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Editorial
A ABPHE que se supera e se reinventa
Estamos encerrando a Gestão 2019/2021 da 14ª Diretoria da ABPHE, eleita no XIII Congresso de
História Econômica em 26 de setembro de 2019 na cidade de Criciúma. Na oportunidade
apresentamos uma proposta de gestão que previa a realização de eventos (XIV Congresso, X
Encontro e Jornadas Regionais), criação do Conselho Editorial, definição de uma política de
apoio a publicações, seguir com a Coleção Novos Estudos de História Econômica, manter a
edição do Prêmio Tese e Dissertação, além de outras propostas e ações pontuais. Não
imaginávamos que “no meio do caminho” haveria “uma pedra”, ou melhor, duas pedras: a
pandemia e o negacionismo.
A pandemia nos obrigou a reformular novas ações sem prejudicar a realização das atividades
canonizadas pela ABPHE: nossos eventos científicos. O negacionismo e a irresponsabilidade de
Brasília na condução da pandemia foram, e continuam sendo, responsáveis por boa parte das
mortes pelo COVID-19 no Brasil. Inclusive, muitos próximos de nós. Para combater o
negacionismo reforçamos nossa postura de entidade científica comprometida com o
desenvolvimento, a democracia e a justiça social em diversas ações coletivas promovidas e
apoiadas pela ABPHE. As dificuldades e os enormes desafios impostos pela pandemia e o
negacionismo exigiram da Diretoria, do Conselho de Representantes e de todos os sócios e
sócias resistência e criatividade, sapiência e agilidade, ou seja, maestria na condução do fazer
acontecer. Portanto, nos superamos.
Se a pandemia nos afastou do contato físico, contraditoriamente, nos aproximou por meio de
plataformas que possibilitam encontros digitais. “Nunca antes na história” da ABPHE nos
encontramos com tanta frequência, seja nos lançamentos de livros, nas Jornadas Regionais ou
nas Conversas Virtuais. Tudo bem que é virtual e continuamos sentindo falta do calor humano,
mas com certeza essas novas plataformas trouxeram maiores possibilidades de realizar eventos,
antes nunca imaginados, e contribuem para difundir ainda mais o conhecimento. Portanto, nos
reinventamos.
Nos reinventamos e nos superamos mesmo com as “pedras no meio do caminho”. Somente com
a determinação e o compromisso coletivo com a democracia é que podemos construir uma
ABPHE cada vez mais aberta e para todes.
No meio do caminho (Carlos Drummond de Andrade)
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
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tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

Diretoria da ABPHE, agosto de 2021.
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Anuidades
As anuidades podem ser pagas via Pagseguro ou em depósito em conta

As anuidades da ABPHE são:
Desde 01/07/2021:
Sócios profissionais  R$ 200,00

Sócios estudantes  R$ 100,00

Lembramos 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.
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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/c/ABPHE
E-mail abphe1@gmail.com
Tesouraria tesouraria.abphe@gmail.com
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XIV congresso brasileiro de história
econômica 2021
Prorrogado prazo para submissão de trabalhos – 15 de agosto
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A organização do XIV Congresso Brasileiro de História Econômica & 15ª Conferência
Internacional de História de Empresas, a ser realizado entre os dias 15 e 17 de novembro de
2021, informa que o prazo para a submissão de trabalhos foi prorrogado até 15 de agosto de
2021.
Para mais informações acesse o site do encontro:
https://eventos.congresse.me/abphe2021
O encontro ocorrerá exclusivamente no formato virtual devido às condições sanitárias da
pandemia e para segurança dos participantes.
Cronograma atualizado
•
•
•
•

Submissão de trabalhos (textos completos) - até 31 de julho 15 de agosto
Divulgação dos trabalhos aceitos - 10 de setembro
Divulgação da programação das sessões ordinárias - 1º de outubro
Evento - 15 a 17 de novembro

Submissão de textos completos
Todas as informações necessárias para a submissão dos trabalhos (textos completos) estão
disponíveis no site do encontro:
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https://eventos.congresse.me/abphe2021/resumos/enviar-resumo
O evento contemplará as seguintes áreas temáticas das conferências, mesas redondas e
comunicações orais:
• Área 1: Brasil e América Coloniais
• Área 2: Brasil e América no século XIX
• Área 3: Brasil e América – séculos XX-XXI
• Área 4: História Econômica Geral e Economia Internacional
• Área 5: História do Pensamento Econômico, Historiografia e Metodologia
• Área 6: História de Empresas; História da Tecnologia
Contato e informações: congressoabphe2021@gmail.com
Comissão científica
Área 1: Brasil e América Coloniais
Wolfgang Lenk (UFU)
Simeia de Nazaré Lopes (UFPA)
Fernando Carlos G. de C. Lima (UFRJ)
Área 2: Brasil e América no século XIX
Luiz Fernando Saraiva (UFF)
Carlos Gabriel Guimarães (UFF)
Luciana Suarez Galvão (USP)
Área 3: Brasil e América - séculos XX-XXI
Cláudia Alessandra Tessari (Unifesp)
Rogério Naques Faleiros (UFES)
Renato Leite Marcondes (USP)
Área 4: História Econômica Geral e Economia Internacional
Alexandre Macchione Saes (USP)
Fábio Antonio de Campos (Unicamp)
Armando Dalla Costa (UFPR)
Área 5: História do Pensamento Econômico, Historiografia e Metodologia
Renata Bianconi (Unifesp)
Nelson Mendes Cantarino (Unicamp)
Roberto Pereira Silva (UNIFAL-MG)
Área 6: História de Empresas, História da Tecnologia
Gustavo Pereira Silva (Ufscar)
Alcides Goularti Filho (Unesc)
Luiz Carlos Soares (UFF)
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Área 7: Iniciação científica
Milena Fernandes de Oliveira (Unicamp)
Leonardo Milanez de Lima Leandro (Univasf)
Fábio Farias de Moraes (USP)
Comissão organizadora
Bruno Aidar (Unifal-MG) – Coordenador
geral
Michel Deliberali Marson (Unifal-MG) –
Coordenador geral

Alexandre Macchione Saes (USP)
Cláudia Alessandra Tessari (Unifesp)
Daniel do Val Cosentino (UFOP)

Thiago Fontelas Rosado Gambi (Unifal-MG)
– Coordenador geral

Patrick F. R. do Araújo (Unifal-MG)

Alcides Goularti Filho (Unesc)

Roberto Pereira Silva (Unifal-MG)

