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editorial
Após quase dois anos de pandemia e sob condições nefastas para as atividades científicas no
país, a ABPHE chega ao final de 2021 conservando suas atividades de promoção das pesquisas
em história econômica por meio da sua revista e das publicações de livros, premiação de teses
e dissertações, promoção contínua de eventos virtuais e da realização de um congresso
científico nacional. Comemoramos a força e resiliência da nossa associação, a criatividade e
persistência dos seus pesquisadores e pesquisadoras e os muitos vínculos de solidariedade nem
sempre fáceis no universo acadêmico, porque obviamente humano.
Por meio dos eventos virtuais, temos logrado aprofundar a capilaridade da ABPHE nas diferentes
regiões brasileiras, com suas ricas tradições historiográficas e várias novidades que nos
surpreendem igualmente. Podemos dizer que se trata de um espaço praticamente consolidado,
que tem nos aproximado de forma inédita e frequente, além da habitual participação nos
congressos e nos encontros de pós-graduação.
O congresso nacional de história econômica, ainda que sem o calor do contato direto, deu
inúmeras mostras da qualidade e variedade das pesquisas realizadas, proporcionando debates
profícuos de jovens a experientes investigadores. Fomos iluminados pela presença generosa dos
nossos conferencistas e participantes das mesas-redondas. Ficamos emocionados com a
cerimônia de homenagem a Luiz Carlos Soares e Carlos Gabriel Guimarães, agora sócios
honorários da associação.
A finalização da coleção de Novos Estudos de História Econômica do Brasil, sob a batuta geral
de Luiz Fernando Saraiva, representa um passo de grande importância para a ABPHE, ampliando
e renovando temas da coleção original coordenada pelo saudoso Tamás Szmrecsányi. Sob a
condução da sua competente equipe editorial, nossa revista aumentou sua periodicidade,
passando de semestral a quadrimestral, e tivemos grande sucesso com a inclusão dos dossiês
temáticos, inaugurado pela comemoração do centenário de nascimento de Celso Furtado.
Conseguimos recentemente uma vaga no seleto comitê executivo da International Economic
History Association (IEHA) e teremos a representação diligente de Alexandre Macchione Saes no
período de 2022 a 2025. Apenas aguardamos a confirmação do IEHA para dar maiores
informações aos nossos sócios e sócias.
Esses numerosos motivos certamente nos dariam maior júbilo em outras condições de uma
realidade nacional menos cruenta e menos absurda. Desnecessário dizer que desejamos realizar
muito mais e estamos sempre abertos a sugestões. Deixamos aqui nossos votos de Boas Festas
e principalmente de um 2022 mais leve e mais esperançoso para todas e todos.
15ª Diretoria da ABPHE, dezembro de 2021.
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anuidades
As anuidades podem ser pagas via Pagseguro ou em depósito em conta
As anuidades da ABPHE são:
A partir de 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
4

CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90.
Para negociar as anuidades que eventualmente estejam atrasadas, pedimos que entrem em
contato com a tesouraria: tesouraria.abphe@gmail.com

contatos
Site www.abphe.org.br
Facebook https://pt-br.facebook.com/abpheoficial/
Twitter @ABPHE2
YouTube https://www.youtube.com/c/ABPHE
E-mail abphe1@gmail.com
Tesouraria tesouraria.abphe@gmail.com
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nota de pesar: Prof. Ricardo Salles
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A Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE) lamenta com
profundo pesar o falecimento precoce do Prof. Ricardo Henrique Salles, professor titular da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO e pesquisador do CNPq. Em sua
profícua trajetória acadêmica, Ricardo Salles desvendou sob novos prismas as bases materiais
da sustentação do Estado imperial e da reprodução da escravidão no Brasil oitocentista,
sobretudo em seu núcleo no Vale do Paraíba.
Desde a graduação na PUC Rio até seu doutorado em história na Universidade Federal
Fluminense, Salles teve sua orientação conduzida pelo Prof. Ilmar Rolhoff de Mattos, cujas ideias
ampliou e trouxe novos aportes. Combinando uma sólida fundamentação em bases
documentais e uma ampla perspectiva teórica de matriz gramsciana, suas pesquisas históricas
navegaram entre a economia, a sociologia e a política, entre as quais destacamos: E o Vale era
o escravo. Vassouras - século XIX. Senhores e escravos no Coração do Império (2008), Nostalgia
imperial. Escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado (1996, 2.
ed, 2013), Joaquim Nabuco. Um pensador do Império (2002) e Guerra do Paraguai: escravidão e
cidadania na formação do exército (1990).
Em conjunto com outros historiadores, também coordenou várias obras importantes para a
compreensão da história brasileira no século XIX, como A Segunda Escravidão e o Império do
Brasil em perspectiva histórica (2020), Escravidão e capitalismo histórico no século XIX. Cuba,
Brasil e Estados Unidos (2016), O Vale do Paraíba e o Império do Brasil nos quadros da segunda
escravidão (2015), O Brasil Imperial (2009).
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Foi presidente da ANPUH-RJ e coordenador do Grupo de Pesquisa “O Império do Brasil e a
Segunda Escravidão”. Na ABPHE, Ricardo Salles teve contato frequente com seus sócios e
colegas, participando de mesas-redondas e coordenando sessões em eventos da associação,
bem como influenciando a todos com suas obras e posições teóricas.
Nesse momento de grande tristeza e de estupor diante da perda precoce, a ABPHE manifesta
sua solidariedade aos familiares, colegas e estudantes que acompanharam e conviveram com o
Prof. Ricardo Salles.

