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Editorial 

Este é o primeiro boletim 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. Temos 

procurado anunciar a realização de eventos, concursos para docentes, informações 

sobre financiamento de pesquisas e lançamentos de livros por meio do correio 

eletrônico, atendendo aos prazos estabelecidos em cada caso. Neste boletim, 

consolidamos algumas dessas notícias de modo mais sistemático e aproveitamos para 

ampliar nossa comunicação com os sócios por meio de informações sobre a 

associação. Em breve, apresentaremos também nossa nova página na internet. 

Finalmente, aproveitamos a oportunidade para convidar os sócios da ABPHE a nos 

ajudar com a circulação de notícias, nos enviando informações sobre eventos, 

concursos e publicação de livros que possam interessar aos associados. Entre em 

contato conosco pelo email: abphe1@gmail.com  

Apresentamos a nova diretoria e conselho de representantes eleita em Juiz de Fora: 

 

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 

Região Sudeste  
1º. Titular – Carlos Eduardo Suprinyak 
2º. Titular – Rita de Cássia da Silva Almico 
Suplente – Rogério Naques Faleiros   
Região São Paulo  
1º. Titular – Fábio Alexandre dos Santos 
2º. Titular – Cláudia Heller 
Suplente – Fábio Antonio Campos 
Região Sul  
1º. Titular – Maria Heloisa Lenz  
2º. Titular – Alcides Goularti Filho 
Suplente – Ary César Minella 

  
Revista História Econômica e História de Empresas 

Comissão Executiva 
Cláudia Heller (editora) 
Luiz Fernando Saraiva 

Cláudia Tessari 

mailto:abphe1@gmail.com
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Informes ABPHE 

Anuidades  

A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de 
seus sócios(as). A anuidade de 2013 permanece com o mesmo valor do ano passado: 
R$ 130,00 para profissionais e R$ 65,00 para estudantes. 

Para realizar o pagamento da anuidade de 2013 (e, eventualmente, de anuidades 
atrasadas), 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. 

ATENÇÃO! Os valores acima vigoram até o dia 31 de dezembro de 2013. Se o 
pagamento da anuidade de 2013 for feito entre 31 de janeiro e 31 de maio de 2014, o 
valor da anuidade sobe para 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. 

 

Revista História Econômica e História de Empresas 

A diretoria convida aos sócios e demais interessados a submeter seus textos para 
História Econômica e História de Empresas. A revista é uma publicação semestral da 
ABPHE, que agora possui um site próprio e cujo acesso pode ser realizado pelo site da 
Associação (www.abphe.org.br). Estamos realizando esforço para colocar a revista no 
Scielo, assim como inseri-la em novos indicadores. Aguardamos sua contribuição! 
 

Vol. 15, N°2, 2012. 

 Artigos 
Alexandre Mendes Cunha. A Junta da Real Fazenda em Minas Gerais e os projetos de 

abolição da circulação de ouro em pó (1770-1808): limites às reformas 
econômicas na colônia dentro da administração fazendária portuguesa 

Cláudia Maria de Holanda, Marcos do Couto Bezerra Cavalcanti. Evolução do vinho 
espumante da serra gaúcha 

João Manuel Casquinha Malaia Santos o monopólio nos esportes: uma comparação da 
organização dos esportes comercializáveis nos estados unidos, na Inglaterra e no 
Brasil (1870-1920) 

 Dossiê 
Nelson Mendes Cantarino. Conjugando tradições: o pensamento econômico do bispo 

Azeredo Coutinho entre a herança ibérica e as ideias ilustradas setecentistas 
(1791-1816) 

Fábio Rogério Cassimiro Correa. Os bancos de custeio rural e o crédito agrícola em São 
Paulo (1906-1914) 

Bruno Gabriel Witzel de Souza. Imigração alemã e mercado de trabalho na cafeicultura 
paulista – um estudo quantitativo dos contratos de parceria 

 Resenhas 
Rogério Arthmar. Resenha de Sylvia Nasar. Imaginação econômica. Gênios que criaram 
a economia moderna e mudaram a história, 2011. 

mailto:abphe1@gmail.com
http://www.abphe.org.br/
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=227
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=227
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=227
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=228
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=228
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=229
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=229
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=229
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=230
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=230
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=230
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=231
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=231
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=232
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=article&op=view&path%5B%5D=232
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X Congresso Brasileiro de História Econômica e a XI Conferência Internacional de 