Rita de Cássia da Silva Almico (UFF)
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programação do XIV congresso
brasileiro
Programação prévia sujeita a alterações
Segunda-feira, 15 de novembro de 2021
10h-10h30 - Cerimônia de abertura
10h30-12h - Mesa-redonda “Perspectivas da desigualdade na história do Brasil: economia, raça
e gênero”
Prof. Dr. Pedro Ferreira de Souza (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)
Profa. Dra. Ynaê Lopes dos Santos (Instituto de História, Universidade Federal Fluminense)
Moderadora: Profa. Dra. Rita Almico (Faculdade de Economia, Universidade Federal
Fluminense)
12h-12h30 - Publicações da ABPHE: Coleção Novos Estudos da História Econômica do Brasil
Publicações autorais
12h30-14h – Almoço
14h-15h45 - Apresentação de trabalhos
16h-17h45 - Apresentação de trabalhos
18h-18h45 - Homenagem a novo sócio honorário
19h-20h30 - Conferência do Prof. Dr. Sven Beckert (Universidade de Harvard) (a confirmar)
20h30-21h15 - Coquetel
Terça-feira, 16 de novembro de 2021
8h30-10h15 - Apresentação de trabalhos
10h30-12h - Mesa-redonda “Interpretações da Industrialização na América Latina: Brasil e
Argentina”
Prof. Titular Pedro Cezar Dutra Fonseca (Departamento de Ciências Econômicas e Relações
Internacionais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
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Prof. Dr. Claudio Belini (Instituto de História Argentina e Americana “Dr. Emilio Ravignani”,
Argentina)
Moderador: Prof. Dr. Michel Marson (Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade
Federal de Alfenas)
12h-12h30 - Publicações da ABPHE: Dossiê História Econômica & História de Empresas
Publicações autorais
12h30-14h - Almoço
14h-15h45 - Apresentação de trabalhos
16h-17h45 - Apresentação de trabalhos
18h-18h45 - Homenagem a novo sócio honorário
19h-20h30 - Conferência do Prof. Emérito Carlos Marichal (Colégio do México)
História financeira e capitalismo inicial na América Latina: reflexões sobre a gênese dos bancos
no século XIX (Historia financiera y capitalismo temprano en América Latina: reflexiones sobre
la génesis de la banca en el siglo XIX)
20h30-21h15 - Coquetel
Quarta-feira, 17 de novembro de 2021
8h30-10h15 - Apresentação de trabalhos
10h30-12h - Conferência da Professora Catedrática Paloma Fernández Pérez (Universidade de
Barcelona)
Desafios para a história empresarial do século XXI (Retos para la Historia empresarial del siglo
XXI)
12h-12h30 - Publicações da ABPHE: Dicionário Histórico de Conceitos Jurídico-Econômicos:
Brasil (séculos XVIII-XIX)
Publicações autorais
12h30-14h - Almoço
14h-15h45 - apresentação de trabalhos
16h-17h45 - Apresentação de trabalhos
18h-19h - Documentário sobre Celso Furtado e a cultura brasileira
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Choque Cultural (Direção de Zelito Viana, 1975)
Apresentação e comentários:
Profa. Livre-Docente Maria Alice Rosa Ribeiro (Pesquisadora colaboradora da Universidade
Estadual de Campinas e professora aposentada da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho)
Profa. Dra. Renata Bianconi (Professora Visitante, Escola Paulista de Política, Economia e
Negócios, Universidade Federal de São Paulo)
19h-20h30 - Mesa-redonda “Autoritarismo e capitalismo na história econômica brasileira”
Prof. Titular Luiz Gonzaga Belluzzo (Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas)
Prof. Dr. Pedro Henrique Pedreira Campos (Departamento de História, Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro)
Moderador: Prof. Livre-Docente Pedro Paulo Zahluth Bastos (Instituto de Economia,
Universidade Estadual de Campinas)
20h30-21h15 - Cerimônia de encerramento
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edital para eleição da nova diretoria da
ABPHE
A nova gestão atuará de 2021 a 2023
O Presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE), Alcides
Goularti Filho, no uso de suas atribuições previstas nos Artigos 21º e 27º do Estatuto da ABPHE,
abre as inscrições para composição da Diretoria (2021-2023) e do Conselho de Representantes
por região (2021-2023), convoca as eleições, indica a Junta Eleitoral e define o calendário
eleitoral.
a) As inscrições das chapas para nova Diretoria deverão ser encaminhadas pelos candidatos à
presidência à Junta Eleitoral, pelo e-mail saraivalf@uol.com.br, com a nominata completa de
nomes, conforme Artigo 19º.
b) A Junta Eleitoral irá observar a viabilidade estatutária dos nomes propostos para a nova
Diretoria e irá homologar ou não as chapas.
c) Após a homologação pela Junta Eleitoral, a nominata das chapas inscritas deverá ser
apresentada, pela Junta Eleitoral, ao Conselho de Representantes, conforme Artigo 18º, que irá
homologar ou não as inscrições.
d) As indicações e inscrições dos membros(as) para o Conselho de Representantes por região
(Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e São Paulo) cabe exclusivamente aos(as)
sócios(as) de cada região, conforme lista atualizada de sócios(as) disponível no sítio da ABPHE
(http://www.abphe.org.br/abphe-socios)
e) Os três nomes indicados (dois titulares e um suplente) para cada região deverão ser
apresentados à Junta Eleitoral, pelo e-mail saraivalf@uol.com.br, conforme Artigo 16º, § 3º, que
irá homologar ou não.
f) Caso haja mais do que três nomes indicados por região, serão eleitos os três mais votados.
g) Após a homologação das chapas para Diretoria e para o Conselho de Representantes por
região inicia-se a campanha eleitoral e o debate de propostas.
h) As eleições ocorrerão no formato virtual por meio da plataforma Google Forms, que será
disponibilizada a todos(as) sócios(as) via e-mail.
i) Ficará a Junta Eleitoral responsável pela organização das eleições, apuração dos votos e
proclamação dos resultados
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j) Após a proclamação dos resultados, a nova Diretoria e o novo Conselho de Representantes
por região eleitos tomarão posse na Assembleia Geral da ABPHE que realizar-se-á no dia 27 de
setembro de 2021.
k) Fica indicado para Junta Eleitoral os seguintes sócios: Luiz Fernando Saraiva (Presidente),
Alexandre Saes Macchionne e Luiz Carlos Soares.
l) O calendário eleitoral fica assim definido:
Calendário eleitoral da ABPHE - 2021
02/ago - Publicação do edital
03/ago a 29/ago - Inscrição das chapas para Diretoria e dos nomes para o Conselho de
Representantes por região
29/ago a 31/ago - Homologação das chapas para Diretoria e dos nomes para Conselho de
Representantes por região pela Junta Eleitoral
01/set - Apresentação das chapas para Diretoria homologada ao Conselho de Representantes
02/set - Aprovação pelo Conselho de Representante da proposta das chapas para a nova
Diretoria, conforme Artigo 18º
03/set a 19/set - Campanha eleitoral e apresentação das propostas
20/set a 27/set - Eleições on-line
27/set - Divulgação e homologação dos resultados
27/set - Posse da nova Diretoria e do Conselho de Representantes por região

Criciúma, 02 de agosto de 2021.
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eleição será virtual
Os procedimentos estão sob o encargo da Comissão Eleitoral

