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editorial 

 

Em meio à incerteza geral que o mundo vive em função da pandemia do coronavírus, as 

facetas da realidade são muitas, sendo difícil projetar qualquer tendência para as 

consequências da crise atual. A proximidade com os acontecimentos dificulta uma 

conclusão clara e precisa e, fazendo uma analogia com a rotina dos velhos tempos, é 

como se a tinta do escritor estivesse ainda líquida e sempre é preciso ter cuidado porque 

corre-se o risco de borrar o que foi escrito. Assim, é necessário que a tinta seque, ou seja, 

um tempo para que os acontecimentos se consolidem, para escrever algo sobre o 

momento atual que de fato permaneça. Como nos ensinou Edward Hallett Carr, quando 

ainda não há um conjunto de fatos históricos selecionados através de um longo 

processo, a tarefa do historiador é justamente descobrir os poucos fatos importantes e 

transformá-los em fatos da história, e descartar os muitos fatos insignificantes. 

Com esses ensinamentos na memória nos arriscamos a falar brevemente sobre um 

assunto: as consequências da crise atual para a educação. Parece ser evidente que além 

dos milhares de vidas perdidas, uma das principais consequências da pandemia deve ser 

no campo do ensino e do aprendizado. Apesar de todo o esforço dos professores para 

se adaptar a nova realidade virtual, uma educação baseada milenarmente na troca de 

experiências do cotidiano com interação social não consegue ser transformada em tão 

pouco tempo, ainda mais em um país tão desigual como o nosso. Nossa sociedade 

deveria ter o compromisso com o futuro desses estudantes que estão ficando para trás, 

seja por dificuldade de acesso às ferramentas para estudar, com o ambiente para estudo 

em casa ou por dificuldades inerentes ao aprendizado. 

O contexto atual nos levou à educação online, com autonomia e liberdade ao discente, 

mas deixou de lado as desigualdades tão presentes em nossa sociedade. Maria 

Montessori, educadora e médica italiana, propôs um método educacional que tem como 

pilares a autonomia e a liberdade, respeitando os limites do desenvolvimento das 

habilidades físicas, sociais e psicológicas dos indivíduos. Assim, em uma analogia, se 

ainda estivesse viva, Montessori teria presenciado seu método ser aplicado de forma 

obrigatória, parcial e inadequada. No entanto, apesar das condições adversas, é provável 

que esse choque traga algumas consequências positivas com o equilíbrio das 

responsabilidades da aprendizagem e elevar nosso compromisso coletivo com a 

educação para o preparo de um futuro melhor. Mas sempre fica a dúvida sobre se 

estamos preparados. Como disse há alguns séculos o educador Simón Narciso Jesús 
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Rodríguez: “só a educação impõe obrigações à vontade. Essas obrigações são o que 

chamamos de hábitos. Ensine, e terá alguém que sabe; eduque e terá alguém que faz". 

Só o tempo dirá. 

Nesse espírito de seguir em frente e de somar à educação entendendo o contexto da 

desigualdade é que nossa associação vem trabalhando. O XposABPHE (X Encontro de 

Pós-Graduação em História Econômica & 8ª Conferência Internacional de História 

Econômica) já está quase pronto. Pela primeira vez realizaremos um evento desse porte 

em formato virtual. O XposABPHE, que será realizado na Unifesp, entre os dias 9 e 12 de 

novembro de 2020, está com sua programação provisória divulgada. Os destaques são 

para as conferências e mesas-redondas com grandes referências nacionais e 

internacionais em história econômica. Importante salientar a possibilidade de 

participação gratuitamente do evento, com o único diferencial de que não será emitido 

certificado. 

Outro destaque é que o XposABPHE abrigará o curso “FLH5516 – Tradições Nacionais 

em História Econômica”, do Programa de Pós-graduação em História Econômica da USP, 

que será ministrado em 4 sessões, de 9 a 12 de novembro de 2020, das 16h30 às 18h30. 

Todas as informações para participar estão no boletim. 

Dando continuidade as seções virtuais, a ABPHE promoveu mais três conversas entre 

agosto e setembro. No dia 24 de agosto aconteceu a sessão virtual de lançamento da 

mais nova obra da Coleção Novos Estudos de História Econômica do Brasil, intitulado 

História Econômica do Brasil – Primeira República e a Era Vargas, com a participação e 

organização dos Prof. Dr. Guilherme Grandi e Rogério Naques Faleiros e o Prof. Dr. Luiz 

Fernando Saraiva. Em 15 de setembro o conselho regional Sul e Centro-Oeste organizou 

a conversa virtual “A ´passagem da boiada´ e o ciclo madeireiro no Cone Sul de Mato 

Grosso do Sul, 1970-1990”, com a palestra do Prof. Dr. Jocimar Lomba Albanez e com a 

moderação do Prof. Dr. Fábio Farias de Moraes. No dia 28 de setembro tivemos a palestra 

do Prof. Titular Pedro Cezar Dutra Fonseca sobre “Keynes e o Antiliberalismo”, 

organizada pelo Conselho regional Sul e mediada pelo prof. Dr. Ivan Colangelo Salomão. 

Todas as conversas virtuais estão disponíveis no canal da ABPHE no Youtube. 

Além destes destaques, o Boletim conta ainda com uma homenagem ao centenário do 

nascimento de Florestan Fernandes, a indicação do último número da revista História 

Econômica e História de Empresas, um ABPHE convida à leitura com o nosso novo 

lançamento, sugestões de livros gratuitos e a chamada de eventos científicos na área. 

Boa leitura para todos! 

Diretoria ABPHE 
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anuidades 
 

Para o ano de 2020 os valores da anuidade continuam os mesmos de 2019.  

Os valores são:  

Sócios profissionais  R$ 200,00 

Sócios estudantes  R$ 100,00 

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

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

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

abaixo: 

Depósito Bancário: 

Banco do Brasil (001) 

Agência: 1504-0 Conta Corrente: 17.370-3 

CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90. 

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

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

contatos  

Site www.abphe.org.br 

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

Twitter @ABPHE2 

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

Email abphe1@gmail.com  

Tesouraria tesouraria.abphe@gmail.com  

  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

OUTUBRO-NOVEMBRO 2020 

 

6 

homenagem 
 

O CENTENÁRIO DE  

NASCIMENTO DE  

FLORESTAN  

FERNANDES 
 

 

Ronaldo Herrlein Jr.  

Professor do PPGE-UFRGS 

 

 

 

 

 

No último dia 22 de julho, registrou-se o centenário de nascimento de Florestan 

Fernandes (1920-1995), possivelmente o maior cientista social brasileiro do século XX. 

As homenagens ao criador da sociologia crítica e o resgaste de sua obra 

multidimensional, por meio de palestras, cursos e debates, assinalaram a passagem da 

data e permitem destacar a atualidade e a relevância de sua obra para a compreensão 

das novas gerações acerca do Brasil.  