Diretoria ABPHE 2021-2023
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conversas virtuais ABPHE
Acesse todos os vídeos em: https://www.youtube.com/c/ABPHE

18-20 DE OUTUBRO
I JORNADA DA ABPHE REGIONAL NORTE "ECONOMIA E
TRABALHO NA AMAZÔNIA DOS SÉCULOS XVIII E XIX"
18/10
Abertura
Prof. Dr. Bruno Aidar (UNIFAL) - Presidente da ABPHE
Prof. Dr. Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA) - Coordenador do
GT de História e Economia da ANPUH
Profa. Dra. Siméia de Nazaré Lopes (UFPA) - Conselheira da Região
Norte da ABPHE
Profa. Dra. Leila Miranda Mourão (UFPA) - Conselheira da Região
Norte da ABPHE
Negociantes e redes mercantis na Amazônia dos séculos XVIII e
XIX
Coordenadora: Profa. Dra. Siméia de Nazaré Lopes (UFPA)
Prof. Dr. Daniel Barroso (UFPA/Escola de Aplicação) - Migração
portuguesa, atividades mercantis e escravidão: a trajetória de
Joaquim Antônio da Silva no Grão-Pará oitocentista
Prof. Dr. Frederik Luizi Andrade de Matos (IFPA/Campus de
Óbidos) - Os leilões da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão
e os homens de negócio da praça de Lisboa
Profa. Dra. Mábia Aline Freitas Sales (IFPA/Campus de Santarém)
- De caixeiro a homem de negócios: A trajetória de Januário
Antonio da Silva no Pará oitocentista
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19/10
Produtos e circulações mercantis da Amazônica colonial
Coordenadora: Profa. Dra. Leila Miranda Mourão (UFPA)
Prof. Dr. André José Santos Pompeu (UFPA/Campus de Bragança)
- Atuação dos particulares na armação das canoas ao sertão
(Século XVIII)
Prof. Dr. Rafael Chambouleyron (UFPA/Campus Guamá) - As
drogas do sertão amazônico e a Europa (século XVIII)
Profa. Dra. Siméia de Nazaré Lopes (UFPA/Campus Ananindeua) Comerciantes e as redes de comércio das drogas do sertão no
Grão-Pará

20/10
Economia, riquezas e comércio fluvial na Amazônia do século XIX
Coordenadora: Profa. Dra. Siméia de Nazaré Lopes (UFPA)
Profa. Me. Paula de Souza Rosa (Aluna de doutorado
PPGHIS/UFPA)
Negociantes bolivianos no rio Madeira do século XIX
Profa. Me. Roberta Kelly Lima de Brito (SEDUC/AM)
A navegação a vapor na Amazônia: a atuação da Companhia de
Navegação e Comércio do Amazonas
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26 DE OUTUBRO
CONVERSA VIRTUAL (AGRI)BUSINESS HISTORY: HISTÓRIA DE
EMPRESAS NO AGRO
Profa. Dra. Caroline Gonçalves (Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul, ABPHE Regional Cenro-Oeste)
Mediação: Profa. Dra. Deborah Reis (Universidade de Brasília,
ABPHE Regional Cenro-Oeste)
9

1-2 DE DEZEMBRO
II JORNADAS REGIONAIS DA ABPHE SUL “VELHAS E NOVAS
DIREITAS NA HISTÓRIA ECONÔMICA E POLÍTICA NO SUL DO
BRASIL”
01/12
Profa. Dra. Lidiani Friderichs (UFPel) - Direitas neoliberais no Brasil
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Prof. Dr. Rodolfo Fiorucci (IFPR) - Fascismo e Capitalismo: relações
passado-presente
Mediação: Prof. Dr. Valter Lenine Fernandes (IFSul / PPGH-UFRGS,
ABPHE Região Sul)

02/12
Prof. Dr. Giovanni Stiffoni (UNIRIO) - A imagem do Fascismo e a
sua difusão no Sul do Brasil
Prof. Dr. João Henrique Zanellato (UNESC) - Fascismo em Santa
Catarina
Mediação: Profa. Ms. Liara Darabas Ronçani (UFRGS)