Em nome da Comissão Eleitoral publicamos os procedimentos para a eleição da nova diretoria
da ABPHE encaminhado aos associados:
“A Comissão Eleitoral vem por meio desta mensagem, detalhar os procedimentos que serão
adotados para a eleição da Diretoria e do Conselho de Representantes da ABPHE (2021/2023),
de acordo com o edital e o estatuto de nossa associação.
- Data limite para a inscrição das chapas para a Diretoria e dos candidatos do Conselho de
Representantes por região: 29 de Agosto de 2021.
- A inscrição dos candidatos ao Conselho de Representantes deverá ser feita individualmente e
enviada ao e-mail saraivalf@uol.com.br conforme explicitado no edital.
- Votação on-line aberta da segunda-feira dia 20/09 (10:00 da manhã) até a segunda-feira dia
27/09 (14:00 horário de início da Assembleia geral dos sócios) – Estatuto da ABPHE, Artigo 27.
Forma de votação:
1. Será disponibilizado (via e-mail no dia 20/09) um link para que os sócios possam votar em um
formulário online especialmente preparado para esse fim.
2. A Comissão Eleitoral irá computar os votos dos associados evitando a duplicidade dos
mesmos.
Condições de elegibilidade e votação dos associados
1. Estar em dia com a ABPHE (pagamento da anuidade do ano de 2020 em dia) – Estatuto da
ABPHE, artigo 12.
2. Ter sua inscrição na ABPHE antes do dia 27 de Março de 2021 – Estatuto da ABPHE, artigo 28.
- Aqueles sócios que não se encontrem em dia com a associação ou quiserem regularizar /
modificar a sua situação cadastral (região de pertencimento), podem fazê-lo pelos e-mails:
1. Tesouraria (anuidades): tesouraria.abphe@gmail.com
2. Secretaria (endereço / região): abphe1@gmail.com
A comissão eleitoral agradece a confiança da presente diretoria, deseja os melhores rumos para
a nossa associação e se coloca à disposição para tentar dirimir quaisquer dúvidas que tenham
ficado.
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Cordialmente
Alexandre Macchione Saes
Luiz Carlos Soares
Luiz Fernando Saraiva”
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conversas virtuais ABPHE 2021
Todas as conversas virtuais estão disponíveis no canal da ABPHE no YouTube

No início de julho a ABPHE promoveu o
lançamento da de Lançamento do livro "Os
homens do cofre: o que pensavam os ministros
da Fazenda no Brasil republicano (1889-1985)".
Na ocasião estavam presentes o organizador da
obra Prof. Dr. Ivan Salomão (Universidade
Federal do Paraná) e de alguns autores dos
capítulos, os Profs. Drs. Roberto Pereira Silva
(Universidade Federal de Alfenas), Bruno Aidar (Universidade Federal de Alfenas) e Victor Cruz
e Silva (Universidade Federal de Uberlândia).
Em 14 de junho ocorreu o debate promovido
pelo grupo de trabalho de História Econômica
da ANPUH-Bahia, intitulado "A Câmara e a
Misericórdia na Bahia colonial: agentes
econômicos". Debateram o tema a Profa. Dra.
Avanete Pereira Sousa (UESB) e o Prof. Dr.
Augusto Fernandes (UEFS), a mediação foi
Profa. Dra. Idelma Novais (LEDISAR/UESB). O
evento foi transmitido canal da ANPUH-Bahia no
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ABvhJFwfeIQ) e teve o apoio da ABPHE.
No início de junho ocorreu o lançamento da
nova edição do livro "Indústria brasileira:
origem e desenvolvimento", do Prof Dr.
Wilson Suzigan, professor livre-docente e
aposentado da Unicamp que abordou a obra.
Também estiverem presentes e comentaram
o trabalho, o Prof. Dr. Carlos Gabriel
Guimarães (UFF) e o Prof. Titular Flávio A. de
M. Saes (USP), o encontro foi coordenado
pela Profa. Dra. Rita Almico (UFF).

Assista as Conversas Virtuais ABPHE em: https://www.youtube.com/c/ABPHE
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Anote em agenda: 24 de setembro, 14h (Brasília)

Webinar de apresentação do Dossiê da Revista Áreas
Experiencias de finanzas populares en el mundo iberoamericano en los Siglos XIX y XX: cajas
de ahorros y montes de piedad
Dia 24 de setembro de 2021, às 14h (Brasília),
acontece a apresentação do Dossiê da
Revista Áreas “Experiencias de finanzas
populares en el mundo iberoamericano en
los Siglos XIX y XX: cajas de ahorros y montes
de piedad”, organizado pelo Prof. Dr. Luiz
Fernando Saraiva. Estarão presentes o
organizador do dossiê, o presidente da
ABPHE, Prof. Dr. Alcides Goularti Filho, e
convidados.
A transmissão ocorrerá pelo canal da ABPHE
no YouTube:
https://www.youtube.com/c/ABPHE
17
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revista HE&HE
Edição atual - Vol. 24 n. 2 (2021)

A edição da História Econômica & História de Empresas – V. 24 n. 2 (2021) 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.
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
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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
História Econômica & História de Empresas publicará, a partir de 2021, um dossiê temático de
periodicidade anual. Além de aumentar o número de artigos publicados por ano, adequandose, assim, às exigências de alguns dos principais indexadores, o dossiê se alinha à prática das
principais revistas brasileiras e estrangeiras, sobretudo da área de história. O primeiro dossiê já
está disponível no site da HE & HE.
O regulamento que regerá as próximas publicações será disponibilizado em breve.

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)

Carlos Marichal
Colegio de México (México)
Carmen Margarida Oliveira Alveal
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (Brasil)
Cristina Ana Mazzeo de Vivó
Pontificia Universidad Católica del Perú
(Peru)
Fernando Cardoso Pedrão
Universidade Federal da Bahia (Brasil)

Editores associados
Angel Pascual Martinez Soto
Universidade de Murcia (Espanha)

Flávio Azevedo Marques de Saes
Universidade de São Paulo (Brasil)

Juan Carlos Odisio
(CONICET, Universidad de Buenos Aires e
Universidad Nacional Autónoma de México)

Guillermina del Valle Pavón
Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora (México)

Conselho editorial

Heraclio Bonilla
Universidad Nacional de Colombia
(Colômbia)

Anne Hanley
Nothern Illinois University (EUA)
Carlos Contreras Carranza
Pontificia Universidad Católica del Perú
(Peru)

Herbert Klein
Stanford University (EUA)
Hildete Pereira de Melo Hermes de Araujo
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História Econômica & História de Empresas publicará, a partir de 2021, um dossiê temático de
periodicidade anual. Além de aumentar o número de artigos publicados por ano, adequandose, assim, às exigências de alguns dos principais indexadores, o dossiê se alinha à prática das
principais revistas brasileiras e estrangeiras, sobretudo da área de história. O primeiro dossiê já
está disponível no site da HE & HE.
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Sumário
Un bicentenario del café en Colombia: estrategia competitiva y cambio estructural - Ricardo
Rocha García
Condiciones y posibilidades para las industrias derivadas de la vitivinicultura, Mendoza
(Argentina, 1930-1942): la elaboración de alcohol vínico - Florencia Rodríguez Vázquez
Oferta e demanda de moeda metálica no Brasil colonial (1695-1807) - Fernando Cerqueira Lima
Uma crítica ao imperialismo na Primeira República no Brasil - Vinícius Vieira Pereira
Monteiro Lobato e a questão do petróleo no Brasil - Marina Gusmão de Mendonça, Rafael
Almeida Ferreira Abrão