História de Empresas (por Luiz Felipe Curi Bruzzi) 

A ABPHE realizou, entre 9 e 11 de setembro de 2013 o X Congresso Brasileiro de 
História Econômica e a XI Conferência Internacional de História de Empresas, na 
Universidade Federal de Juiz de Fora, nas resplandecentes Minas Gerais. O Congresso 
teve 135 trabalhos publicados no Caderno de Resumos, assim distribuídos por 
módulos (os valores entre parênteses indicam a proporção do respectivo módulo 
sobre o total de comunicações publicadas): 

Módulo 1 – Brasil Colônia: 14 (10,4%) 
Módulo 2 – Brasil Império: 20 (21,5%) 
Módulo 3 – Brasil República: 39 (28,9%) 
Módulo 4 – História Econômica Geral: 21 (15,6%) 
Módulo 5 – História do Pensamento Econômico: 19 (14,1%) 
Módulo 6 – História de Empresas e da Tecnologia: 13 (9,6%) 

A Conferência de Abertura, com o tema “Os desafios do desenvolvimento na América 
Latina”, foi proferida por um dos convidados internacionais do evento, o professor Luís 
Bértola, da Universidad de la República/Uruguai. Foram realizadas três mesas 
redondas, ao longo dos três dias de evento: uma das mesas destacou novos enfoques 
sobre a economia mineira setecentista; outra trouxe um debate sobre a crise 
econômica de 2008, em perspectiva comparada; e houve uma mesa de homenagem à 
professora Eulália Lobo. A outra participação de uma colega do exterior se deu na 
Conferência “A origem e o desenvolvimento das marcas das empresas e seu valor de 
mercado no contexto da evolução do capitalismo, desde meados do século XIX até 
meados do século XX”, feita pela professora Teresa Lopes, da Universidade de 
York/Reino Unido. 

O Congresso contou com a seguinte Comissão Científica: 

Brasil Colônia 
Mônica Ribeiro de Oliveira (UFJF) 
Teresa Cristina de N. Marques (UnB) 
Fernando Carlos G. de C. Lima (UFRJ) 
Brasil República 
Paulo Roberto Cimó (UFGD) 
Gustavo de Barros (UFJF) 
Alexandre Macchione Saes (USP) 
História Econômica Geral e Economia 
Internacional 
Suzana Q. de Andrade Bastos (UFJF) 
Pedro Antônio Vieira (UFSC) 
Cláudia Alessandra Tessari (UNIFESP) 

Brasil Império 
Fernando Franco Neto (UNICENTRO) 
Carlos Gabriel Guimarães (UFF) 
Anderson José Pires (UFJF) 
História do Pensamento Econômico, 
Historiografia e Metodologia 
Cláudia Heller (UNESP) 
Alexandre Mendes Cunha (UFMG) 
Marco Cavalieri (UFPR) 
História de Empresas  
Luiz Carlos Soares (UFF) 
Armando Dalla Costa (UFPR) 
Alcides Goulart Filho (UNESC) 
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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 2014, na Universidade Federal 
Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. 

Em breve será divulgada a primeira chamada de trabalhos com maiores informações. 

 

Informes de eventos realizados 

41° Encontro Nacional de Economia (ANPEC 2013) 

A ANPEC organizou entre os dias 10 e 13 de dezembro seu 41° Encontro Nacional de 

Economia em Foz do Iguaçú. A submissão de trabalhos e as mesas organizadas foram 

divididas em 13 áreas temáticas, entre as quais, ao menos três possuem profunda 

afinidade temática com a ABPHE: Área 1 – História do Pensamento Econômico e 

Metodologia; Área 2 – Economia Política; Área 3 – História Econômica. 

Neste ano foram apresentados 15 trabalhos em História do Pensamento Econômico, 

12 em Economia Política e 9 em História Econômica. É preciso salientar que o número 

de trabalhos aprovados e, portanto, de mesas formadas para cada área temática na 

ANPEC, é sempre proporcional ao número de submissões realizadas. Por isso 

reforçamos a importância de que nossos associados busquem participar deste 

encontro de Economia, ampliando a presença de nossa área junto ao principal 

encontro economia do país.  