9 DE DEZEMBRO
MESA REGIONAL SUDESTE ABPHE: DIÁLOGOS SOBRE MÉTODOS
E ABORDAGENS DE PESQUISA EM HISTÓRIA AGRÁRIA
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Profa. Dra. Elione Silva Guimarães (Arquivo Histórico de Juiz de
Fora) - O acesso à terra por escravizados e libertos (Zona da Mata
de Minas Gerais)
Profa. Dra. Maria Sarita Mota (Centro de Investigação e Estudos
de Sociologia/Instituto Universitário de Lisboa) - A estrutura
discursiva dos registros paroquiais de terras
Profa. Dra. Márcia Amantino (PPGH/ Universo, UERJ) e Profa. Dra.
Vitória Fernanda Schettini (PGGH/Universo e Conselheira da
ABPHE Região Sudeste) - Uma análise agrária da freguesia de São
José da Boa Morte na longa duração: de Antônio de Muros à
Fazenda do Carmo
Mediação: Profa. Dra. Pérola Maria Goldfeder e Castro (Seção de
Cultura e Patrimônio Histórico de Campanha/MG, Conselheira da
ABPHE Região Sudeste)
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revista HE&HE
Edição atual - Vol. 24 n. 3 (2021)

A edição da História Econômica & História de Empresas – V. 24 n. 3 (2021) encontra-se
disponível no site da revista
A comissão editorial 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
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
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Editores

Universidade Federal da Bahia (Brasil)

Ivan Salomão
Universidade Federal do Paraná (Brasil)

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

Guilherme Grandi
Universidade de São Paulo (Brasil)

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

Milena Fernandes de Oliveira
Universidade Estadual de Campinas (Brasil)
Fabio Farias de Moraes
Universidade de São Paulo (Brasil)
Renata Bianconi
Universidade Estadual de Campinas (Brasil)
Editores associados
Angel Pascual Martinez Soto
Universidade de Murcia (Espanha)
Juan Carlos Odisio
(CONICET, Universidad de Buenos Aires e
Universidad Nacional Autónoma de México)
Conselho editorial
Anne Hanley
Nothern Illinois University (EUA)
Carlos Contreras Carranza
Pontificia Universidad Católica del Perú
(Peru)
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

Heraclio Bonilla
Universidad Nacional de Colombia
(Colômbia)
Herbert Klein
Stanford University (EUA)
Hildete Pereira de Melo Hermes de Araujo
Universidade Federal Fluminense (Brasil)
João Antonio de Paula
Universidade Federal de Minas Gerais
(Brasil)
José Jobson de Andrade Arruda
Universidade de São Paulo (Brasil)
José Luís Cardoso
Universidade de Lisboa (Portugal)
Luis Bértola
Universidad de la República (Uruguai)
Marcelo Rougier
CONICET e Universidad de Buenos Aires
(Argentina)
Maria Alice Rosa Ribeiro
Universidade Estadual Paulista (Brasil)
Pedro Cezar Dutra Fonseca
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(Brasil)
Rafael Ivan Chambouleyron
Universidade Federal do Pará (Brasil)
Raúl Jacob
Universidad de la República (Uruguai)
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Rosa Elizabeth Acevedo Marin
Universidade Federal do Pará (Brasil)

Teresita Gómez
Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Stephen Haber
Stanford University (EUA)

Wilson Suzigan
Universidade Estadual de Campinas (Brasil)
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edição atual da revista HE&HE
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.
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://lojahucitec.com.br/produto/historia-economica-dobrasil-primeira-republica-e-era-vargas-guilherme-grandirogerio-naques-faleiros-orgs/
Preço: 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: R$ 60,00

OUTRAS OBRAS
DICIONÁRIO HISTÓRICO DE CONCEITOS JURÍDICOECONÔMICOS (BRASIL, SÉCULOS XVIII-XIX)
Organizadores: Bruno Aidar, Andréa Slemian e José Reinaldo
de Lima Lopes
Editora: Alameda
Preço: R$ 190,00
Preço sócio ABPHE: R$ 114,00
A obra teve apoio da ABPHE e os sócios possuem desconto de
40% sobre o preço de capa na aquisição dos seus exemplares
no site da editora Alameda. Para obter o cupom do desconto,
favor entrar em contato com a tesouraria pelo email:
tesouraria.abphe@gmail.com
https://www.alamedaeditorial.com.br/historia/dicionariohistorico-de-conceitos-juridico-economicos-org-de-andreaslemian-bruno-aidar-jose-reinaldo-de-lima-lopes
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história econômica na rede
FONTES E REPERTÓRIOS NA REDE

SLAVE BIOGRAPHIES
Department of History, Michigan State University
http://slavebiographies.org/
Slave Biographies: The Atlantic Database Network is an
open access data repository of information on the
identities of enslaved people in the Atlantic World. It
includes the names, ethnicities, skills, occupations,
and illnesses of individual slaves. Phase one of a multiphase project is presented here. Users of the website
can access three data sets: one about slaves in
Maranhão, Brazil, one about slaves in colonial
Louisiana, and another about freed slaves in
Antebellum Louisiana. They can download datasets,
search for ancestors, and run statistical analysis.