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE
AGOSTO-SETEMBRO 2021

Em busca do consenso empresarial: a crise do desenvolvimentismo nas páginas da revista Vida
Industrial - Mário Danieli Neto, Jean Talvani Costa
Intérpretes do Brasil: influências na origem do pensamento econômico brasileiro - Carla Curty,
Maria Malta, Bruno Borja
A Teoria da Firma: crítica à visão neoclássica e enfoque heterodoxo - Achyles Barcelos da Costa
Teoria da decisão: o desenvolvimento do pensamento econômico da racionalidade à
subjetividade - Érika Regina da Silva Gallo
Homenagem
Wilson Cano, um intelectual exemplar - Fernando Cezar de Macedo, Beatriz Tamaso Mioto
Acesse em: https://www.hehe.org.br/index.php/rabphe
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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).
HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL: HISTÓRIA DE EMPRESAS
NO BRASIL (2021)
Organizadores: Alcides Goularti Filho e Alexandre Macchione
Saes
Editoras: Eduff/Hucitec
https://lojahucitec.com.br/produto/historia-de-empresasno-brasil-alcides-goularti-filho-alexandre-macchione-saesorgs/
Preço: R$ 78,00

HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL: PRIMEIRA REPÚBLICA E
ERA VARGAS (2020)
Organizadores: Guilherme Grandi e Rogério Naques Faleiros
Editoras: Eduff/Hucitec
https://loja.umlivro.com.br/historia-economica-do-brasil-primeira-republica-e-era-vargas/p
Preço Normal: R$ 70,00
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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
PACK:
NOVOS ESTUDOS DE HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL
VOLUMES 1, 2 E 3
https://lojahucitec.com.br/produto/pack-novos-estudos-dehistoria-economica-do-brasil-volumes-1-2-e-3/
De: R$ 208,00
Por: R$ 187,20
Outras obras
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
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)

Conta Corrente: 17.370-3

Agência: 1504-0

CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90.
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história econômica na rede
Fontes na rede

ARCHIVO SIMÓN RUIZ
https://www.museoferias.net/archivo-simon-ruiz/
“El Archivo Simón Ruiz es gestionado por la Fundación
Museo de las Ferias según Convenio de Colaboración
suscrito con su Institución titular, la Fundación Simón
Ruiz, firmado el 12 de mayo de 2015. Reúne el archivo
personal de nuestro personaje, el de su casa de
comercio y el del hospital general que fundara en
1591, formando un conjunto documental único en su
género en España. Por su riqueza y contenido, puede
ser comparado con el del italiano Francesco di Marco
Datini, conservado en Prato, ciudad cercana a
Florencia, o con el de los Fugger, conservado en
Dillingen an der Donau, muy cerca de Augsburgo”.
Vídeos na rede
25

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
CULTURA DO AÇÚCAR

Episódio 1 – A cultura do açúcar
https://www.youtube.com/watch?v=7EueiQ_vtCI
Episódio 2 – A sociedade do açúcar
https://www.youtube.com/watch?v=ealklmWv7A
M&t=637s
Episódio 3 – A arte do açúcar
https://www.youtube.com/watch?v=7QDeyVepkc
8
A partir dos engenhos e de suas principais
representações arquitetônicas - a igreja, a fábrica, a
casa-grande e a senzala - a Série apresenta a história
econômica, tecnológica e sociocultural do açúcar
em Pernambuco.
A riqueza e a complexidade da sociedade açucareira
nordestina do século XIX. A família patriarcal,
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crenças e práticas religiosas, questões de gênero,
poder e trabalho escravo.
A influência da cultura da cana nas diversas áreas
da produção artística brasileira, através de
depoimentos
de
artistas,
historiadores,
professores, exemplos e imagens de obras
contemporâneas, modernas, antigas e tradicionais.

"DELMIRO GOUVEIA" POR WILLIAM EDMUNDSON
https://www.youtube.com/watch?v=1J0XDclRUKc
Entrevista com o historiador inglês William
Edmundson sobre Delmiro Gouveia. Segundo o
sumário da biografia escrita por Edmundson,
Delmiro Gouveia era “um verdadeiro pioneiro,
conhecido como ‘o Mauá do Nordeste’, ‘o coronel
dos coronéis’ e ‘o Rei das Pelles’. No Recife, recebia
a nata da sociedade no seu palacete ‘Vila
Anunciada; comprou a moderna Usina Beltrão; e
construiu o Mercado do Derby, considerado o
primeiro ‘shopping center’ do Brasil. Perdeu tudo.
Raptou uma jovem de 16 anos e fugiu para Alagoas
onde inaugurou a primeira usina hidrelétrica nas
cachoeiras de Paulo Afonso, e montou uma fábrica
de linhas de coser com uma vila modelo para seus
operários. Era visionário, inclusive construindo
mais de 500 quilômetros de rodovias no sertão.
Tudo foi truncado quando foi assassinado aos 54
anos—um crime nunca inteiramente esclarecido”.
Webinars
BUSINESS HISTORY COLLECTIVE
https://bizhiscollective.wordpress.com/
Próximos seminários a definir.
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
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
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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.

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 longterm development of financial intermediaries,
markets, practices, and participants.
Next seminar:
August 30, 2021
11 am EST
“Imported or Home Grown? The 1992-3 EMS
Crisis”
Alain Naef, Economist, Banque de France
Barry Eichengreen, Professor of Economics and
Political Science, University of California at
Berkeley
Chair: Sergio Castellanos Gamboa, Bangor
University.

Livros gratuitos na rede
GÉNESIS Y CONFIGURACIÓN DISCIPLINAR DE
LA HISTORIA ECONÓMICA EN MÉXICO (19271989)
ISABEL AVELLA ALAMINOS
Cidade do México: Universidad Nacional
Autónoma de México, Facultad de Filosofía y
Letras, 2020.
http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/ha
ndle/FFYL_UNAM/2668
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Génesis y configuración disciplinar de la historia
económica en México (1927-1989) se originó en
una estancia posdoctoral que realizó la autora a
través de la DGAPA en el Posgrado de la Facultad
de Economía de la UNAM. Reconstruye la
trayectoria de la historia económica como
campo de estudio en México desde su aparición
hacia 1927, hasta su maduración a finales de los
años ochentas, antes del notable dinamismo
que tuvo en la década de 1990. El texto se
fundamenta en una amplia revisión de fuentes
diversas, a saber: una selección de las obras más
destacadas del género, revistas, tesis, reseñas y
entrevistas, además de referencias secundarias.
Con base en ella, ofrece un análisis de algunos
de los principales temas, problemas, coyunturas
y soportes institucionales que permitieron que
la historia económica se abriera camino en
México. El texto se dirige, en primera instancia,
a estudiantes de Historia, Economía u otras
disciplinas que están comenzando a explorar el
ámbito de la historia económica. También
pretende ser útil para que quienes ya son
especialistas en este campo, se adentren en sus
orígenes. Finalmente, a partir del abordaje
específico de la historia económica, es un
trabajo que brinda elementos para examinar los
procesos generales de institucionalización de la
Historia y la Economía como disciplinas.

