BOLETIM INFORMATIVO
ABPHE

Novembro - Dezembro 2014

1

Editorial
Este é o sexto e último boletim da Associação Brasileira de Pesquisadores em História
Econômica de 2014. Ao longo do ano buscamos levar aos Associados da ABPHE
chamadas de eventos e de editais de concursos, notícias sobre congressos realizados,
informações sobre a Revista História Econômica & História de Empresas.
Nos boletins, foram realizados informes de 30 livros publicados ou organizados por
nossos associados entre 2013 e 2014. Pretendemos manter esse espaço para a
divulgação dos resultados de pesquisas dos associados da ABPHE e, para tanto,
contamos sempre com a sua contribuição.
No ano de 2014 a ABPHE organizou 5ª Conferência Internacional de História
Econômica & o VII Encontro de Pós Graduação em História Econômica, na cidade de
Niterói, e marcou presença no IV Congresso Latino-americano de História Econômica
(Cladhe), realizado em Bogotá. A ABPHE será a anfitriã do próximo Cladhe que
acontecerá em São Paulo, em 2016.
Esperamos continuar o trabalho em 2015 para ampliar o diálogo com os associados,
melhorar nossas páginas na internet e fortalecer nossa revista. Entrem sempre em
contato conosco para divulgar eventos, livros, concursos, etc. O contato por email é:
abphe1@gmail.com
Queremos aproveitar, desta forma, para desejar um feliz ano novo, com a esperança
de que possamos nos encontrar no próximo Congresso Brasileiro de História
Econômica, que será realizado em Vitória-ES, de 14 a 16 de setembro de 2015.
Boas festas!
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Informes ABPHE
Anuidades 2014
A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de
seus associados(as).

A anuidade de 2014 permanece R$ 130,00 até 31 de dezembro de 2014.

Se o pagamento da anuidade de 2014 for feito entre 1º 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 2014 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.
Anuidades 2015
A anuidade de 2015 continua R$ 130,00 para profissionais e R$ 65,00 para estudantes.
Para maior comodidade, a partir de agora os pagamentos (depósito ou transferência)
poderão ser feitos no Banco Itaú ou no Banco do Brasil, de acordo com os seguintes
dados bancários:

- Banco 341 - Itau Unibanco S/A - Agência 1536; CC: 36311-0;
- Banco 001 – Banco do Brasil – Agência 2995; CC: 50470-X.

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.
Filiação
Os interessados em realizar sua filiação na ABPHE deverão entrar em contato no email
da Associação (abphe1@gmail.com) para solicitar sua ficha de inscrição e maiores
informações.
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Revista História Econômica e História de Empresas
A revista está com nova Comissão Editorial composta por: Luiz Fernando Saraiva (editor);

Carlos Suprinyak; Cláudia Tessari; Marco Cavalieri; Teresa Marques. A Diretoria
gostaria de desejar bom trabalho aos novos membros e fazer um agradecimento
especial a Profa. Cláudia Heller que contribuiu de maneira decisiva nos últimos anos
com a publicação, não somente com o trabalho editorial das avaliações e montagem
dos números das revistas, como com a preocupação de melhorar a qualidade do
principal periódico na área de História Econômica do Brasil.
Para dar continuidade ao trabalho, 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 indexála 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 por
meio do link http://www.revistaabphe.uff.br.
Aguardamos sua contribuição!
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Livros publicados pelos sócios da ABPHE em 2013-4 (parte 6)

Eloisa H. Capovilla da Luz Ramos, Elda E. González
Martínez, Isabel C. Arendt, Jorge Luiz da Cunha e
Marcos A. Witt (Orgs.). História da imigração:
Possibilidades e escrita. 1. ed. São Leopoldo:
Oikos; Editora UNISINOS, 2013. v. 1. 396p..

Esta obra traz uma instigante discussão sobre
as novas maneiras de se debruçar sobre o
estudo da imigração num momento em que o
fenômeno da emigração/imigração é um dos
temas mais importantes neste início de século
XXI.
Traz
tanto
reflexões
de
cunho
historiográfico e metodológico quanto aponta
para fontes sobre as imigrações. O elemento
central de toda a abordagem é a questão da
escrita, plural e complexa, da história da
imigração.