MARANHÃO INVENTORIES SLAVE DATABASE (MISD)
http://slavebiographies.org/databases.php
Principal Investigator: Walter Hawthorne
Summary: Information about the lives of about 8,500
slaves in Maranhāo from the mid-eighteenth century
through the early nineteenth century. Data was
derived from inventories of slaveholders’ possessions
that can be found in un-catalogued boxes in the
Arquivo Judiciário do Estado do Maranhāo in São Luis,
Brazil.
Geographic Coverage: Maranhāo (north-eastern state
of Brazil)
Time Period: 1767-1831
Number of records (individual slaves): 8,188
Source: Arquivo Judiciário do Estado do Maranhāo in
São Luis, Brazil
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BASE DE DADOS DA CASA DO PINHAL
http://www.casadopinhal.com.br/acervo_digital
A Fazenda Casa do Pinhal possui um importante
acervo arquivístico e bibliográfico, pautando-se
especialmente na abordagem de temas como a
história do Brasil e do estado de São Paulo, a cultura
paulista, a produção de café no antigo Oeste Paulista,
a mão de obra utilizada nas fazendas cafeeiras
(escravizada e por trabalhadores livres – nacionais e
imigrantes), o sistema ferroviário de São Paulo, a
ocupação da região de São Carlos e a história da
família Arruda Botelho, tudo perpassando o período
do século XIX e início do século XX. Boa parte desse
material pode ser consultada pelo nosso acervo
digital. A base de dados da Casa do Pinhal foi criada
com a finalidade de reunir documentação referente
não somente à história do Conde e da Condessa do
Pinhal e seus familiares, mas também sobre o
município de São Carlos e região, sobre o café e a
política regional nesse contexto. Com este intuito,
além do acervo físico digitalizado da Casa,
apresentamos cópias digitais de documentos
pertencentes ao Arquivo do Estado de São Paulo e
Arquivo Nacional.
BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA
http://etnolinguistica.wikidot.com/index:bib
Em 1954, Herbert Baldus publicava o primeiro volume
de sua monumental Bibliografia Crítica da Etnologia
Brasileira, obra indispensável, como lembra Melatti
(2003), "tanto para os iniciantes como para os
veteranos em pesquisas com indígenas". O volume II
apareceria em 1968 e o III, elaborado por Thekla
Hartmann, em 1984. Em comemoração aos 60 anos de
sua publicação, a Biblioteca Digital Curt Nimuendajú
digitalizou o primeiro volume em 2014. O segundo
volume, digitalizado por Renato Nicolai, foi adicionado
a nossa coleção em 2018. O terceiro volume deverá ser
incluído em breve. O primeiro volume contém 1785
verbetes. O segundo volume contém 1049 verbetes,
além de 58 acréscimos (traduções, novas edições,
reimpressões, etc.) referentes a items incluídos no
primeiro volume. O terceiro volume contém 1766
verbetes, além de 68 acréscimos referentes ao
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primeiro volume e 48 acréscimos referentes ao
segundo volume.

LIVROS GRATUITOS NA REDE – ESPECIAL: HISTÓRIA INDÍGENA
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú: línguas e culturas indígenas sul-americanas
http://etnolinguistica.wikidot.com/
FLORESTAN FERNANDES
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DOS TUPINAMBÁ
São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1963. 2ª ed.
http://www.etnolinguistica.org/biblio:fernandes-1963organizacao
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ALMEIDA, LUIZ SÁVIO DE; GALINDO, MARCOS; SILVA, EDSON
(EDITORES)
ÍNDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS
Maceió: EDUFAL, 1999.
http://www.etnolinguistica.org/index:almeida-1999-indios
Índios do Nordeste : aberturas e introdução (Almeida, Galindo &
Silva, orgs. 1999)
Uma etnologia dos "índios misturados"? Obstáculos e
perspectivas (Oliveira 1999)
Quatro desafios e um dilema da história indígena (Porto Alegre
1999)
O gavião e a arara: etnohistória Kiriri (Reesink 1999)
História indígena do Nordeste: fontes e instrumentos de pesquisas
(Dantas 1999)
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A história indígena na coleção Livros de Cartas e Provisões do
Senado da Câmara de Natal (Mariz 1999)
Antropologia e História: bases documentais para a abordagem das
sociedades indígenas do Norte e Nordeste do Brasil (Agostinho &
Carvalho 1999)
As missões religiosas na Capitania do Rio Grande nos séculos XVII
e XVIII (Lopes 1999)
As missões franciscanas na Bahia Colonial: Juazeiro e Jacobina
(Almeida 1999)
O resgate da história indígena na Paraíba : Notas para uma
pesquisa etnohistoriográfica (Melo 1999)
Os nativos da capitania do Rio Grande à época da conquista
(Araujo & Lopes 1999)
Os Tarairiús, extintos tapuias do Nordeste (Medeiros 1999)
Apontamentos para o estudo da Guerra dos Bárbaros (Puntoni
1999)
O nosso direito. Conflitos e resistência indígena em Pernambuco
no século XIX (Silva 1999)
Breve história da presença indígena no extremo sul baiano e a
questão do território Pataxó do Monte Pascoal (Sampaio 1999)
As Amazonas ou Icamiabas (Mindlin 1999)
ALMEIDA, LUIZ SÁVIO DE; GALINDO, MARCOS; SILVA, EDSON
(EDITORES)
ÍNDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS 2
Maceió: EDUFAL, 2000.
http://etnolinguistica.wikidot.com/index:almeida-2000-indios
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ALMEIDA, LUIZ SÁVIO DE; GALINDO, MARCOS (EDITORES)
ÍNDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS 3
Maceió: EDUFAL, 2002.
http://etnolinguistica.wikidot.com/index:almeida-2002-indios