 

Florestan também se destacou por sua trajetória pessoal. Filho de uma lavadeira 

portuguesa, frequentou somente três anos do ensino primário em São Paulo, pois 

começou a trabalhar ainda criança, como engraxate, biscateiro, auxiliar de garçom, 

entregador de remédios a domicílio, entre outras atividades. Com seu esforço e 

autodidatismo, conseguiu ingressar no curso de ciências sociais da FFCL da USP em 1941, 

licenciando-se aos 25 anos, em 1945. Foi então convidado a trabalhar como assistente 

por Roger Bastide na cadeira de Sociologia da USP, cuja titularidade assumiu em 1964, 

por indicação de seu mestre.  

 

Na USP, desenvolveu uma impressionante trajetória acadêmica, realizando pesquisas 

com especial interesse pelas questões da mudança social e dos desafios enfrentados pela 

sociedade brasileira. Produziu obras que se tornaram clássicos sobre a sociedade dos 

tupinambás e sobre inserção do negro na sociedade brasileira, em pesquisas marcadas 

pelo rigor conceitual e metodológico. Aglutinou pesquisadores em torno dessa 
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perspectiva, contribuindo decisivamente no processo de institucionalização da 

Sociologia na USP. 

 

Essa carreira de scholar consagrado pela academia foi interrompida em 1969 pelo AI-5 

do regime militar, sendo aposentado compulsoriamente com vários outros colegas da 

USP e de outras universidades públicas brasileiras. Florestan Fernandes tinha 45 anos e 

estava no auge de sua carreira intelectual e acadêmica. Figura expressiva na resistência 

à ditadura desde a primeira hora, no início dos anos 1970 Florestan aceitou o convite 

para lecionar na Universidade de Toronto no Canadá, onde se tornou professor titular. 

Em 1973, voltou ao Brasil por motivos pessoais, embora proibido de lecionar pelos 

militares. Nessa época, em que retomou a redação de A Revolução Burguesa no Brasil, 

Florestan coordenou para a Editora Ática a série "Grandes Cientistas Sociais". Recusou 

diversas propostas de trabalho, nos EUA, na Alemanha e até mesmo no Cebrap, fundado 

por sociólogos, inclusive alguns de seus ex-alunos, também cassados. Os recursos da 

Fundação Ford que permitiram a estruturação do Cebrap levaram-no a uma recusa 

política, pois não trabalharia para instituições financiadas com recursos dos EUA, país 

que ele entendia ser responsável por iniciar e sustentar o golpe militar no Brasil.  

 

Personalidade destacada na vida universitária, a intervenção de Florestan foi muito além 

dos muros da academia, pois também buscou pensar e enfrentar os desafios de seu 

tempo. A crise do regime militar encontrou-o diretamente vinculado às lutas 

dos trabalhadores, o que terminou por levá-lo ao engajamento político mais direto. 

Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 1986 e foi eleito por duas vezes deputado 

federal por São Paulo, atuando na Assembleia Constituinte. Reduzindo sua presença na 

cena pública, Florestan seguiu como um “solitário militante”, vindo a falecer em 10 de 

agosto de 1995, aos setenta e cinco anos, vítima de erro médico ou negligência 

hospitalar, depois de um transplante de fígado. 

 

Florestan Fernandes foi, portanto, um intelectual ímpar por sua trajetória pessoal, 

provindo desde os “de baixo” e tornando-se um acadêmico de primeira linha no campo 

da sociologia, combinando rigor científico com uma permanente identificação com as 

classes subalternas, despossuídas e oprimidas. Mas também porque sua obra traz 

substantivas contribuições para além da sociologia, fundando uma nova interpretação 

do Brasil. Florestan Fernandes tratou de decifrar o processo de transformações sociais, 

culturais, econômicas e políticas que estabeleceram no Brasil a dominação burguesa e o 

capitalismo. E decifrou com sua interpretação marxista marcadamente original, que 

surpreende as expectativas de um marxismo esquemático, ao indicar que não se constitui 

plenamente uma ordem social competitiva no capitalismo brasileiro e que a dominação 

das classes proprietárias, transfiguradas em capitalistas, consuma a nossa Revolução 

Burguesa como autocracia, culminando num regime de exceção. 
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XposABPHE 
 

O XposABPHE ESTÁ QUASE PRONTO   

 

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

Internacional de História Econômica 

9-12 de novembro de 2020 - Em formato virtual  

A Comissão Organizadora do X Encontro de Pós-Graduação em História Econômica & 8ª 

Conferência Internacional de História Econômica comunica que os preparativos para o 

encontro estão a todo vapor.  

Disponibilizamos a programação (provisória) e os valores das inscrições no site oficial - 

http://bit.ly/2KGAcqO - onde também estão todas as circulares que encaminhamos até 

o fechamento deste boletim.  

 

Nos próximos dias divulgaremos a plataforma em que receberá as inscrições e 

informaremos o “local” do nosso encontro e outras informações relevantes para que 

tenhamos um XposABPHE dinâmico, produtivo e, porque não, acolhedor, mesmo 

distantes fisicamente.   

Nesta edição do Encontro de Pós-graduação são cinco modalidades disponíveis para as 

inscrições (conforme tabela), mas destaque é a possibilidade de participação 

gratuitamente do evento, com o único diferencial de que não terá certificado.  

Modalidades Valores (R$) 

Pós-graduando(a) ou pós-graduado(a) apresentador(a) de trabalho - não associado(a) à ABPHE 90,00

Pós-graduando(a) ou pós-graduado(a) apresentador(a) de trabalho - associado(a) à ABPHE 65,00

Graduando(a) apresentador(a) de trabalho 30,00

Ouvinte - com direito ao certificado* 40,00

Ouvinte – sem direito ao certificado Gratuito 

Valores das inscrições - XposABPHE - 2020

* Certificado será emitido com no mínimo 75* de presença. 

about:blank
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Em função da gratuidade e dado que o encontro será totalmente virtual, ampliando 

assim o acesso àqueles que talvez nunca teriam a oportunidade de participar, a comissão 

organizadora sugere aos professore(a)s (às) associado(a)s ou não à ABPHE que 

incentivem seus alunos – de graduação e pós-graduação – a participarem do XposABPHE 

oferecendo-lhes a possibilidade, por exemplo, de o encontro poder ser validado como 

trabalho letivo ou como atividades complementares.    

PROGRAMAÇÃO DO XPOSABPHE 

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

Networks” 

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

Conferência II - “Gênero e Desenvolvimento Econômico” 

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

Conferência III - “Conservadorismo e desigualdades socioeconômicas no Brasil: interpretações 

fundadas na história” 

Palestrante: Luiz Felipe de Alencastro (EESP-FGV) – Confirmado 

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

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

(FFLCH-USP) – Confirmados 

Mesa-redonda II - História Global e História Econômica 

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

Confirmados 

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

Dora Shellard Corrêa (IEB-USP), Haruf Salmen Espindola (Universidade Vale do Rio Doce) - 

Confirmados 

Acompanhe tudo através das redes sociais do XposABPHE e da ABPHE, que daqui até 

novembro estarão informando as novidades.  