Além das sessões ordinárias constituídas pelos trabalhos aprovados por cada área 

temática, o Encontro de Economia homenageou a Prof.ª Eliana Cardoso (EESP/FGV) 

com a aula magna do evento, assim como teve mesas voltadas para o debate da 

conjuntura econômica. A programação e os trabalhos aprovados podem ser conferidos 

no site do evento: http://www.anpec.org.br/encontro_2013.htm  

XXXIII Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social (por 

Rodrigo Fontanari) 

Ocorreu no último mês de novembro, entre os dias 15 e 16, na cidade de Braga, em 

Portugal, o XXXIII Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social, 

que contou com a temática “Economia, Sociedade e Mercados num Mundo Global”. O 

evento, dentro das suas diversas atividades, objetivou criar um espaço propício para se 

discutir a complexa relação entre a sociedade, o mercado e o Estado, nos mais 

diferentes contextos históricos e sob a luz das diversas áreas das ciências sociais.  

Ao longo do evento ocorreram vinte e duas Sessões Temáticas, cada qual contento 

entre três e quatros comunicações. As Sessões Temáticas abordaram dentre outros 

http://www.anpec.org.br/encontro_2013.htm
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assuntos, as seguintes áreas: “Crédito, relações creditícias e circulação da informação”, 

“Acesso aos arquivos públicos”, “Modernização da agricultura”, “Moeda e finanças”, 

“Crescimento Econômico”, “Empresas e empresários”, “Posses e propriedades na 

América Portuguesa”, “Abastecimento e mercados locais”, “Estados e mercados” e 

“Mercados, transportes e integração econômica”. 

Cada trabalho, a seu modo, privilegiou aspectos importantes dessa relação, 

objetivando elucidar, desde a montagem do Estado Moderno, e seus impactos sobre a 

sociedade e a economia, até os imperativos do mundo contemporâneo, onde o papel 

do Estado revela-se tema de fundamental importância, principalmente em contextos 

de crise econômica, como o que se abate sobre o mundo e principalmente sobre 

“velho continente”. 

O evento, de caráter internacional, contou com a participação de diversos 

pesquisadores brasileiros, sendo esses, em sua grande maioria, oriundos do campo da 

História Econômica, revelando a pertinência dessa área de estudo para a compreensão 

dos problemas atuais. Dentre os pesquisadores brasileiros que participaram do evento 

podemos citar: Carlos Gabriel Guimarães (UFF), Tiago Luís Gil (UNB), Márcia Motta 

(UFF), José Eduardo Marques Mauro (USP), Cristiano Addario de Abreu (USP), 

Fernando Carlos Cerqueira Lima (UFRJ), Lélio Luiz de Oliveira (FEA,RP-USP), Ivanil 

Nunes (USP), Fábio Antonio de Campos (UNICAMP), Rodrigo Fontanari (USP) e Carlos 

Henrique Lopes Rodrigues (UFVJM). 

Houve, nos dois dias do evento, uma única conferência, a de abertura, que teve como 

título “American exceptionalism as a problem in a global history”, apresentada por 

Robert Allen (Professor de História Econômica - Nuffield College, Universidade de 

Oxford). O XXXIII Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social, 

diferentemente dos eventos dessa natureza realizados no Brasil e na América Latina, 

pode ser considerado um evento de pequena dimensão, dado número de 

participantes, conferências e mesas realizadas, o que não privou sua excelente 

qualidade, tanto em termos de organização quanto de seriedade.  

IV Seminário Internacional de História do Açúcar: patrimônio, economia e sociedade 

(por Natalia Tammone) 

Aconteceu em Santos, entre os dias 2 e 6 de dezembro, o IV Seminário 
Internacional de História do Açúcar, realizado pela primeira vez no Monumento 
Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos da Universidade de São Paulo. O 
evento foi realizado em parceria do Monumento Nacional com a Cátedra Jaime 
Cortesão com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São 
Paulo, da FAPESP, da CAPES, do Instituto Camões, do CNPQ, do Programa de Pós-
Graduação em História Econômica da USP, da Prefeitura ade Santos, da UNIMAR 
“Agenciamentos Marítimos” e da Rosegráfica “Impressos em geral”. 
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Participaram do evento importantes pesquisadores nacionais e estrangeiros da 
História do Açúcar em mesas temáticas que envolveram temas como arqueologia do 
açúcar, patrimônio, a economia açucareira, as relações de trabalho, memórias do 
açúcar e as pesquisas e projetos desenvolvidos pelos estagiários e educadores do 
Engenho. 