MARIVONE MATOS CHAIM
ALDEAMENTOS INDÍGENAS (GOIÁS 1749-1811)
São Paulo/Brasília: Nobel/Instituto Nacional do Livro, 1983. 2ª ed.
http://www.etnolinguistica.org/biblio:chaim-1983-aldeamentos
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JOSÉ RIBAMAR BESSA FREIRE; MALHEIROS, MÁRCIA FERNANDA
MALHEIROS
ALDEAMENTOS INDÍGENAS DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro: UERJ, 1997.
http://www.etnolinguistica.org/biblio:freire-1997-aldeamentos

MIGUEL MENÉNDEZ
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UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ETNO-HISTÓRIA DA ÁREA
TAPAJÓS-MADEIRA
Revista do Museu Paulista, Nova Série, v. XXVIII (1981/1982), p.
289-388
http://www.etnolinguistica.org/biblio:menendez-1982contribuicao
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eventos acadêmicos
WEBINARS
BUSINESS HISTORY COLLECTIVE
https://bizhiscollective.wordpress.com/
El Colectivo de Historia Empresarial surgió en mayo de 2020
como una iniciativa de historiadores económicos, empresariales
y financieros de Europa y las Américas. El Colectivo provee un
espacio para
presentar trabajos en historia económica,
empresarial y financiera, a través de una serie de webinars
iniciada en junio 2020. Los webinars están abiertos a todos los
miembros de estos campos de investigación dispuestos a
proveer comentarios constructivos. El Colectivo busca apoyar a
jóvenes investigadores. Creemos en la necesidad de promover
diversidad e inclusión en nuestra comunidad, e invitamos a
mujeres, miembros de grupos minoritarios, y gente en disciplinas
fuera de la economía y la historia a participar en la serie de
webinars.
19/01/2022 11 hrs. COL
Construyendo un club de categoría “Unión” Una propuesta de
abordaje teórico-metodológico para el análisis de clubes sociales
y la reconstrucción de las élites en la primera mitad del siglo XX
Presentadora: Priscila Villegas Arce (Universidad de Costa Rica)
Moderadora: Maria Fernanda Erazo (Universidad Veracruzana)
09/02/2022 11 hrs. COL
Comercio y empresarios. La construcción de una plaza comercial
durante la gran expansión agraria (Bahía Blanca 1884-1914)
Presentadora: Florencia Constantini (CONICET & Universidad
Nacional del Sur)
Moderador: Victor Flores (Banco Nacional de México)
FINANCIAL HISTORY NETWORK
https://financialhistorynetwork.wordpress.com/
The Financial History Network (@financialhist) was organized in
June 2020 to promote scholarship in the fields of financial history
and the history of finance, with a particular emphasis on the
organizational, market, and institutional long-term development
of financial intermediaries, markets, practices, and participants.
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December 13, 2021
Modernizing Elites in Latin America: Social-Network Evidence
from the Emergence of Banking in Antioquia
Javier Mejía, Postdoctoral Scholar, Stanford University
Chair: Sergio Castellanos-Gamboa
February 14, 2022
A Capital Mistake? Credit Lines and Capital Supply. The VOC and
Capital Market Integration within Asia around 1700
Alberto Feenstra, Assistant Professor, Leiden University
Chair: TBD
WEHIbAm-WEBINAR IN IBERO-AMERICAN ECONOMIC
HISTORY
https://webinariberoameric.wixsite.com/iberoamericaneh
The Webinar in Ibero-American Economic History, jointly
organized by economic historians from Universitat de Barcelona,
Universidad Carlos III de Madrid, El Colegio de México and the
Universidad de la República, Uruguay, aims to expand academic
contacts and enhance the international dissemination of
research on the economic history of Latin America.
After the successful experience of our two first series, we are
delighted to announce a new series of online seminars for the
Fall term of the academic year 2021-22. The webinar will meet
on Zoom every second Friday at 4:00 pm CET. The new sessions
will run from September 17 to December 3, 2021.
In order to receive the Zoom links to attend the seminars, please
register at WEHIbAm's web page:
THE INTERNATIONAL MACROECONOMIC HISTORY ONLINE
SEMINAR SERIES (IMHOS)
https://cepr.org/imhos
The International Macroeconomic History Online Seminar Series
(IMHOS), jointly organized by the Graduate Institute's Centre for
Finance and Development, the Centre for Economic Policy
Research and a consortium of universities and institutions from
around the world is starting a new series on September 22 and
ending on December 15.
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15 December 2021: Inflation and Individual Investors' Behavior:
Evidence from the German Hyperinflation, Fabio Braggion
(Tilburg University and CEPR), Felix Meyerinck (University of St.
Gallen), Nic Schaub (WHU)
17 February 2021: The Great Demographic Reversal: Ageing
Societies, Waning Inequality, and an Inflation Revival, Charles
Goodhart and Manoj Pradhan
24 February 2021: It Takes Money to Make MPs: New Evidence
from 150 Years of British Campaign Spending, Julia Cagé and
Edgard Dewitte
RED DE HISTORIA ECONÓMICA IBEROAMERICANA (RHEI)
https://redheiberoamericana.wixsite.com/inicio
La Red de Historia Económica Iberoamericana (RHEI) es una
organización que busca reunir a todos aquellos investigadores e
investigadoras jóvenes y estudiantes de la Historia Económica
Iberoamericana, cohesionando esfuerzos y recursos en un solo
sitio, con el fin de promover la historia económica
iberoamericana.