BRAZIL: ESSAYS ON HISTORY AND POLITICS
LESLIE BETHELL
Londres: Institute of Latin American Studies,
University of London, 2018.
https://library.oapen.org/handle/20.500.1265
7/39393
Published to mark his 80th birthday, this
volume consists of seven essays by Leslie
Bethell on major themes in modern Brazilian
history and politics: Brazil and Latin America;
Britain and Brazil (1808-1914); The Paraguayan
War (1864-70); The decline and fall of slavery
(1850-1888); The long road to democracy;
Populism; The failure of the Left. The essays are
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new, but they draw on book chapters and
journal articles published (mainly in
Portuguese) and public lectures delivered in
the ten years since his retirement as founding
Director of the University of Oxford Centre for
Brazilian
Studies
in
2007.
In
an
autobiographical Introduction (Why Brazil?)
Professor Bethell describes how, from the most
unlikely of backgrounds, he became a historian
of Brazil and how he came to devote much of
his long academic career to the promotion and
development of Brazilian studies in UK (and, to
a lesser extent, US) universities.

FAMILIAS EMPRESARIAS Y GRANDES
EMPRESAS FAMILIARES EN AMÉRICA LATINA
Y ESPAÑA: UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO
PALOMA FERNÁNDEZ PÉREZ, ANDREA LLUCH
(Orgs.)
Santander: Fundación BBVA, 2015.
https://www.fbbva.es/publicaciones/familiasempresarias-y-grandes-empresas-familiaresen-america-latina-y-espana-una-vision-delargo-plazo/
Son numerosos los libros y artículos que
analizan las claves del éxito de las familias
empresarias y grupos familiares que perduran
en el tiempo, si bien la gran mayoría de los
negocios
registrados
como
empresas
desaparecen en dos generaciones. Aunque
esos datos pudieran hacer pensar en el fracaso
de este tipo de empresas, a través del estudio
de los mayores negocios familiares de ocho
países de América Latina y España a lo largo de
más de un siglo, esta obra pone de manifiesto
que las familias empresarias desaparecen de
una empresa y surgen en otras continuando
con la actividad a lo largo de décadas en un
continuo
proceso
de
adaptación,
diversificándose en sectores que presentan
mayores expectativas de rentabilidad o
seguridad, alterando para ello la denominación
jurídica de los negocios, el organigrama o los
esquemas de gobierno. Con la metodología
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propia de la historia empresarial que combina
archivos públicos y privados, entrevistas con un
enfoque interdisciplinar, y con la participación
de veintidós especialistas de once países, este
libro revela que en América Latina y España son
las familias empresarias, a través de empresas
independientes o grupos, la clave histórica de
la riqueza de los territorios en los que se
desarrollan.
Esta monografía se acompaña por un portal en
el que se presentan distintos recursos
adicionales como un análisis estadístico y
gráfico de los datos resultado de esta
investigación, además de una base de datos
con la información sobre los mayores negocios
familiares en los nueve países analizados para
el año 2010. El conjunto de esta obra
proporciona una herramienta de utilidad para
un público lector del ámbito académico, así
como para consultores y gestores económicos.

HISTORIA DE LA MONEDA EN EL PERÚ
CARLOS CONTRERAS (Org.)
Lima: Banco Central de Reserva del Perú;
Instituto de Estudios Peruanos, 2020.
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/
libros/2020/historia-de-la-moneda-en-elperu.pdf
“Pocas cosas pueden dar cuenta con tanta
riqueza de lo que ocurre
en la historia de una sociedad como las
peripecias de su moneda, escribió alguna vez el
eminente historiador francés Marc Bloch. La
historia de la moneda conecta admirablemente
la historia económica con la historia social,
porque si bien la moneda fue creada para
facilitar los intercambios y la contabilidad, así
como para estimular la acumulación de
riqueza, pasaba por las manos y los bolsillos de
hombres de carne y hueso, cuyo bienestar
acrecía o decrecía según la moneda fuese más
escasa o abundante, ganase o perdiese
aprecio, o se acuñase en valores sobre todo
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grandes o, más que nada, pequeños. Las
políticas monetarias han sido un factor clave
del proceso económico y motive de graves
conflictos políticos y sociales en las naciones. El
Perú no escapa a ello, como ya lo advirtieron
los historiadores y economistas que desde los
inicios del siglo veinte comenzaron a trazar los
grandes derroteros de nuestro proceso
monetario. Al haberse cumplido en el año 2015
cuatro siglos y medio de la fundación de la Casa
de Moneda de Lima, el Banco Central de
Reserva del Perú y el Instituto de Estudios
Peruanos entregan un conjunto de estudios
sobre la historia de la moneda en el país
realizado por destacados especialistas, donde
se condensan tanto la época colonial como la
republicana. Con enorme satisfacción lo
presentamos aquí a los lectores.”
DEUDA Y COMPROMISOS CREÍBLES EN
AMÉRICA LATINA. EL ENDEUDAMIENTO
EXTERNO PERUANO ENTRE LA
INDEPENDENCIA Y LA POSGUERRA CON CHILE
CATALINA VIZCARRA
Lima: Banco Central de Reserva del Perú;
Instituto de Estudios Peruanos, 2017.
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/
libros/2020/deuda-y-compromisos-creiblesen-america-latina.pdf
“La deuda externa ha sido un tema crítico en
varios momentos de la historia peruana. Para
poder ganar nuestra independencia, construir
nuestros ferrocarriles o adquirir armamento, el
gobierno peruano se endeudó vendiendo
títulos de la deuda en Londres y otras plazas
europeas en el siglo XIX. El cumplimiento de los
pagos de su deuda fue uno de los rubros con
que en la historia moderna se calificó a los
Estados del mundo, evaluación que se reflejaba
en el premio o prima de riesgo con que sus
préstamos podían obtenerse. La construcción
de un buen “crédito de la nación” tomaba
muchas décadas, pero podía perderse en
semanas, a raíz de guerras, revoluciones o
acontecimientos trágicos que precipitaban
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dificultades para cumplir con las obligaciones
financieras. En este libro, la economista e
historiadora peruana Catalina Vizcarra
reconstruye la deuda externa del Perú del siglo
XIX a partir de la consulta de información
cuantitativa no usada anteriormente y
apelando al concepto de “compromisos
creíbles”. Estos son mecanismos construidos
con base en el hecho de que, por tratarse de
entes soberanos, los Estados nacionales no
pueden ser obligados a cumplir con sus pagos;
sin embargo, sus clases gobernantes también
son conscientes de que el incumplimiento
generará dificultades a la nación en el largo
plazo”.
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eventos acadêmicos
Encontros nacionais e internacionais