- Site oficial do XposABPHE: http://bit.ly/2KGAcqO  

- Plataforma onde ocorrerá o XposABPHE – em breve  

- Twiter do Encontro: @XposABPHE  

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

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

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

- Twitter: @ABPHE2   

about:blank
about:blank
about:blank
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XposABPHE ABRIGARÁ CURSO DE CURTA DURAÇÃO  

MATRÍCULAS DEVEM SER FEITAS DIRETAMENTE NA USP 

 

A programação do XposABPHE abrigará, este ano, o curso “FLH5516 – Tradições 

Nacionais em História Econômica”, que será ministrado em 4 sessões, de 9 a 12 de 

novembro de 2020, das 16h30 às 18h30.  

O curso será oferecido pelo Programa de Pós-graduação em História Econômica da USP 

e, para participar, é obrigatório realizar a matrícula por meio do sistema de matrículas da 

USP, até a semana anterior ao início das aulas.   

Os participantes receberão certificação diretamente da USP, a qual poderá ser validada 

como créditos, caso o estudante assim o desejar, de acordo com o regulamento da 

instituição à qual está vinculado.  

É bom não deixar para última hora, especialmente os alunos especiais, para os quais 

serão solicitados alguns documentos: formulário de inscrição, diploma de graduação, 

histórico escolar, carta de interesse.  

Ademais, por tratar-se de um curso regular da USP as vagas são limitadas. 

Mais informações em:  

http://ppghe.fflch.usp.br/grade-horaria-2o-sem20  

http://ppghe.fflch.usp.br/aluno-especial  

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
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conversas virtuais ABPHE 
 

Todas as transmissões ocorreram pelo canal da ABPHE no YouTube e os registros das gravações 

podem ser acessados em: https://www.youtube.com/channel/UCK-rQ4-la-_UZHTjISZ2kcA  

 

24 DE AGOSTO DE 2020  

 Lançamento de livro  

 

 

HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL – 

PRIMEIRA REPÚBLICA E ERA VARGAS  

 

No dia 24 de agosto aconteceu a sessão 

virtual de lançamento da mais nova obra da 

Coleção Novos Estudos de História 

Econômica do Brasil, intitulado “História 

econômica do Brasil – Primeira República e 

era Vargas”. Estavam presentes os 

organizadores Prof. Dr. Guilherme Grandi 

(USP) e Rogério Naques Faleiros (UFES) e o 

Prof. Dr. Luiz Fernando Saraiva (UFF), que 

mediou a sessão.  

 

 

15 DE SETEMBRO DE 2020 

Regional ABPHE  

 

 

A “PASSAGEM DA BOIADA” E O CICLO 

MADEIREIRO NO CONE SUL DE MATO 

GROSSO, 1970-1990 

Em 15 de setembro os conselheiros da 

Regiões Sul e Centro-oeste promoveram a 

conversa virtual regional intitulada “A 

"passagem da boiada" e o ciclo madeireiro 

no Cone Sul de Mato Grosso do Sul, 1970-

1990”, com a palestra do Prof. Dr. Jocimar 

Lomba Albanez com a moderação de Prof. 

Dr. Fábio Farias de Moraes. 

 

 

 

 

 

about:blank
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28 DE SETEMBRO DE 2020 

Regional ABPHE 

 

 
 

 

 

KEYNES E O ANTILIBERALISMO 

Nessa conversa virtual-palestra, organizada 

pela Direção e a Regional Sul da ABPHE e 

intitulada “Keynes e o Antiliberalismo”, 

contamos com a presença do palestrante, 

Prof. Titular Pedro Cezar Dutra Fonseca, 

professor do Departamento de Ciências 

Econômicas e Relações Internacionais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul , 

doutor em economia (USP) e pesquisador do 

CNPq com amplos estudos sobre 

desenvolvimento econômico, formação 

econômica e história do pensamento 

econômico no Brasil. O mediador foi o Prof. 

Dr. Ivan Colangelo Salomão, do 

Departamento de Economia da Universidade 

Federal do Paraná, doutor em economia 

(UFRGS), pós-doutor em história 

(Universidade da Califórnia Los Angeles) e 

editor-chefe da revista da associação História 

Econômica & História de Empresas. A 

conversa virtual foi realizada dia 28 de 

setembro de 2020. 
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Regional ABPHE 

PRÓXIMAS SESSÕES 
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revista HE&HE 
 

 

 

A edição da História Econômica & História de Empresas, v.23, n. 1, jan./ jun. 2020 

encontra-se disponível no site da revista  

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

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

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

a publicação.  

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

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

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

cientistas sociais que investigam diferentes temáticas no âmbito da História Econômica 

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

épocas históricas diversas. 

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

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

da colaboração de especialistas de outros países. 

about:blank
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Todos os trabalhos encaminhados à revista são inicialmente acolhidos pela Equipe 

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

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

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

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

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

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

e no Portal de Periódicos da Capes. A revista é uma publicação semestral da ABPHE que 

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

hehe.abphe@gmail.com   

 

Editores 

Ivan Salomão 

Universidade Federal do Paraná (Brasil) 

 

Guilherme Grandi 

Universidade de São Paulo (Brasil) 

 

Milena Fernandes de Oliveira 

Universidade Estadual de Campinas (Brasil) 

 

Thiago Gambi 

Universidade Federal de Alfenas (Brasil) 

 

Editores associados 

Angel Pascual Martinez Soto 

Universidade de Murcia (Espanha) 

 

Guillermina del Valle Pavón 

Instituto de Investigaciones Dr. José María 

Luis Mora (México) 

 

Juan Carlos Odisio 

Universidade Nacional Autônoma do México 

(México) 

 

Conselho editorial 

Albert Broder 

Université de Paris XII (França) 

 

Ary Cesar Minella 

Universidade Federal de Santa Catarina 

(Brasil) 

 

Carlos Marichal 

Colegio de Mexico (México) 

 

Conselho editorial (cont.) 

Douglas Cole Libby 

Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) 

 

Eddy Stols 

Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica) 

 

Fernando Cardoso Pedrão 

Instituto de Pesquisas Sociais (Brasil) 

 

Flávio Azevedo Marques de Saes, 

Universidade de São Paulo (Brasil) 

 

Heraclio Bonilla 

Universidad Nacional de Colombia 

(Colômbia) 

 

Maria Alice Rosa Ribeiro 

Universidade Estadual Paulista (Brasil) 

 

Myriam Stanley 

Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

 

Raúl Jacob 

Universidad de la Republica (Uruguai) 

 

Sérgio Salomé Silva 

Universidade Estadual de Campinas (Brasil) 

 

Stephen Haber 

Stanford University (Estados Unidos) 

 

Wilson Suzigan 

Universidade Estadual de Campinas (Brasil) 
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ACESSE A EDIÇÃO ATUAL EM  

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

about:blank
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ABPHE convida à leitura 
 

 

HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL: PRIMEIRA REPÚBLICA 

E ERA VARGAS (2020)  

Organizadores: Guilherme Grandi e Rogério Naques Faleiros 

 

Editoras: Eduff; Hucitec. Local: Niterói; São Paulo.  