Realizaram-se ainda três conferências: do Professor Doutor José Jobson de 
Arruda, da USP, do Professor Doutor José Amado Mendes e do Professor Doutor 
Miguel Faria, ambos da Universidade Autônoma de Lisboa. Por fim, foram feitas uma 
visita técnica ao Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos e visita 
monitorada centro histórico de Santos oferecida pela Prefeitura da cidade. 

 

Chamada para eventos 

CLADHE IV - Congresso Latino-Americano de História Econômica 
23-25 de Julho de 2014, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, Colômbia. 
Em breve divulgação das Sessões Temáticas aprovadas e abertura de inscrição de 
trabalhos.  
Outras informações no site do evento: http://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/cuarto-

congreso-latinoamericano-de-historia-economica 

 

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. 

Submissão de sessões temáticas e artigos até dia 15 de janeiro de 2014. 
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 

 
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: 
http://eihc.com.br/ 
 
XXII Encontro Estadual de História – ANPUH – São Paulo 
01 a 05 de setembro de 2014, Universidade Católica de Santos (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. 
www.anpuhsp.org.br  

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.worldbhc.org/
http://www.ebha-2014.eu/
http://www.interamericanstudies.net/?p=4288
http://eihc.com.br/
http://www.anpuhsp.org.br/
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XVI Encontro Regional de História – ANPUH – Rio 
28 de julho a 1 de agosto de 2014, Universidade Santa Úrsula, Botafogo, Rio de 
Janeiro. 
Inscrição de trabalhos em Simpósio Temático serão iniciadas em 1 de janeiro de 2014. 
http://www.encontro2014.rj.anpuh.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.  
Informações: http://www.anpuhmg.org/ 

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

 
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/  

 
XVIIth World Economic History Congress 
3-7 de Agosto de 2015. Kyoto, Japão. 
Em breve abertura da 2ª chamada para sessões temáticas. 
Informações: http://www.wehc2015.org/  

 

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 
 
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 

A Revista Faces da História é uma publicação periódica online conduzida pelos 

discentes do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual 

Paulista – Faculdade de Ciências e Letras de Assis. A proposta visa divulgar a produção 

científica na área de História e nas suas diferentes interfaces, assim como estimular e 

desenvolver o intercâmbio entre pesquisadores, docentes e discentes de programas de 

http://www.encontro2014.rj.anpuh.org/
http://www.anpuhmg.org/
http://www.brasa.org/Portuguese/BRASAXII
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.wehc2015.org/
https://sites.google.com/site/revistacaminhosdahistoria/numero-atual
https://sites.google.com/site/economiaepoliticaspublicas/chamadas-para-proximas-edic
https://sites.google.com/site/economiaepoliticaspublicas/chamadas-para-proximas-edic
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pós-graduação stricto sensu. Faces da História aceitará artigos científicos inéditos – 

separados em duas secções: dossiês e artigos livres. Além de resenhas, traduções e 

entrevistas cujo interesse se refere à difusão de ideias e ao desenvolvimento do 

conhecimento histórico. Aceitando trabalhos em quatro línguas: português, inglês, 

francês e espanhol; o periódico será editado em volumes anuais compostos de dois 

números publicados semestralmente. 

Os dossiês temáticos de Faces da História para 2014 são: 
Impressos periódicos: debates e perspectivas 
Organizadoras: 
Prof.ª Dr.ª Tânia Regina de Luca (UNESP – Assis) 
Doutoranda Patrícia Trindade Trizotti (UNESP – Assis) 
Mestranda Camila Maria Bueno Souza (UNESP – Assis) 
Data-limite para submissão de artigos para o dossiê: 06/04/2014 
 
História e filosofia: elos e confrontos entre genealogia e hermenêutica na 
historiografia 
Organizadores: 
Prof. Dr. Hélio Rebello Cardoso Jr (UNESP – Assis) 
Doutorando Rodrigo Bianchini Cracco (UFMG – Belo Horizonte) 
Mestrando Tiago Viotto da Silva (UNESP – Assis) 
Data-limite para submissão de artigos para o dossiê: 27/07/2014 
  
Mais informações no documento em anexo ou no site: 
http://pem.assis.unesp.br/index.php/faces 

 

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

Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research (IHE-EHR)  
welcomes proposals of research papers for a special issue on “The business of fashion 
in the nineteenth and twentieth centuries”. 