X SEMINÁRIO NACIONAL DO CMU
Virtualmente nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de
2021.
X Seminário Nacional do CMU “Independência ou
morte? Memórias do Brasil (1822-2022)” apresentase como a temática central da reflexão proposta
para as conferências e mesa redonda deste X
Seminário.
Entre os GTs, as Profas. Dras. Maísa Faleiros da
Cunha e Maria Alice R. Ribeiro coordenarão o GT 11Memória, História Econômica e Demografia
Histórica.
https://www.xseminarionacionalcmu.com.br
https://seminarioestadoeinstituicoes.blogspot.com
/

EVENTO VIRTUAL
V CONGRESO PERUANO DE HISTORIA ECONÓMICA
11 a 14 de agosto de 2021
El V Congreso Peruano de Historia Económica 2021
realizarse entre el 11 y 14 de agosto del presente
año. Debido a la emergencia sanitaria internacional
generada por el COVID-19, el congreso se
desarrollará en su totalidad de forma virtual. Esta
edición del Congreso está dedicada a los aspectos
económicos de la Independencia del Perú. Sin
embargo, se contempla también la organización de
mesas y ponencias de otras temáticas en historia
económica en regiones de América Latina y el
Caribe.
Informaciones: aphe2011@gmail.com
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COLÓQUIO INTERNACIONAL MARX E O
MARXISMO 2021
17 a 19 e de 24 a 26 de agosto de 2021
O Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas
sobre Marx e o Marxismo (NIEP-Marx) realizará o
Colóquio Internacional Marx e o Marxismo 2021: O
futuro exterminado? Crise ecológica e reação
anticapitalista.
O tema do evento se dirige a um dos maiores
desafios (se não o maior) de nossa época: a crise
ecológica e todo o variado conjunto de riscos que
vêm em seu rastro, inclusive o risco existencial para
nossa espécie. Quais são as contribuições
significativas que Marx e as tradições marxistas têm
a trazer para essa discussão? Quais são as lutas em
curso?
E-mail para contato: mm.niep@niepmarx.blog.br
https://www.niepmarx.blog.br/MMatual/chamada
2021.htm

EVENTO VIRTUAL
XXVII JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA DE LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE HISTORIA
ECONÓMICA
20 a 22 de outubro de 2021
Las mesas generales inicialmente consideradas para
estas XXVII Jornadas son las siguientes:
Comercio, circulación y mercados
Cooperativismo y economía social
Crecimiento económico, desigualdad y estándares
de vida
Población, migraciones y estudios urbanos
Fronteras y economías regionales
Empresas y empresarios
Historia agraria I (período colonial-1930)
Historia agraria II (1930 en adelante)
Sistemas de innovación y cambio tecnológico
Historia industrial
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Estado y políticas económicas
Mundo del trabajo
Sustentabilidad y medio ambiente
Relaciones económicas internacionales
Servicios
Sistemas fiscales, finanzas y moneda
Teoría, Historiografía y Pensamiento Económico
http://aahe.com.ar/xxvii-jornadas-de-la-aahemendoza-2021/

EVENTO VIRTUAL
II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E
INSTITUIÇÕES
20 e 23 de setembro de 2021
Com o intuito de promover reflexões propositivas
acerca do tema e seus impactos, o Evento é
destinado à comunidade acadêmica no âmbito da
graduação e da pós-graduação, assim como
pesquisadores independentes das mais diversas
áreas, buscando estabelecer um diálogo
interdisciplinar.
Informações:
https://seminarioestadoeinstituicoes.blogspot.com
Vídeo de Programação:
seminar2021

https://bit.ly/video-

Formulário
de
https://bit.ly/inscriçaoseminario

Inscrição:
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publicações
Revistas acadêmicas
REVISTA TIEMPO & ECONOMÍA
VOL. 8 (2), 2021.
Dossier. Entre pequeña empresa familiar y gran
familia de empresas: estrategias de los grupos
empresariales en países emergentes
Editorial. Entre pequeña empresa familiar y gran familia
de empresas: una muestra de los grupos empresariales
en América Latina desde la perspectiva de la historia
empresarial - Beatriz Rodriguez-Satizabal
Estrategias económicas de los grupos familiares
magallánicos en la Patagonia argentina: el caso de los
Braun-Menéndez Behety y “La Anónima” - Susana
Bandieri
The leading commission-house of Rio de Janeiro”: os
negócios da Maxwell, Wright & C.o.: (c. 1827- c. 1850) Alan dos Santos Ribeiro
Empresas familiares, estrategias y persistencia: Los
franceses y su importancia en la industrialización de
México - José Galindo
As estratégias do Grupo Votorantim em meio à
desindustrialização do Brasil: internacionalização,
revisão do portfólio e mudanças na gestão do grupo
(1980-2019) - Gustavo Pereira da Silva y Armando Dalla
Costa
Internacionalização e ação social: o caso da Construtora
Norberto Odebrecht - Ian Kisil Marino y Pedro
Giovannetti Moura
Grupos Empresariales Familiares Salvadoreños (GEFS),
evolución y retos futuros - Lissette Canales
Reseña. Historia empresarial en América Latina: Temas,
debates y problemas. Lluch, A., Monsalve, M. y Bucheli,
M. (editores). (2021). Bogotá y Lima: Universidad de los
Andes y Fondo Editorial Universidad del Pacífico - Julio
César Zuluaga
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Reseña: Fabricato 100 años. La tela de los hilos perfectos
/ Ana María Mesa Bedoya... [et al]; Karim León Vargas y
Juan Carlos López Díez, editores académicos. – Medellín:
Editorial EAFIT, 2020 - Sonia Jaimes
Artículos
Los beneficios de la responsabilidad social empresarial:
una revisión literaria - Miguel Ángel Jaimes Valdez,
Carlos Armando Jac obo Hernández y Sergio Ochoa
Jiménez

DOSSIÊ DA REVISTA ÁREAS
EXPERIENCIAS DE FINANZAS POPULARES EN EL
MUNDO IBEROAMERICANO EN LOS SIGLOS XIX Y XX:
CAJAS DE AHORROS Y MONTES DE PIEDAD
(lançamento em setembro)
Por una Historia Económica de las poblaciones
subalternas de América Latina del Siglo XIX al XX - Luiz
Fernando Saraiva (Org.) - (Universidade Federal
Fluminense)
El Monte de Piedad de México: Su orígen y desarrollo María Eugenia Romero Ibarra (Universidad Autónoma
de México)
A primeira Caixa Econômica da Bahia: Gênese e
atividades iniciais (1834-1850) - Augusto Fagundes da
Silva dos Santos (Universidade Estadual de Feira de
Santana)
Da Corte às Províncias: O desenvolvimento das Caixas
Econômicas Provinciais no Império do Brasil (1874-1889)
- Thiago Alvarenga de Oliveira (Universidade Federal
Fluminense)
Iguales problemas, idénticas soluciones. El Monte de
Piedad de Buenos Aires y su respuesta a la usura (18771904) - Graciela Mateo Prieto (Universidad Nacional de
Quilmes)
La Caja Nacional de Ahorros y la banca estatal: un caso
exitoso de economía asociativa entre cajas financieras
en Chile, c. 1920-1950 - Ignacio González-Correa
(Universidad de Santiago de Chile)
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De las Building Societies al Crédito Recíproco: una
aproximación al ahorro y préstamo para viviendas en
Argentina, 1935-1949 - Juan Lucas Gomez (Universidad
de Buenos Aires)