Ano da edição: 2020. 

 

 

O livro História Econômica do Brasil: Primeira República e Era Vargas vem a público em 

momento oportuno. A pandemia do novo coronavírus e as estratégias adotadas frente a ela, por 

exemplo, desvelam de maneira clara que o Brasil tem atravessado hoje uma aguda crise 

econômica, política e social, caracterizada por intensa concentração de poder, fragilização de suas 

instituições democráticas, crescente desigualdade e desmonte de suas estruturas produtivas e de 

oferta de serviços, notadamente os de responsabilidade dos estados nacionais. O quadro tem 

sido também marcado pelo recrudescimento do grau de especialização na produção de bens 

primários e pela dificuldade de se retomar a geração de novos postos formais de trabalho. 

Esperamos que as reflexões aqui compiladas possam lançar luz sobre os dilemas contemporâneos 

ligados à forma subordinada de inserção do Brasil no sistema mundial, com rebatimentos sobre 

os limites e possibilidades da indústria nacional, sobre o caráter mimético do nosso padrão de 

consumo (cujo aspecto mais marcante é o da diferenciação social), sobre a mobilidade da mão 

de obra em território nacional, sobre o trabalho feminino e sua regulamentação e sobre as 

alternativas de desenvolvimento colocadas às periferias do sistema capitalista. Enfim, que os 

estudos sobre história econômica brasileira presentes nesse livro possam nos apontar algumas 

alternativas para a superação da atual crise e é nesse sentido que desejamos a todos uma boa 

leitura! 

Acesse aqui o prefácio e a introdução do livro: 

http://www.abphe.org.br/uploads/ABPHE%20Convida%20Leitura/Primeira_Republica_apresentac

ao.pdf 

  

http://www.abphe.org.br/uploads/ABPHE%20Convida%20Leitura/Primeira_Republica_apresentacao.pdf
http://www.abphe.org.br/uploads/ABPHE%20Convida%20Leitura/Primeira_Republica_apresentacao.pdf
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livros da ABPHE 
 

COLEÇÃO NOVOS ESTUDOS DE HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL 

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

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

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

transformação de nosso presente. 

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

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

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

 

LANÇAMENTO 

HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL: PRIMEIRA 

REPÚBLICA E ERA VARGAS (2020)  

Organizadores: Guilherme Grandi e Rogério Naques Faleiros 

Editoras: Eduff/Hucitec 

Preço Normal: R$ 70,00 

Preço Sócio ABPHE: R$ 56,00 

 

LANÇAMENTO 

HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO: 

PENSAMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO (2019)  

Organizadores: Daniel do Val Cosentino e Thiago Fontelas 

Rosado Gambi  

Editoras: Eduff/Hucitec 

Preço Normal: R$ 60,00 

Preço Sócio ABPHE: R$ 50,00 

about:blank
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LIVROS ANTERIORES 

 

CRESCENDO EM SILÊNCIO: A INCRÍVEL ECONOMIA 

ESCRAVISTA DE MINAS GERAIS NO SÉCULO XIX (2018) 

Roberto Borges Martins 

Editoras: ICAM/ABPHE 

Preço Normal: R$ 70,00 

Preço Sócio ABPHE: R$ 50,00 

 

 RUMOS DA HISTÓRIA ECONÔMICA NO BRASIL: 25 ANOS 

DA ABPHE (2016)  

Organizadores: Alexandre Macchione Saes,   

Flávio Azevedo Marques de Saes e Maria Alice Rosa Ribeiro 

Editora: Alameda 

Preço Normal: R$ 86,00 

Preço Sócio ABPHE: R$ 51,60 

 

 HISTÓRIA ECONÔMICA: ESTUDOS E PESQUISAS (2005)  

Alice Piffer Canabrava 

Editoras: HUCITEC/ABPHE/UNESP 

Preço Normal: R$ 60,00 

Preço Sócio ABPHE: R$ 40,00 
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COMO ADQUIRIR OS LIVROS 

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

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

descontos especiais pelos sócios.  

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

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

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

completo que enviaremos o exemplar.  

Depósito Bancário: 

Banco do Brasil (001) 

Agência: 1504-0 

Conta Corrente: 17.370-3 

CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90. 

  

about:blank
about:blank
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história econômica na rede 
 

ARQUIVOS NA REDE – ESPAÇOS DA MEMÓRIA 

 

 

LUGARES DE MEMÓRIA DOS TRABALHADORES 

https://lehmt.org/category/lugares/ 

Organizado pelo Laboratório de Estudos dos 

Mundos do Trabalho da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, o projeto Lugares de Memória dos 

Trabalhadores apresenta uma ampla geografia social 

do trabalho em diferentes pontos do país, em textos 

escritos por especialistas (João José dos Reis, John 

French, Angela de Castro Gomes, Marcelo Mac Cord, 

Ynaê Lopes dos Santos, Luigi Biondi, Jaime 

Rodrigues, entre outros). Alguns lugares abordados: 

Cais do Porto (Salvador), Praça da Sé (São Paulo), 

Cais do Valongo (Rio de Janeiro), Fábrica de Ferro de 

Ipanema (Sorocaba). Desde agosto de 2019 até a 

presente edição do boletim foram analisados 55 

locais de memória de diversos cantos do país. 

“As marcas das experiências dos trabalhadores e 

trabalhadoras brasileiros estão espalhadas por 

inúmeros lugares da cidade e do campo. Muitos 

desses locais não mais existem, outros estão 

esquecidos, pouquíssimos são celebrados. Na 

batalha de memórias, os mundos do trabalho e seus 

lugares também são negligenciados. Nossa série 

Lugares de Memória dos Trabalhadores procura 

justamente dar visibilidade para essa “geografia 

social do trabalho” procurando estimular uma 

reflexão sobre os espaços onde vivemos e como sua 

história e memória são tratadas. Semanalmente, um 

pequeno artigo com imagens, escrito por um(a) 

especialista, fará uma “biografia” de espaços 

relevantes da história dos trabalhadores de todo o 

Brasil”. 

https://lehmt.org/category/lugares/
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SALVADOR ESCRAVISTA 

https://www.salvadorescravista.com/ 

Projeto colaborativo que busca mapear referências 

ao passado escravista de Salvador, presentes em 

seus monumentos e espaços públicos.  

“Na Baía de Todos-os-Santos, traficantes 

portugueses e brasileiros organizaram expedições 

escravistas à África – mais de quatro mil durante a 

era do tráfico de africanos. Fortunas foram erguidas 

com o braço cativo, que construía navios, plantava, 

minerava, coletava produtos das matas e pescava. 