PAULA, J. A. Crítica e Emancipação
Humana: Ensaios Marxistas. 1. ed.
Belo Horizonte: Editora Autêntica,
2014. v. 1. 256p.

A crise capitalista que se instalou em 2008
veio mostrar que o capitalismo ainda é aquele,
e sempre o será, como também confirmar a
pertinência do marxismo como instrumento
analítico insubstituível quando se trata de
compreender o capitalismo. Mais que isso, o
marxismo continua sendo, como disse Sartre,
“a filosofia insuperável do nosso tempo” na
medida em que, sem ignorar os desatinos que
foram cometidos em seu nome, seu decisivo
compromisso é com a plena emancipação
humana. Este livro é um registro da
atualidade e da pertinência do marxismo como
pensamento crítico. Organizado em quatro
partes, os ensaios perfazem um itinerário que
busca, inicialmente, repor a especificidade da
crítica da economia política, desenvolvida por
Marx, pela afirmação de sua atualidade,
desembocando, ao final, na rememoração de
pensadores marxistas que, esquecidos ou
renegados – Rosa Luxemburgo, Anton
Pannekoek, Karl Korsch, Ernst Bloch, Henri
Lefebvre –, são testemunhos da permanente
capacidade do marxismo, malgré tout, de
fazer com que, como dizia Victor Hugo, a
utopia seja a verdade de amanhã.
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Monteiro Filha, Dulce; PRADO, L.
C. D.; LASTRES, H. M. M. (Org.).
Estratégias de Desenvolvimento,
Política Industrial e inovação:
Ensaios em Memória de Fábio
Erber. 1. ed. Rio de Janeiro:
BNDES, 2014. v. 1. 459p.

Marques, Ivan da Costa; Medina, E.;
Holmes, C. (Org.). Beyond Imported
Magic
Essays
on
Science,
Technology, and Society in Latin
America. Cambridge, MA: The MIT
Press, 2014. v. 1. 396p.

Um dos maiores especialistas em política
industrial e tecnológica no Brasil, Fabio Erber
foi pioneiro em entender, elaborar e introduzir
no Brasil e na América Latina algumas das
percepções mais avançadas sobre esse tema.
Estudioso e pesquisador exemplar, Fabio teve
a oportunidade de pôr em prática suas ideias e
conceitos,
contribuindo
para
realizar
mudanças fundamentais para o país. O
economista exerceu importante papel no
resgate das políticas de desenvolvimento no
Brasil e especialmente como um dos principais
articuladores da Política Industrial, tecnológica
e de Comércio Exterior (PITCE), durante seu
segundo mandato como diretor do BNDES.
Esta coletânea de artigos escritos por amigos,
colegas e ex-alunos homenageia esse grande
economista, destacando sua contribuição
primordial ao país e à compreensão do
desenvolvimento produtivo e inovativo, bem
como a atualidade de seu pensamento.

The essays in this volume study the creation,
adaptation, and use of science and
technology in Latin America. They challenge
the view that scientific ideas and technology
travel unchanged from the global North to
the global South—the view of technology as
“imported magic.” They describe not only
alternate pathways for innovation, invention,
and discovery but also how ideas and
technologies circulate in Latin American
contexts and transnationally. The essays in
this book use methods from history and the
social sciences to investigate forms of local
creation and use of technologies; the
circulation of ideas, people, and artifacts in
local and global networks; and hybrid
technologies and forms of knowledge
production. They address such topics as the
work of female forensic geneticists in
Colombia; the pioneering Argentinean use of
fingerprinting
technology
in
the
late
nineteenth century; the design, use, and
meaning of the XO Laptops created and
distributed by the One Laptop per Child
Program; and the development of nuclear
energy in Argentina, Mexico, and Chile.
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Lançamentos de livros dos sócios da ABPHE: dezembro de 2014