Invited editors: Giovanni Luigi Fontana (Università di Padova) and José Antonio 
Miranda (Universidad de Alicante) 

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) 

http://www.elsevier.es/es/revistas/investigaciones-historia-economica-328 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16986989 
 
 

  

http://www.elsevier.es/es/revistas/investigaciones-historia-economica-328
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16986989
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Concursos e Outros 

Unifesp (História do Brasil e História Antiga) 
Inscrições até dia 10 de janeiro de 2014. 
Edital do concurso no site: http://concurso.unifesp.br/editais/edital1020-013.htm 
 
PUC-Rio (Professor de História Moderna e Contemporânea) 
Inscrições até dia 06 de janeiro de 2014. 
Edital do concurso no site: http://www.his.puc-rio.br/ 
 

Universidade Estadual de Goiás (áreas diversas de História) 
Inscrições até 10 de fevereiro de 2014 
Edital dos concursos no site: https://www.nucleodeselecao.ueg.br/ 

 
Arquivo disponibiliza nova leva de documentos da ditadura 
Documentos estão disponíveis em site temático 

O Arquivo Público do Estado de São Paulo acaba de disponibilizar em seu site temático 

“Memória Política e Resistência” uma nova leva de documentos de órgãos da 

repressão, no período da ditadura. Trata-se dos Boletins Informativos e dosSumários 

do Comunismo Internacional produzidos pelo SNI (Serviço Nacional de Informações), e 

enviados ao Departamento de Ordem Política e Social (DEOPS-SP). 

Os boletins do SNI representavam um meio de distribuir e circular informações 

internas ao aparato repressivo brasileiro da época. Eles tratavam da conjuntura 

nacional, com notícias do governo federal, informações sobre movimentos de 

esquerda e sobre novas ofensivas contra a “subversão”. Os boletins também 

noticiavam a rotina burocrática do órgão. De acordo com informações do Centro de 

Difusão e Apoio à Pesquisa, um dos aspectos curiosos desse material é que ele mostra 

o SNI monitorando não apenas grupos contrários à repressão, mas também pessoas 

que apoiavam o regime. 

A documentação do SNI remetida aos órgãos locais de repressão tinha a finalidade de 

buscar e difundir informações que visavam o controle sobre o “inimigo interno” 

(grupos organizados que lutavam contra a ditadura militar), e também entender a 

atuação desses grupos. A partir desses objetivos nasceram os Sumários do Comunismo 

Internacional - apanhado de notícias e informações sobre o “avanço do comunismo no 

mundo”, que era pesquisado e organizado pelo SNI e depois remetido aos órgãos de 

repressão locais para acompanhamento.  

O SNI, que era federal, foi o principal órgão de informações do regime militar 

brasileiro. Além de coletar informações sobre a sociedade civil, o órgão tinha outras 

funções: vigiar setores da sociedade que pudessem ameaçar o regime de segurança 

nacional e fazer um monitoramento interno do Estado, informando sobre as ações de 

http://concurso.unifesp.br/editais/edital1020-013.htm
http://www.his.puc-rio.br/
https://www.nucleodeselecao.ueg.br/
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dirigentes e funcionários públicos em geral. O objetivo era manter a ordem imposta 

pela ditadura. 

Essa documentação fornece uma visão privilegiada sobre o funcionamento dos órgãos 

repressivos, mostrando sua análise em relação à população que resistia à ditadura. O 

servidor Ricardo Santos, do Núcleo de Acervo Textual Público, conta que entre 

pesquisa, separação dos documentos, análise e digitalização, o trabalho durou quatro 

meses. O que torna esse material ainda mais peculiar é o fato de se tratar de uma 

documentação oficial interna. “É um material raro e difícil de ser encontrado”, afirma 

Santos. 

Outro fator interessante é que esta documentação está disponível desde 1995 para 

consulta ao público, tornando o Arquivo pioneiro na disponibilização de acervos da 

repressão. 

Os documentos estão disponíveis na segunda edição do site, através do link 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/memoriapolitica/index.php 

Para mais informações, entre em contato com o Núcleo de Comunicação do Arquivo 

Público do Estado de São Paulo pelos telefones (11) 2089-8124 | 2089-8182. 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/memoriapolitica/index.php