AMÉRICA LATINA EN LA HISTORIA ECONÓMICA
Vol. 28 Núm. 2 (2021): mayo-agosto
Disponível em:
http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/issue/view/9
2
Propietarias en la ciudad de México durante la
coyuntura de la reforma liberal - Irina Córdoba
Finanzas internacionales entre dos eras: la experiencia
del peronismo en Argentina, 1973-1976 - Raúl García
Heras
A capital paulista, suas águas e seu espaço (1890-1940):
diferentes ações, um sentido - Fábio Alexandre dos
Santos
La compra hostil del Banco de Comercio en 1954.
Colisión y colusión entre las elites políticas y
empresariales mexicanas - Andrew Paxman
Competitividad y Estado en el complejo automotriz
argentino a partir del análisis de su protección
arancelaria (1965-1983) - Damián Andrés Bil –
El mercado interno novohispano en el diluvio: guerra
civil, comercio directo y reorganización espacial, 18131818 - Antonio Ibarra
Aspectos políticos, econômicos e institucionais da
exploração e produção de petróleo e gás no Brasil - Jorge
A. B. Alves, Marcus Polette
Los legados de la guerra de Independencia y la
Revolución sobre la violencia criminal en México - Luz
Marina Arias, Luis Miguel de la Calle Robles
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JOURNAL OF EVOLUTIONARY STUDIES IN BUSINESS
Vol. 6 No. 2 (2021)
Disponível em: https://revistes.ub.edu/index.php/JESB

Internet access standards: dissemination of the
Integrated Services Digital Network in Spain, 1984-2005
- Angel Calvo
Revisiting British Investment in Latin America: The River
Plate Trust Group, 1879–1963 - Norma Silvana Lanciotti
A state-owned bank for small farmers in Chile, c.19261953 - Ignacio González-Correa, Manuel Llorca-Jaña
Academic patents and entrepreneurial intention. To
what extent are other knowledge transfer mechanisms
affected in a Mexican university? - María Guadalupe
Calderón, Pilar Perez
Luis Banchero Rossi (1955-1972), the best entrepreneur
in Peru’s fishmeal industry: market governance, social
capital, and embeddedness - David Wong, Harold
Hernández Lefranc
Personal values as predictors of entrepreneurial
intentions of university students - Alejandro Campos
Sánchez.

REVISTA DE ECONOMIA POLÍTICA E HISTÓRIA
ECONÔMICA
Ano 17, número 46, agosto de 2021
Disponível em: http://rephe01.googlepages.com
Evolução Institucional e Dimensão Cognitiva em
Thorstein Veblen e Douglass North - Carolina Miranda
Cavalcante
Os Economistas Clássicos e a Tendência à Queda da Taxa
de Lucro - Thiago Cesar Ribeiro, Pedro Henrique
Feliciano Dias Sampaio
O Imperialismo como Expressão Política do Processo de
Acumulação de Capital - Glaudionor Gomes Barbosa
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Irã e a (re)islamização da economia: um processo
histórico complexo e a questão do Brasil - Andréia Lopes
Beppu
Hjalmar Schacht: o banqueiro, o servidor público e o
diplomata na Alemanha do entre-guerras - Daniel Santos
Kosinski
O papel do Estado Brasileiro na internacionalização das
empresas nacionais: atuação do BNDES durante o
Governo Lula (2003 - 2010) - Arthur Pinheiro de Azevedo
Banzatto
Tributação e Pobreza, uma análise dos impactos de uma
reforma tributária “PEC 45/2019”, sob a lente de
Thomas Piketty - Francisco Carlos Cobaito
Os povos indígenas nos censos demográficos oficiais do
Brasil - José Reinaldo Barros Ribeiro Júnior, Patrícia de
Oliveira Borges e Souza
A financeirização do coronavírus - Damasio Duval
Rodrigues Neto
A economia mundial e o suicídio: do empobrecimento
social à elevação das taxas de suicídio em momentos de
crise econômica - Segislane Moésia Pereira da Silva,
Marlene Helena de Oliveira França
Um cenário possível no pós pandemia - John Kennedy
Ferreira
RESENHA: PIKETTY, Thomas. Capital e Ideologia. Rio de
Janeiro: Intrínseca, 2020.
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chamadas
Artigos, prêmios, submissões para congressos
DOSSIER: GÉNERO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
II. edición 2022 - Editora invitada María del Pilar
López Uribe Universidad de los Andes
(Colombia).
Fecha de cierre 1 de noviembre de 2021.
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE/in
dex
tiempoyeconomia@utadeo.edu.co

CONQUISTAS, EXPANSÃO E TRAJETÓRIAS NOS
DOMÍNIOS ULTRAMARINOS DO IMPÉRIO
PORTUGUÊS, SÉCULOS XVI – XIX
Número 77 (maio-agosto 2022)
Prazo para submissão de propostas: até 01 de
novembro de 2021
Disponível em:
http://www.variahistoria.org/
Organizado por Rafael Ricarte da Silva (UFPI) e
Reinaldo Forte Carvalho (UFPE)
A proposta do dossiê “Conquistas, expansão e
trajetórias nos domínios ultramarinos do Império
português (séculos XVI – XIX)” tem como objetivo
central promover a produção científica e o debate
sobre as relações de poder e conflito entre os
diversos representantes, oficiais e agentes régios
e a sociedade colonial. Relações essas que vão se
dar a partir das dinâmicas presentes no âmbito
das representações políticas, econômicas e
socioculturais das instituições administrativas na
América portuguesa nos processos de conquista e
avanço territorial frente aos povos
nativos, por exemplo. Especificamente, esta
proposta visa proporcionar um aprofundamento
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no
conhecimento
sobre
a
temática,
compreendendo como a política administrativa e
a estrutura jurídica foi sendo desenvolvida pelo
Estado português e seus representantes no
contexto da América portuguesa; esmiuçando o
debate sobre as práticas e os ritos nas diversas
instituições do Estado português.
O dossiê proposto tem por objetivo congregar
pesquisas, concluídas e em andamento, que
versem sobre as dinâmicas das relações de poder
entre os diversos agentes régios e demais sujeitos
da sociedade colonial nas mais diferentes esferas
institucionais da América portuguesa entre os
séculos XVI e XIX, focalizando também os
processos conflituosos que estas relações de
poder e conquista fizeram emergir.