Mesmo após o fim definitivo do tráfico de africanos, 

em 1850, a escravidão continuou em território 

nacional até 13 de maio de 1888, sendo a última 

nação das Américas a decretar o seu fim. Apesar 

desse infame histórico, Salvador é, ainda hoje, 

pontilhada por homenagens a traficantes de 

escravos, 170 anos após a extinção do tráfico e 132 

anos depois da abolição formal da escravidão. O 

imenso poder econômico e político desses homens 

converteu-se em poder simbólico. Sua memória 

passou para a posteridade como grandes 

benfeitores, homens de negócio, empreendedores. 

Foram homenageados com nomes de ruas, estátuas 

e praças públicas, ocupando lugar privilegiado no 

patrimônio urbano em conjunto com outros 

símbolos de dominação colonial. Pessoas que 

defenderam até o último momento a continuidade 

da escravidão dão nome a artérias importantes da 

cidade. Há um aspecto em comum nessas honrarias: 

nelas não se encontram informações sobre a 

participação dos homenageados nos projetos de 

dominação e exploração no qual desempenharam 

papel ativo”. 

 

  

https://www.salvadorescravista.com/
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LIVROS NA REDE 

 

 

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN  

COLEÇÃO CLÁSSICOS 

https://gulbenkian.pt/publicacoes/ 

 

A partir dos anos 60, a Fundação Calouste Gulbenkian 

editou obras fundamentais para a cultura portuguesa, o 

ensino universitário e o conhecimento em geral. Atenta 

à transformação digital, a Fundação decidiu adotar uma 

nova política editorial para tornar acessível, a todo o 

público, clássicos da cultura mundial e obras marcantes 

da cultura portuguesa. A partir de agora, as edições e 

reedições serão primordialmente efetuadas em formato 

digital, com acesso gratuito e universal, desde que 

salvaguardados os direitos de autor. Nesta primeira fase, 

estão disponíveis 52 títulos que vão de Platão a Santo 

Agostinho, passando por outros grandes clássicos 

universais. 

 

Algumas obras disponíveis: 

Segundo Tratado do Governo - John Locke 

Riqueza das Nações - Adam Smith 

Reflexões sobre a Revolução em França - Edmond Burke 

O Federalista - Alexander Hamilton, James Madison, 

John Jay 

Princípios de Economia Política e de Tributação - David 

Ricardo 

Sistema Nacional da Economia Política - Friedrich List 

Teoria do Desenvolvimento Económico - Joseph 

Schumpeter 

 

 

 

MARXISMO 21 

https://marxismo21.org/category/dossies/autores-

marxistas/ 

 

O site Marxismo 21 destina-se à divulgação da produção 

teórica marxista contemporânea, mas possui também 

obras clássicas de diversos autores brasileiros tais como: 

Alberto Passos Guimarães, Caio Prado Jr., Carlos Nelson 

Coutinho, Ciro Flamarion Cardoso, Florestan Fernandes, 

https://gulbenkian.pt/publicacoes/
https://marxismo21.org/category/dossies/autores-marxistas/
https://marxismo21.org/category/dossies/autores-marxistas/
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Jacob Gorender, Leandro Konder, Nelson Werneck 

Sodré, Octavio Brandão e Ruy Mauro Marini, entre 

outros. 

 

 

PORTOS & CIDADES PORTUÁRIAS EM QUESTÃO 

Organizadores: Cezar Honorato e Alcidésio de Oliveira 

Júnior. 

Edição: Pólis UFF, 2020. 

http://www.estudiosatlanticos.com/polis/ 

 

Organizado pelos professores Cezar Honorato e 

Alcidésio de Oliveira Júnior, os textos reunidos na obra 

foram escritos a partir do II Colóquio Internacional 

Portos e Cidades, que ocorreu em maio de 2018. Este 

Colóquio foi uma iniciativa do POLIS-UFF, do Instituto 

de História da UFF e do Programa de Pós-Graduação em 

História Social da Universidade Federal Fluminense. O 

evento buscou reunir especialistas que desenvolveram 

ou desenvolvem pesquisas que tenham como centro de 

preocupação a relação entre cidades e portos. 

 

 

 

HISTORIA GLOBAL, HISTORIA TRANSNACIONAL E 

HISTORIA DE LOS IMPERIOS. EL ATLÁNTICO, 

AMÉRICA Y EUROPA (SIGLOS XVI-XVIII) 

Bartolomé Yun Casalilla 

Edição: Instituto Fernando El Católico, 2019 

https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3792 

 

La historia global y la historia trasnacional (con base en 

la historia entrelazada) están rompiendo los moldes de 

la historia nacional consolidada a medida que se 

afianzaban los estados nacionales. Sin rechazar la 

necesidad de comprender la formación de estos últimos, 

sino al contrario, esta perspectiva brinda una visión 

abierta e integrada de las sociedades actuales y su 

pasado. Este volumen recoge una serie de reflexiones 

que sirven para reinterpretar la historia de Europa, 

España y el imperio español en América. Se trata así de 

revisar algunos tópicos y de integrar política, economía 

y cultura para ofrecer una imagen más poliédrica de la 

articulación del imperio y de la monarquía de los 

Austrias, las relaciones entre lo global y lo local, la 

globalización y europeización de modelos de consumo 

about:blank
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3792


 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

OUTUBRO-NOVEMBRO 2020 

 

25 

o la formación de un espacio económico y cultural 

europeo y atlántico durante la época moderna. 

 

 

 

HACIENDAS EN EL MUNDO ANDINO, SIGLOS XVI-

XXX 

Organizadores Pablo F. Luna e Francisco Quiroz Chueca  

Edição: Instituto Francés de Estudios Andinos, 2019 

http://www.ifea.org.pe/libreria/actes-et-memoires/046/ 

 

Dejada de lado frente al auge de las recientes 

tendencias de la investigación histórica, pero también 

por las dificultades documentales y metodológicas 

inherentes a su estudio, la historia de las haciendas y los 

latifundios en el mundo rural andino ha atravesado 

algunas décadas de silencio, salvo excepciones situadas 

por lo general en el cuadro de la historia local o 

regional. Partiendo de tal balance, el simposio sobre las 

haciendas organizado en agosto de 2017 en Arequipa, 

en el marco del III Congreso Peruano de Historia 

Económica, tuvo como objetivo plantear la necesidad de 

volver a asumir de forma directa la investigación 

histórica en dicho campo del conocimiento histórico.  

 

 

 

 

  

http://www.ifea.org.pe/libreria/actes-et-memoires/046/


 

 

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE  

OUTUBRO-NOVEMBRO 2020 

 

26 

eventos acadêmicos 
 

2 A 4 DE MARÇO DE 2022 

 

NOVA DATA  

NOVOS PRAZOS DE SUBMISSÃO 

 

 

VII CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE HISTÓRIA 

ECONÔMICA (CLADHE) 

Lima, Peru 

O sétimo Congresso Latino-Americano de História 

Econômica (VII Cladhe) tem nova data, será realizado na 

cidade de Lima de 2 a 4 de março de 2022. A entidade 

anfitriã é a Associação Peruana de História Econômica 

(APHE). 