27

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE
DEZEMBRO 2021-JANEIRO 2022

ENCONTROS INTERNACIONAIS

EVENTO HÍBRIDO
VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE HISTORIA
ECONÓMICA
Lima, 2 a 4 de março de 2022
Relação de simpósios temáticos aprovados
https://cladhe.wordpress.com/2021/09/21/circular
-no-3/
EVENTO PRESENCIAL
SEGUNDO TALLER EMPRESARIADO EN AMÉRICA
LATINA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA Y GLOBAL
Cidade do México, 7 de abril de 2022
En víspera de la reunión anual 2022 de la Business
History Conference
Historia empresarial en tiempos de incertidumbre:
acogiendo la complejidad y la diversidad
https://thebhc.org/2022-bhc-meeting
7 de abril de 2022
Hotel María Isabel Sheraton, México
Instituciones co-organizadoras: Business History
Conference y la Asociación Mexicana de Historia
Económica, A. C.
FORMATO A DEFINIR
8ª CONFERÊNCIA LATINO-AMERICANA DE
HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO
Montevidéu, 20 a 22 de Abril de 2022
Pesquisar a História do Pensamento Econômico a
Partir da América Latina: De Superioridades,
Impérios e Todo o Resto
A conferência busca estimular os pesquisadores que
se dedicam ao campo das ideias econômicas na
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América Latina a vincular as literaturas sobre o
imperialismo e a superioridade dos economistas —
expandindo-as, criticando-as ou enriquecendo-as, e
também avaliando suas consequências e implicações
sobre a pesquisa teórica, empírica, multidisciplinar e
especialmente
interdisciplinar.
Interessa-nos
receber propostas provenientes de um amplo
conjunto de enfoques sobre a HPE, a metodologia da
Economia e os estudos sociais da ciência.
Prazo para envio de trabalhos completos: 30 de
março de 2022
Maiores informações: https://alahpe.org/ e
alahpe2021@fcea.edu.uy
EVENTO PRESENCIAL
EUROPEAN BUSINESS HISTORY ASSOCIATION 25TH
ANNUAL CONGRESS
Madri, 22 a 24 de Junho de 2022
Business under pressure: Historical lessons for the
2020s
The organizers of the European Business History
Association's 2022 congress cordially invite you to
reflect on the challenges that business actors cope
with today, and they will in the near future, by
looking at how firms and other organizations have
historically responded to “pressure”; being pressure
understood, on a broad sense, as any external or
internal force exerted on the organization to
transform its mission and values, structure, goals and
strategy, and managerial practices and adapt to a
changing environment. Therefore, this pressure can
come from the organization’s stakeholders, but also
from governments, international institutions, and
civil society among others.
We encourage submissions that explore the
potential of the historical method to provide new
empirical evidence for a theoretically-driven
discussion on how firms and other organizations
have historically managed pressure. The committee
is looking for studies on the implications in terms of
innovation, economic growth, entrepreneurship,
and social and environmental sustainability. Multi-
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disciplinary and comparative approaches
particularly welcomed.

are

Papers with other foci, however, will be considered
as well. In addition to proposals for individual papers,
scholars can send full panel sessions, which will
create more coherence within the conference
program. For panels, we strongly recommend
integrating a variety of comparative national,
regional, or sectoral differences.
Online submission will open from November 8, 2021
through January 30, 2022.
We are very much looking forward to meeting you in
Madrid, Spain, at the EBHA 2022 Congress!
The EBHA 2022 Congress Organizing Committee
https://ebha.org/Madrid2022

EVENTO PRESENCIAL
XLI ENCONTRO APHES – CONVITE À
APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES E/OU PAINÉIS
Coimbra, 15-16 de Julho de 2022
Encontra-se aberta até ao dia 31 de janeiro de 2022
a recepção de propostas de comunicações e/ou
painéis para o XLI Encontro da Associação
Portuguesa de História Económica e Social. Este ano,
o Encontro decorrerá na Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, nos dias 15 e 16 de julho
de 2022. A submissão de propostas e toda a
informação relativa ao evento encontra-se
disponível em:
https://encontroaphes2021.weebly.com/
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EVENTO PRESENCIAL
WORLD ECONOMIC HISTORY CONGRESS (WEHC)
2022
Paris, 25 a 29 de Julho de 2022
The World Economic History Congress XIX (WEHC
2022) in Paris, 25 - 29 July 2022, is coming in less than
a year.
We are pleased to send you our first monthly
newsletter to keep you updated on the progress of
the organization. In this newsletter below you will
find information about the call for papers (CFP),
events and parallel initiatives, the website and social
networks of the WEHC 2022, deadline reminders,
publications and more.
The WEHC 2022 team wishes you an excellent
beginning to the new school year.
WEHC 2022 – Website: https://www.wehc2022.org/
We are pleased to announce the launch of the new
WEHC 2022 website.
At the website you will find, inter alia:
How to come and where to stay
How to register for the congress
You will also find our draft conference programme
(in progress).
And you can access to the list of accepted sessions.
This website also offers a user-friendly interface to
organise your stay and program your personalized
conference agenda (in progress), which can then be
downloaded to your mobile calendars.
Follow us also on Twitter and Facebook to stay
updated.
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publicações
REVISTAS ACADÊMICAS