Neste mês de dezembro dois
sócios da ABPHE lançaram seus
livros:
José Jobson de Andrade Arruda.
Historiografia: teoria e prática.
Marcos Lobato Martins. Breviário
de Diamantina: uma história do
garimpo de diamantes nas Minas
Gerais (século XIX).
Alexandre Queiroz Guimarães
(Org.). Ideias em
desenvolvimento. Política para a
promoção do avanço econômico
em Minas Gerais.
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Fontes para pesquisa
Arquivo Público do Estado de SP
http://www.arquivoestado.sp.gov.br
O site do Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) está de cara nova. Totalmente
reformulado e de fácil navegação, o internauta poderá desfrutar de todos os serviços
oferecidos pela instituição, além de realizar uma ampla pesquisa do acervo que já soma
mais de 400 mil imagens de documentos digitalizados disponíveis para consulta.

Guía de las Memorias de Hacienda de México, 1822-1910
http://memoriasdehacienda.colmex.mx
Criada por Carlos Marichal, professor de El Colegio de México, esta página eletrônica
constitui uma base de dados extremamente valiosa aos historiadores econômicos de
modo geral, e aos pesquisadores da História Financeira, Fiscal e Tributária, em particular.
Além de uma introdução detalhada preparada pelos editores, é apresentada uma síntese
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de cada relatório, bem como listas dos anexos estatísticos e dados sobre as bibliotecas
onde há cópias. Por sua vez complementa-se esta informação com bases de dados
complementares com listas e biografias dos ministros e dos anos econômicos que
correspondiam a cada relatório e uma bibliografia. Noutra base completar, incluem-se em
formato Excel todos os quadros estatísticos de receitas, despesas e dívida pública que
acompanham os relatórios entre 1822 e 1870.

Cajas de la Real Hacienda de la América Española, siglos XVI a principios del siglo XIX
http://realhacienda.colmex.mx
Esta página reúne a informação das "Cajas Reales de la Real Hacienda para la América
Hispánica" (o equivalente espanhol das Provedorias/Juntas da Real Fazenda do mundo
português) entre o século XVI e 1824, a partir do trabalho de Herbert Klein e John J.
TePaske. A documentação elaborada permite fazer diversos exercícios de pesquisa e
docência de interesse para professores e alunos de História Econômica da HispanoAmérica na época colonial.
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Divulgação de eventos
Com chamada de trabalhos aberta
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/
The Second Call for Sessions
http://www.wehc2015.org/scientificprogramme-call_for_sessions.html
The Call for Dissertations
http://www.wehc2015.org/scientificprogramme-call_for_dissertations.html
Convocatoria del VI Encontro Rural RePort y XV Congreso de Historia Agraria
Lisboa, Portugal, dias 28-30 de Janeiro 2016.
Convocatoria: http://lisbon2016rh.wordpress.com/

Web del congreso: http://lisbon2016rh.wordpress.com/
V Escuela de Verano de Historia Económica
19-15 de março de 2015. Montevideo, Uruguai,.
Convocatória para participar da V Escuela de Verano de Historia Económica que será realizada
em Montevideo em março de 2015. A escola é voltada para alunos de pós-graduação e terá a
participação dos professores Gareth Austin, Luis Bértola, Ewout Frankema, Branko Milanovic y
Jeffrey Williamson. A inscrição deve ser feita com o envio de um CV e uma proposta de
trabalho, com submissão até dia 17 de dezembro de 2014.
Para consultas: phes@cienciassociales.edu.uy

Chamada de artigos para revistas
Revistas de História Econômica
América Latina en la História Econômica – Instituto Mora, México:
http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE
Revista Uruguaya de Historia Económica (RUHE)
Associação Uruguaia de História Econômica, Uruguai.
http://www.audhe.org.uy/revista/
A Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic
History (RHE-JILAEH), Instituto Figuerola, Carlos III, Universidad de Madrid.
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RHE
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Investigaciones de Historia Económica, Associação Espanhola de História Econômica.
http://zl.elsevier.es/es/revista/investigaciones-historia-economica-328
Revista América Latina en la Historia Económica (Instituto Mora), acaba de publicar seu
último número. Os artigos podem ser consultados na página da revista:
http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE.
Consulte as normas de submissão para a revista em:
http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/pages/view/normasEdicion