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO E
INSTITUIÇÕES
Submissões até 14 de agosto de 2021.
A proposta desse Seminário consiste em criar um
espaço de debate e de produção acadêmica
acerca
dos
desdobramentos
da
crise
contemporânea e seus reflexos no âmbito
internacional.

O seminário será realizado entre os dias 20 e 23
de setembro de 2021, on-line, por meio das
plataformas “Google Meet” e "Youtube".
Os resumos deverão ser encaminhados para:
seminarioestadoeinstituicoes@gmail.com
Informações:
https://seminarioestadoeinstituicoes.blogspot.co
m
Vídeo de Programação: https://bit.ly/videoseminar2021
Edital: https://bit.ly/editalseminario2021
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Formulário
de
https://bit.ly/inscriçaoseminario

Inscrição:

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
PARA SIMPÓSIO – CLADHE VII – 2022
Aspectos históricos e econômicos dos múltiplos
usos da água. Políticas públicas, conflitos e
interesses (séculos XIX-XXI).
Submissões até 23 de agosto de 2021.
Coordenação
- Prof. Dr. Fabiano Quadros Rückert –
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
(UFMS) – Brasil
- Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos –
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) –
Brasil
- Profa. Dra. Laura Ortega – Universidad Nacional
de Cuyo – Argentina
Os múltiplos usos da água contemplam aspectos
como a religião, o lazer, o trabalho, a salubridade,
o transporte, a geração de energia, a produção de
alimentos ou bens industrializados etc. Quando
observados numa perspectiva histórica estes
múltiplos usos revelam os inúmeros conflitos,
contradições e degradações advindas das
relações estabelecidas entre diferentes agentes,
setores e segmentos da sociedade envolvidos na
gestão hídrica. Neste contexto, o simpósio visa
reunir pesquisadores que se debruçam sobre o
tema, além de ampliar a interlocução com
pesquisadores da América Latina e Países
Ibéricos. Este simpósio, ademais, dá continuidade
às discussões iniciadas no Cladhe VI, em Santiago
(Chile), em 2019.
Informações:
https://riega.unifesp.br/noticias/riega-paracladhe .
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PREMIO A LA MEJOR TESIS DE MAESTRÍA EN
HISTORIA PANAMERICANA,
Fecha límite para la recepción de candidaturas: 31
de agosto de 2021.
Premio para la que tesis de destaque por su
investigación y aporte historiográfico. El tema de
la tesis debe ser histórico-panamericano y
abarcar, por lo menos, dos países. La investigación
debe haber sido defendida entre el 1º de enero de
2018 y el 31 de diciembre de 2020.
Consulte la convocatoria:
https://comisiones.ipgh.org/HISTORIA/assets/co
nvocatoria-mejor-tesis-de-historia-2021.pdf
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livros publicados
Lançamentos recentes

IGUAL-DESIGUAL: HISTÓRIA E ECONOMIA DAS
DESIGUALDADES ANTES, DURANTE E APÓS A
PANDEMIA
Organização:
João Felippe Cury M. Mathias/ Luiz Fernando Saraiva
Editora Hucitec
https://lojahucitec.com.br/produto/igual-desigualhistoria-e-economia-das-desigualdades-antesdurante-e-apos-a-pandemia-joao-felippe-cury-mmathias-luiz-fernando-saraiva-orgs/

HISTÓRIA DA CAFEICULTURA EM RIBEIRÃO PRETO,
REDE DE NEGÓCIOS E O CRÉDITO AGENCIADO PELO
EMPREENDEDOR JOAQUIM DA CUNHA DINIZ
JUNQUEIRA (1890 – 1915)
Carlo Monti
Editora: CRV
https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/3
5554-historia-da-cafeicultura-em-ribeirao-preto-redede-negocios-e-o-credito-agenciado-peloempreendedor-joaquim-da-cunha-diniz-junqueira1890-1915

TRÁFICO & TRAFICANTES NA ILEGALIDADE: O
COMÉRCIO PROIBIDO DE ESCRAVOS PARA O BRASIL
(C.1831-1850)
Organização:
Luiz Fernando Saraiva/ Silvana Andrade dos Santos
Thiago Campos Pessoa
Editora Hucitec
https://lojahucitec.com.br/produto/traficotraficantes-na-ilegalidade-o-comercio-proibido-deescravos-para-o-brasil-c-1831-1850-luiz-fernandosaraiva-silvana-andrade-dos-santos-thiago-campospessoa-orgs/
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oportunidades
Editais de concursos para docentes

ISEG – LISBON SCHOOL OF ECONOMICS AND
MANAGEMENT, UNIVERSIDADE DE LISBOA
Até 12 de agosto
o Instituto Superior de Economia e Gestão da
Universidade de Lisboa (adiante designado por
Instituto), pelo prazo de 30 dias úteis a contar do dia
imediato ao da publicação do presente edital no Diário
da República, está aberto concurso documental
internacional para recrutamento, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas, de um
Professor Auxiliar, na área disciplinar de História.
Candidaturas (prazo, local e forma) deverão ser
entregues em suporte digital no site do ISEG:
www.iseg.ulisboa.pt/aquila/unidade/DRH/publicacao
-de-atos/concursos-de-docentes

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUO
HISTÓRIA DO BRASIL
Até 11 de agosto
Concurso para Professor Substituto na área de História
do Brasil.
https://concurso.ufop.br/editais/professorsubstituto/edital-progep-512021
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL
CONCURSO PARA PROFESSOR SUBSTITUO
HISTÓRIA DO BRASIL
Até 23 de agosto
Processo seletivo de professor(a) substituto(a) na área
de História. Deverá trabalhar com as disciplinas de
Teoria e Filosofia da História; História da
Historiografia; História do Brasil IV; História do Brasil V
e Patrimônio Cultural.
Informações em:
https://www.unifalmg.edu.br/app/rh/inscrições/
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/edital-no-952021/

CONCURSO PARA PROFESSOR VISITANTE
Até 9 de outubro
Edital para professor(a) visitante (1 a 2 anos) ou
visitante estrangeiro(a) (2 a 4 anos) para o Mestrado
Interdisciplinar em Gestão Pública e Sociedade,
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade
Federal de Alfenas, Campus Varginha.
Informações:
https://www.unifal-mg.edu.br/dips/edital-no-1022021/
https://www.unifal-mg.edu.br/ppgps/
ppgps@unifal-mg.edu.br
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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)
2º Tesoureiro - Michel Deliberari Marson (Unifal)

CONSELHO DE REPRESENTANTES
Região Norte

1º. Titular

Danilo Araujo Fernandes (UFPA)

Daniel do Val Cosentino (UFOP)

1º Titular

2º Titular

Siméia de Nazaré Lopes (UFPA)

Leonardo Segura Moraes (UFU)

2ª Titular

Suplente

Região Centro-oeste

Região São Paulo

Paulo Roberto Cimó de Queiroz (UFGD)

Milena Fernandes Oliveira (Unicamp)

1º Titular

1º Titular

Déborah O. Martins dos Reis (UnB)
2º Titular

Guilherme Grandi (USP)

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)

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).
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