Chamada de propostas para Simpósios Temáticos 

Os simpósios temáticos devem girar em torno de um 

tema específico da história econômica de interesse da 

América Latina. Devem ser propostos por dois ou três 

colegas com formação e publicações sobre o assunto, 

que pertençam a instituições de pelo menos dois países 

diferentes, bastando que um deles seja membro de uma 

das associações organizadoras. As propostas serão 

avaliadas pelo comitê organizador internacional, 

comunicando sua aceitação aos coordenadores dos 

simpósios. As propostas do simpósio devem ter as 

seguintes características: (1) Eles devem ser enviados 

entre 1º de julho e 1º de setembro de 2021, (2) 

Simpósios enviados antes das mudanças de data geradas 

pela pandemia COVID19 serão levados em consideração, 

a menos que seus organizadores decidam não participar. 

(3) Devem incluir um título, um resumo explicativo com 

extensão de 300-400 palavras, nomes dos 

coordenadores com sua afiliação institucional e uma lista 

de no mínimo oito palestrantes e no máximo dezesseis, 

anexando seus e-mails e afiliação institucional. 

Mais informações: aphe2011@gmail.com   

 

 

 

about:blank
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7 E 8 DE OUTUBRO DE 2020 

 

TOTALMENTE VIRTUAL 

 

 
 

 

 

 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL  

ADAPTAÇÕES VIVENCIAIS EM VICISSITUDES 

ECONÓMICAS E FINANCEIRAS (SÉCS. XV-XIX) 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  

 

Objetiva-se aprofundar a discussão da realidade histórica 

dos séculos XV a XIX, nas suas dinâmicas e definições 

estruturais, admitindo rupturas e continuidades, 

fenómenos circunstanciais e de longa duração, 

sobretudo numa perspectiva de história socioeconómica 

e financeira. O tema central é o das vivências sociais 

relacionadas com estruturas de produção (agrícola, 

industrial e comercial) e formas de organização funcional 

na escala pública e privada, salientando-se relações 

económicas, sociais, políticas e mentais e seus eventuais 

impactos na modernização da organização do Estado.  

Inscrição de participante-ouvinte - sujeito à lotação da 

sala virtual. Enviar para ml.garciacruz@gmail.com 

 

Mais informações: 

https://sites.google.com/site/fazendavseminariointernac

2020/  

 

 
 

9 A 12 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

TOTALMENTE VIRTUAL 

 

 

XposABPHE - X ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

HISTÓRIA ECONÔMICA & 8ª CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL DE HISTÓRIA ECONÔMICA 

 

Mais informações em:  http://bit.ly/2KGAcqO  

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

TOTALMENTE VIRTUAL 

 

 

 

 

 

XI CONGRESSO DE HISTÓRIA ECONÔMICA 

Economia de guerra: geopolítica em tempos de 

pandemia e crise sistêmica 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

Universidade de São Paulo 

 

O XI Congresso do Programa de Pós-Graduação em 

História Econômica da USP dá continuidade à sequência 

de eventos anuais promovidos por docentes e discentes 

do programa. 

 Na edição de 2020, organizado em torno do tema 

“Economia de guerra: geopolítica em tempos de 

pandemia e crise sistêmica”, o evento   ocorrerá, pela 

primeira vez, em formato on line, entre os dias 23 e 27 

de novembro.  

 

Mais informações em: 

http://congressohistoriaeconomica.fflch.usp.br/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

about:blank
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webinars 
  

 

  
 

 

 

 

WEBINAR IN IBERO-AMERICAN ECONOMIC 

HISTORY 

 

https://webinariberoameric.wixsite.com/iberoame

ricaneh 

 

In order to preserve academic contacts and 

enhance the dissemination of research in this 

unprecedented context of uncertain duration, 

economic historians from Universitat de 

Barcelona, Universidad Carlos III de Madrid, El 

Colegio de México and the Universidad de la 

República, Uruguay, decided to launch a regular 

webinar dedicated to the presentation and 

discussion of research papers on the economic 

history of the Latin American and Iberian world. 

 

Próximas sessões 

October 16, 2020: 

Aldo Elizalde (University of Glasgow) 

“Public good or public ‘bad’? Indigenous 

institutions, nation-building, and the demand for 

road infrastructure in Mexico” 

October 30, 2020: 

Manuel Llorca-Jaña (Universidad de Valparaíso) 

“Interpersonal violence in Chile, c.1880s-2010s: A 

tale of delayed but successful convergence” 

November 27, 2020: 

Aurora Gómez-Galvarriato (El Colegio de México) 

“Las causas del atraso: La tecnología de la 

molienda del nixtamal y la elaboración de 

tortillas de maíz” 

 

 

 

 
 

 

BUSINESS HISTORY COLLECTIVE 

 

https://bizhiscollective.wordpress.com/ 

 

El Colectivo de Historia Empresarial surgió en 

mayo de 2020 como una iniciativa de 

historiadores económicos, empresariales y 

financieros de Europa y las Américas. El Colectivo 

https://webinariberoameric.wixsite.com/iberoamericaneh
https://webinariberoameric.wixsite.com/iberoamericaneh
https://bizhiscollective.wordpress.com/
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provee un espacio para presentar trabajos en 

historia económica, empresarial y financiera, a 

través de una serie de webinars iniciada en junio 

2020. 

Los webinars están abiertos a todos los 

miembros de estos campos de investigación 

dispuestos a proveer comentarios constructivos. 

El Colectivo busca apoyar a jóvenes 

investigadores. Creemos en la necesidad de 

promover diversidad e inclusión en nuestra 

comunidad, e invitamos a mujeres, miembros de 

grupos minoritarios, y gente en disciplinas fuera 

de la economía y la historia a participar en la 

serie de webinars. 

 

Próximas sessões 

14/10 – Roundtable: Slavery and Business History 

14/10 – Las grandes empresas en la economía 

argentina, 1900-1971 

28/10 - Mesa redonda. La historia empresarial en 

revistas especializadas 

11/11 - Estrategias empresariales en el Valle del 

Cauca (Colombia) 

 

 

 

 

FINANCIAL HISTORY NETWORK 

https://financialhistorynetwork.wordpress.com/ 

 

The Financial History Network (@financialhist) 

was organized in June 2020 to promote 

scholarship in the fields of financial history and 

the history of finance, with a particular emphasis 

on the organizational, market, and institutional 

long-term development of financial 

intermediaries, markets, practices, and 

participants. 