AMÉRICA LATINA EN LA HISTORIA ECONÓMICA
Vol. 28 Núm. 3 (2021): setembro-dezembro
Disponível em: http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE
Historia de la cooperación política y económica entre Rusia
y México a principios del siglo XXI (2000-2019)
Ekaterina Kosevich
La cooperación económica y la reformulación de la política
económica peronista, 1949-1955
Leandro Sowter
Lo urbano y la economía espacial de Brasil en el siglo XVIII
Everaldo Batista da Costa, Adriano Bittencourt Andrade,
Vinícius Sodré Maluly
El turismo y los inicios de una industria en Chile (1910-1950)
Juan Carlos Yáñez
Crecimiento económico, nutrición y niveles de vida en Lima
en el siglo XIX: nuevas estimaciones de ratios de bienestar
usando un modelo de programación lineal
Luis Felipe Zegarra
El donativo de los hacendados de Nueva España para
financiar la guerra de Sucesión española, 1709-1716
Elienahí Nieves
Marinha mercante chilena 1973-1985: a disputa entre
economistas liberais e militares nacionalistas
Alcides Goularti Filho
El origen del capitalismo de amigos latinoamericano actual:
la operación de redes de intereses e instituciones clave en el
periodo colonial
José Galindo Rodríguez
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INVESTIGACIONES DE HISTORIA ECONÓMICA /
ECONOMIC HISTORY RESEARCH
Vol. 17, núm. 4 (octubre, 2021)
Disponível em:
https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/issue/view/4153
Food Security, trade specialization, and violence in Colombia
(1916-2016)
Alexander Urrego-Mesa
El artesanado sedero y las fluctuaciones del mercado laboral
en la Valencia preindustrial (1479-1836)
Daniel Muñoz Navarro and Ricardo Franch Benavent
Gasto público departamental en educación y salud en
Colombia (1918-1973)
Carmen-Astrid Romero-Baquero and Pascual AmezquitaZárate
De la autonomía a la cooperación. El cambio de targeting del
Banco Central de Chile en la década de 1930
Uziel González Aliaga
Economic history into the perspective of economic thought
and historiography: Between the Symplegades
Manolis Manioudis
HISTORIA AGRARIA
Revista de Agricultura e Historia Rural
N. 85, December 2021
Disponível em:
https://www.historiaagraria.com/en/issues/85
DEBATES DE LA SEHA
José Vicente Serrão, Micheline Cariño, Leen Van Molle, Colin
R. Johnson, Henry French, Ana Cabana
Gender and Rural History: A Roundtable
ESTUDIOS
Flocel Sabaté
Hombres de la villa y hombres de fuera de la villa en Piera
durante la Baja Edad Media
Ferran Esquilache
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La distribución tradicional del agua del río Turia entre las
acequias de la Huerta de Valencia: Un sistema de origen
bajomedieval
Pablo Lacoste, Alejandro Salas
Molinos hidráulicos harineros en Coquimbo (Chile, 1544-1750)
José Saldaña Fernández
Comunidad rural, poder local, politización y ciudadanía:
Prácticas y aprendizajes políticos en el suroeste peninsular a
principios de la contemporaneidad (1808-1823)
José-María Serrano Sanz, Marcela Sabaté, Carmen Fillat
Trigo y política: El proteccionismo cerealista en el Parlamento,
1886-1890
Sara Martín Gutiérrez
Memorias de una joven obrera: Actitudes sociales, catolicismo
y poderes locales franquistas en una comunidad rural (Béjar,
1939-1960)
Luca Liverani, David Gallar Hernández
Recampesinizando los usi civici: Estrategias socioecológicas
tradicionales de manejo del territorio entre pastores en
Baunei (Cerdeña)
IURIS TANTUM
Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac, México
Vol. 35 Núm. 33 (2021)
Disponível em:
https://revistas.anahuac.mx/iuristantum/issue/view/206
Dossiê: LA ADMINISTRACIÓN FISCAL EN IBEROMAÉRICA:
INSTITUCIONES, OFICINAS Y FUNCIONARIOS, SIGLOS XVIII-XX
“EL GOBIERNO SIN ADMINISTRACIÓN, ES COMO UN
ASTRÓNOMO SIN TELESCOPIO, O PILOTO SIN TIMÓN”
Luis Jáuregui, Carlos de Jesús Becerril Hernández
EL COMISARIO DE GUERRA EN NUEVA ESPAÑA (1727-1816):
ANTECEDENTES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE UNA
FIGURA INSERTA EN EL CONTROL DEL GASTO MILITAR
Ernest Sánchez Santiró
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LAS TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN LA
ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE BRASIL: DE LA COLONIA A
LA NACIÓN, SIGLOS XVIII-XIX
Bruno Aidar, Cláudia Chaves, Marcia Eckert Miranda