Documentos de Trabajo de la Sociedade Española de Historia Agraria (SEHA)
A Colección de Documentos de Trabajo de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA)
recebe textos inéditos sobre qualquer aspecto relacionado à historia do mundo rural, escritos
em castelhano, inglés, português ou qualquer outra língua da Península Ibérica, sendo
especialmente bem recebidos aqueles que são fruto de pesquisa em andamento, os que ainda
têm um caráter preliminar, os que apresentam novas fontes ou série de dados e qualquer
outro trabalho que, por sua extensão ou por seu formato, são dificilmente publicáveis em
revistas de prestígio.
Consulte as normas de publicação: http://www.seha.info.
Revista Tiempo y Economia (Colômbia)
Aberta a submissão para o segundo número da revista; mais informações em:
http://bit.ly/HK5ute ou pelo email: tiempoyeconomia@utadeo.edu.co.
Prazo máximo: 10 de março de 2015.
Revista Faces da História. Dossiê “O lugar sem limites: América Latina em Perspectiva”.
Organizadores: Prof. Dr. Carlos Alberto Sampaio Barbosa (UNESP – Assis); Doutoranda Andréa
Puydinger De Fazio (UNESP – Assis); Doutoranda Priscila Miraz de Freitas Grecco (UNESP –
Assis)
Data-limite para submissão de artigos para o dossiê: 08/03/2015
Mais informações em: http://seer.assis.unesp.br/index.php/faces
E-mail: facesdahistoria@assis.unesp.br
Documentos de Trabajo de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA), acaba de
publicar o trabalho DT-SEHA 1410, Living standards and rural-urban height gap during the early
stages of modern economic growth in Spain, de José M. Martínez-Carrión, Pedro M. PérezCastroviejo, Javier Puche-Gil, Josep Mª. Ramon-Muñoz. Para acessá-lo, consulte:
http://www.seha.info/43.asp ou http://ideas.repec.org/s/seh/wpaper.html.

Concursos
Universidade Federal Fluminense (UFF) – Departamento de História de Campos
(CHT).
Área de conhecimento: Ensino de história e estágio supervisionado em História (1
vaga). Formação dos Candidatos: Graduação em História. Mestrado em História,
Educação, Sociologia, Ciências Sociais. Doutorado em História ou Educação.
Provas didática e escrita no período de 9/3/2015 a 13/3/2015.
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Edital no link:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/11/2014&jornal=3
&pagina=77&totalArquivos=304
Dúvidas, Coordenação de Pessoal Docente:
https://sistemas.uff.br/cpd/

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
Região Sudeste
1º Titular – Siméia de Nazeré Lopes
1º. Titular – Carlos Eduardo Suprinyak
2º Titular – Fábio Carlos da Silva
2º. Titular – Rita de Cássia da Silva Almico
Suplente
Suplente – Rogério Naques Faleiros
Região Centro-Oeste
Região São Paulo
1º Titular – Hamilton Afonso de Oliveira
1º. Titular – Fábio Alexandre dos Santos
2º Titular – Paulo Roberto Cimó de Queiroz
2º. Titular – Cláudia Heller
Suplente – Teresa Cristina de Novaes Marques Suplente – Fábio Antonio Campos
Região Nordeste
Região Sul
1º. Titular – João Rodrigues Neto
1º. Titular – Maria Heloisa Lenz
2º. Titular – Ana Paula Sobreira Bezerra
2º. Titular – Alcides Goularti Filho
Suplente
Suplente – Ary César Minella
Revista História Econômica e História de Empresas
Comissão Executiva
Luiz Fernando Saraiva (editor) - UFF
Carlos Suprinyak – UFMG
Cláudia Tessari - UNIFESP
Marco Cavalieri -UFPR
Teresa Marques -UNB
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