 

Próximas sessões:  

12/10 - The Shadow Central Bank: Banco do 

Brasil and  International Finance (Sebastián 

Álvarez, Oxford University) 

16/10 - Greed is good, the development of 

lotteries in the late medieval Low Countries 

(Jeroen Puttevils, University of Antwerp) 

30/11 - Conversation on Lana Swartz's Book 

"New Money: how payment became social 

media" (Lana Swartz, University of Virginia) 

 

  

https://financialhistorynetwork.wordpress.com/
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chamadas 
 

PRAZO: 30 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 

UNIVERSITY OF OXFORD - FACULTY OF HISTORY 

Post-Doctoral Researcher in Global Correspondent 

Banking 1870-2000 - European Networks/Data 

Analysis 

 

We are seeking a Post-Doctoral Researcher to join the 

team working on a major 5-year research project, Global 

Correspondent Banking 1870-2000, funded by the 

European Research Council Advanced Grant scheme. The 

Researcher will join the team from January 2021, or as 

soon as possible thereafter. The project is led by 

Professor Catherine R. Schenk at the University of Oxford. 

The overall objective is to analyse the changing shape of 

international banking networks across the 20th century 

using an innovative methodology that allows greater 

specificity and inclusion than ever before. 

 

https://www.jobs.ac.uk/job/CBT358/post-doctoral-

researcher-in-global-correspondent-banking-1870-2000-

european-networks 

https://www.jobs.ac.uk/job/CBT356/post-doctoral-

researcher-in-global-correspondent-banking-1870-2000-

data-analysis 

 

 

PRAZO: 6 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

 

COLEGIO DE MÉXICO - CENTRO DE ESTUDIOS 

HISTÓRICOS 

Doctorado en Historia - Convocatoria - 2021-2026 

El Centro de Estudios Históricos (CEH) de El Colegio de 

México comunica al público universitario que ha abierto 

la convocatoria para ingresar a su Doctorado en Historia, 

promoción 2021-2026, por lo que invita a registrarse y 

entregar la documentación correspondiente. La solicitud 

de admisión debe llenarse en la plataforma digital de 

admisión de El Colegio de México 

(https://admision.colmex.mx). La fecha límite para el 

envío de la solicitud será el 6 de noviembre de 2020. Mais 

https://www.jobs.ac.uk/job/CBT358/post-doctoral-researcher-in-global-correspondent-banking-1870-2000-european-networks
https://www.jobs.ac.uk/job/CBT358/post-doctoral-researcher-in-global-correspondent-banking-1870-2000-european-networks
https://www.jobs.ac.uk/job/CBT358/post-doctoral-researcher-in-global-correspondent-banking-1870-2000-european-networks
https://www.jobs.ac.uk/job/CBT356/post-doctoral-researcher-in-global-correspondent-banking-1870-2000-data-analysis
https://www.jobs.ac.uk/job/CBT356/post-doctoral-researcher-in-global-correspondent-banking-1870-2000-data-analysis
https://www.jobs.ac.uk/job/CBT356/post-doctoral-researcher-in-global-correspondent-banking-1870-2000-data-analysis
about:blank
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informações: 

https://ceh.colmex.mx/es/doctorado/historia/ e 

coord.acad.ceh@colmex.mx  

 

PRAZO: 1º DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 
 

 

 

 

REVISTA TIEMPO Y ECONOMÍA 

Dossiê: “Entre pequeña empresa familiar y gran 

familia de empresas: estrategias de los grupos 

empresariales en países emergentes” 

 

Chamada da revista colombiana Tiempo y Economía para 

o dossiê “Entre pequeña empresa familiar y gran familia 

de empresas: estrategias de los grupos empresariales en 

países emergentes”, organizado por Beatriz Rodríguez-

Satizabal (Queen Mary University of London). Mais 

informações em: http://bit.ly/convocatoria-tye8-2  

 

 

 

 

  

https://ceh.colmex.mx/es/doctorado/historia/
about:blank
about:blank
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publicações 
 

 

REVISTA HISTÓRIA (SÃO PAULO) 

Dossiê "História da Colonização em Terras Paulistas: 

dinâmicas e transformações (séculos XVI a XX)" 

v. 39, 2020 

Organizadores: Paulo Cesar Gonçalves, Lélio Luiz de Oliveira 

e Pablo Oller Mont Serrath 

 

Disponível em:  

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0

101-907420200001&lng=pt&nrm=iso 

   

São Paulo e os sentidos da colonização - Gonçalves, Paulo Cesar; 

Oliveira, Lélio Luiz de; Mont Serrath, Pablo Oller 

 

Fazendas e Engenhos do litoral vicentino: traços de uma economia 

esquecida (séculos XVI-XVIII) - Ferlini, Vera Lucia Amaral 

 

A essencialidade agropastoril da economia colonial: a fazenda 

mista paulista - Arruda, José Jobson de Andrade 

 

Desbravando os sertões paulistas, séculos XVI a XIX - Bacellar, 

Carlos de Almeida Prado 

 

A colonização e a economia açucareira em Campinas, 1765 a 1829 

- Teixeira, Paulo Eduardo 

 

Paisagem agrária no entorno da capital de São Paulo: estruturas 

produtiva e fundiária em Bragança, Mogi das Cruzes e Jacareí, 

1803-1829/30 - Reis, Déborah Oliveira Martins dos 

 

Expansão da fronteira agrícola do centro-sudoeste paulista na 

segunda metade do século XIX: presença e atuação indígena em 

terras almejadas pela apropriação privada, “um empecilho de dura 

transposição” - Dornelles, Soraia Sales 

 

Sistema e meios de transporte em São Paulo a partir da obra de 

Sérgio Buarque de Holanda - Grandi, Guilherme 

 

Engenheiros e fazendeiros em uma ferrovia de capitais caipiras: a  

 

Estrada de Ferro Araraquara e os contornos da grande empresa de 

serviços públicos na primeira república - Silva, Henry Marcelo 

Martins; Tosi, Pedro Geraldo Saadi 

 

Crédito e Agricultura: hipotecas rurais em Ribeirão Preto (1895-

1905) - Marcondes, Renato Leite; Bertolai, Jefferson 

 

about:blank
about:blank
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Sobre o que se quis calar: o tráfico de africanos no litoral norte de 

São Paulo em tempos de pirataria - Pessoa, Thiago Campos 

 

Pessoas Partidas: o comércio de partes de escravos (Piracicaba, 

Província de São Paulo, 1861-1887) - Motta, José Flávio; Galvão, 

Luciana Suarez 

 

Racionalidade econômica, transição para o trabalho livre e 

economia política da abolição: a estratégia campineira (1870-1889) 

- Goyena Soares, Rodrigo 

 

Colonização e fronteiras: portugueses, presença, trabalho e lutas 

nos interiores de São Paulo - Matos, Maria Izilda Santos de; Truzzi, 

Oswaldo 

 

Por que São Paulo passou de uma província pouco importante a 

uma das mais destacadas regiões agrícolas e industriais do 

mundo? - Ribeiro, Maria Alice Rosa 

 

Imigrantes, trabalho e café - Cunha, Maisa Faleiros da 

 

