2014 
Edital dos concursos no site: https://www.nucleodeselecao.ueg.br/ 

 
Universidade Federal Fluminense (Concurso para Professor de História da África, 
Ensino de História, assim como outros para os departamentos de Geografia e 
Economia) 
Inscrições até 12 de fevereiro de 2014 
Informações em https://sistemas.uff.br/cpd/ 
 
Bolsa para estudantes de Pós-Graduação "Marie Curie Fellowships” – Genebra 
Área de história econômica no Graduate Institute of International and Development 
Studies en Genebra, Suíça.   
Applications should be submitted along with the candidate’s application to the PhD 
program no later than February 28, 2014. 
For more details contact Marc Flandreau at: marc.flandreau@graduateinstitute.ch 

 

Diretoria (2013-2015) 

Presidente: Angelo Alves Carrara 

Vice-Presidente: Alexandre Macchione Saes 

Primeiro Secretário: Thiago Fontelas Rosado Gambi 

Segundo Secretário: Felipe Pereira Loureiro 

Primeiro Tesoureiro: Afonso Alencastro de Graça Filho 

Segundo Tesoureiro: Cláudia Tessari 

  

Conselho de Representantes da ABPHE 2013 - 2015 

  

Região Norte  

1º Titular – Siméia de Nazeré Lopes 

2º Titular – Fábio Carlos da Silva 

Suplente 

Região Centro-Oeste  

1º Titular – Hamilton Afonso de Oliveira 

2º Titular – Paulo Roberto Cimó de Queiroz 

Suplente - Teresa Cristina de Novaes Marques 

Região Nordeste  

1º Titular – João Rodrigues Neto   

2º Titular – Ana Paula Sobreira Bezerra 

Suplente 

http://www.elsevier.es/es/revistas/investigaciones-historia-economica-328
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16986989
http://www.fea.usp.br/feaecon/departamento.php?i=5
https://www.nucleodeselecao.ueg.br/
https://sistemas.uff.br/cpd/
mailto:marc.flandreau@graduateinstitute.ch
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