 

AMÉRICA LATINA EN LA HISTORIA ECONÓMICA 

v. 27, n. 3, set.-dez. 2020 

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

As duas pontas da crise: as falências das casas bancárias em 1864 

vistas de cima a baixo - Thiago Vinícius Mantuano da Fonseca, 

Thiago Alvarenga de Oliveira 

Participación y segregación ocupacional de género en los sectores 

económicos de América Latina durante el siglo XX - Silvana 

Maubrigades Buzzalino 

Calles, fundador de instituciones bancarias: el Banco Mercantil y 

Agrícola de Sonora, 1917-1935 - Luis Manuel Anaya Merchant 

Efectos de las reformas del Consenso de Washington sobre la 

estructura industrial: Los casos de México e India - Raúl Vázquez 

López 

El fomento crediticio a los grupos económicos en la 

industrialización sustitutiva de importaciones chilena (1939-1970) - 

Andrés Aguirre Briones 

Exportación de metales en pasta por la Costa Occidental mexicana 

y la creación de la Casa de Moneda de Culiacán, 1825-1870 - Omar 

Velasco Herrera, Ma. Eugenia Romero Ibarra 

A Construção do Porto do Rio de Janeiro e a Caixa Especial dos 

Portos: reordenamento territorial e desenvolvimento - Cézar 

Teixeira Honorato, Lucas Tavares Honorato 

http://alhe.mora.edu.mx/index.php/alhe
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Marco legal y dinámica comercial en una región fronteriza: las 

aduanas entre Sonora y Arizona durante el Porfiriato - Delia María 

Piña Aguirre, Ana Luz Ramírez Zavala 

 

 

REVISTA TIEMPO & ECONOMIA  

v. 8, n. 1, jan.-jun. 2020 

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

Artículos 

Análisis sobre la evolución del COVID-19 en Colombia: ¿se alcanzará 

el pico de contagio? - Álvaro H. Chaves Castro  

¿Smith o Kuznets en Argentina? La matriz laboral durante la primera 

globalización (1870-1914) - Emiliano Salas Arón  

O pensamento econômico em saúde de Hésio Cordeiro sobre o 

financiamento da saúde pública no Brasil e a intervenção anticíclica 

em Claudio Napoleoni – Leonardo Carnut, Glauce Teixeira, Gabriela 

Valencia  

Entrevista 

Las patentes y la pandemia, entrevista con Arjun Jayadev 

Reseñas 

Reseña. Sorting Out the Mixed Economy. The Rise and Fall of 

Welfare and Developmental States in the Americas. Offner, Amy C. 

(2019). Princeton University Press - Sánchez-Calderón Vladimir 

 

 
REVISTA DE ECONOMIA POLÍTICA E HISTÓRIA 

ECONÔMICA (REPHE) 

n. 44, jul. 2020 

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

Revisitando as Hipóteses de Manoel Correia de Andrade: a SUDENE 

e os Planos Diretores de 1961 a 1973-Rafael Aubert de Araujo 

Barros/Luiz Eduardo Simões de Souza 

O “PIL: Aeroportos” (2012-2016): a breve história da economia 

política de um programa-Roberto Mauro da Silva Fernandes 

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

Moreira 

Conflito distributivo e inflexão na política econômica brasileira: 

análise do período 2005-2015-Luciano Barros 

https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE
about:blank
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Uma breve história da ética do trabalho no mundo ocidental-

Alexandre Lyra Martins 

O fim do “laissez-faire”: uma releitura do artigo de Keynes pela 

perspectiva político-econômica sobre a Economia Liberal-Anderson 

Nunes de Carvalho Vieira 

A filosofia utilitarista em economia e alguns de seus críticos-

Glaudionor Gomes Barbosa 

A produção de mais-valia e a valorização do capital na economia da 

dádiva: o caso dos jogos online-Vinicius Aleixo Gerbasi/ Agnaldo 

dos Santos 

O problema da mão de obra chinesa: desafios e estratégias Jadenir 

Mendes Ribeiro-Marcos Fábio Martins de Oliveira 

Os fundamentos do Império Português: séculos XV, XVI e XVII – 

ascensão e queda de um projeto estratégico de poder mundial-João 

Miguel Villas-Bôas Barcellos 

RESENHA 

BOTTO, Mercedes I. La integración regional en América Latina: Quo 

Vadis? El Mercosur desde una perspectiva sectorial y comparada. 

Buenos Aires; EUDEBA, 2015. 
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diretoria da ABPHE 
 

GESTÃO 2019-2021 

Presidente - Alcides Goularti Filho (Unesc) 

Vice-presidente - Bruno Aidar (Unifal) 

1º Secretário - Fábio Alexandre dos Santos (Unifesp) 

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

1ª Tesoureira - Talita Alves de Messias (Unisinos) 

2ª Tesoureiro - Michel Deliberari Marson (Unifal) 

 

CONSELHO DE REPRESENTANTES  

Região Norte 

Danilo Araujo Fernandes (UFPA) 

1º Titular 

Siméia de Nazaré Lopes (UFPA) 

2ª Titular 

Região Centro-oeste 

Paulo Roberto Cimó de Queiroz (UFGD) 

1º Titular 

Déborah O. Martins dos Reis (UnB)  

2º Titular 

Região Nordeste 

Glaudionor Gomes Barbosa (UFPE) 

1º Titular 

Idelma Aparecida Ferreira Novais 

2º Titular 

Leonardo Milanez de Lima Leandro 

(Univasf) 

Suplente 

Região Sudeste 

Mônica de Souza Martins (UFRRJ) 

1º. Titular 

Daniel do Val Cosentino (UFOP) 

2º Titular 

Leonardo Segura Moraes (UFU) 

Suplente 

Região São Paulo 

Milena Fernandes Oliveira (Unicamp) 

1º Titular 

Guilherme Grandi (USP) 

2º Titular 

Janaína Fernanda Battahin (Unesp) 

Suplente 

Região Sul 

Liara Darabas Ronçani (UFRGS) 

1º Titular 

Fábio Faria de Moraes (Ciasc) 

2º Titular 

Gabriel Crozetta Mazon (Unesc) 

Suplente 
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EX-PRESIDENTES  

(Membros do Conselho de Representantes) 

 

Tamás Szmrecsányi (1995-1997) † 

Luiz Carlos Soares (1997-1999) 

Carlos Roberto Antunes dos Santos (1999-2001) † 

Wilson Suzigan (2001-2003) 

João Antonio de Paula (2003-2005) 

Carlos Gabriel Guimarães (2005-2007) 

Josué Modesto dos Passos Subrinho (2007-2009) 

Pedro Paulo Zaluth Bastos (2009-2011) 

Armando João Dalla Costa (2011-2013) 

Ângelo Alves Carrara (2013-2015) 

Alexandre Macchione Saes (2015-2017) 

Luiz Fernando Saraiva (2017-2019). 

 

 

 