LOS PROBLEMAS DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS DE LA NUEVA ESPAÑA, 1810-1821
Luis Jáuregui
DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA REPÚBLICA
UNITARIA: LA EXPERIENCIA DE CUNDINAMARCA, COLOMBIA
1872-1910
Edwin López Rivera
EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO DEL IVA EN 1980: UN
ACERCAMIENTO PARA ENTENDER LAS PROBLEMÁTICAS
ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL EN
MÉXICO
María del Ángel Molina Armenta
REVISTA DE HISTORIA INDUSTRIAL/INDUSTRIAL HISTORY
REVIEW
Vol. 30 No. 83 (2021)
Disponível em:
https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial/issue/vi
ew/2666
Bell e net vidre. Production, distribution and consumption of
glass in the kingdom of Valencia during the Late Middle Ages
Luis Almenar Fernández
Engineers and gas supply in 19th-century Spain
Mercedes Fernández Paradas, Carlos Larrinaga Rodríguez,
Juan Manuel Matés Barco
Strategies of international financial capitalism and the
integration of the Spanish electricity system: the Levantine
coast
Josean Garrués Irurzun, Antonio Hidalgo Mateos
Financial profitability of the Railway Company of Zaragoza to
Pamplona: a Ponzi scheme
DAVID CARLOS CASTELLVI NARBON
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Pescanova S.A. (1960–1973): between private initiative and
the push of the State
Jesús Giráldez Rivero, Miaría del Carmen Espido Bello
REVISTA DE HISTÓRIA (USP)
N. 180 (2021)
Disponível em:
https://www.revistas.usp.br/revhistoria/issue/view/11894
Artigos selecionados:
Hierarquias mercantis no Atlântico Português: as relações de
agência no comércio entre Portugal e Brasil, 1780 a 1807
Felipe Souza Melo
A Irrigação no Brasil na mira do capital internacional (19641975)
Mário Martins Viaja Júnior
Informalidade urbana, classe trabalhadora e raça no Rio de
Janeiro: a história dos censos de favelas (1948-1960)
Samuel Silva Rodrigues de Oliveira
Comércio e contrabando entre o Pará, o Contestado FrancoBrasileiro e a Guiana Francesa na década de 1870
Adalberto Paz
Anatomia política de uma crise bancária, praça do Rio de
Janeiro, Brasil, primeiro semestre de 1875
Thiago Fontelas Rosado Gambi
Braudel nas Terras Baixas: caminhos da Arqueologia na
construção de Histórias Indígenas de longa duração
Thiago Kater, Rafael de Almeida Lopes
As ocupações da população do Brasil no século XVII: uma
tentativa de estandardização
Diogo Andrade Cardoso
Baleias e Império: os Estados Unidos e a expansão baleeira nos
mares do Atlântico Sul (1761-1844)
Wellington Castellucci Junior
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ECONOMIA E SOCIEDADE (UNICAMP)
Vol. 30 (2021)
Disponível em:
https://www.scielo.br/j/ecos/i/2021.v30nspe/
Número em homenagem ao professor Wilson Cano (19372020)
Wilson Cano, um farol contra o crepúsculo
Baltar, Carolina Troncoso; Campos, Fábio Antonio de; Macedo,
Fernando Cézar de
Soberania, desenvolvimento e sociedade
Medeiros, Carlos Aguiar de; Sarti, Fernando
Soberania, industrialização e integração nacional: Wilson Cano
e os mosaicos do desenvolvimento brasileiro
Severian, Danilo; Lacerda, Antonio Corrêa de
Aspectos políticos da economia do desenvolvimento e do
subdesenvolvimento em Wilson Cano
Gomes Júnior, Evaldo; Aruto, Pietro Caldeirini; Tonin, Vitor
Hugo
Complexo econômico e complexidade
originalidade e atualidade em Wilson Cano
Campolina, Bernardo; Diniz, Clélio Campolina

econômica:

Os limites da contribuição da indústria ao desenvolvimento
nos períodos Lula e Dilma: uma nova versão do industrialismo
periférico?
Diegues, Antônio Carlos
O mito do imperialismo paulista revisitado
Oliveira, Fábio Lucas Pimentel de
Economia regional e a produção do urbano crítico: lições de
Wilson Cano
Clementino, Maria do Livramento
Depoimentos: Carlos Antônio Brandão, Cláudio Schuller
Maciel, Fernando Nogueira da Costa, José Graziano da Silva,
Luciano Coutinho, Luiz Gonzaga Belluzzo, Plínio de Arruda
Sampaio Jr.
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ARTIGOS SELECIONADOS
ALMANACK (UNIFESP)
n. 29, 2021
Disponível em: https://periodicos.unifesp.br/index.php/alm
Schmit, R., & Bressan, R. (2021). Derechos y propiedad de la
tierra en Entre Ríos durante la emergencia del orden nacional
en la Argentina.
Muaze, M. (2021). Os Escravagistas nas “Festas da
Modernidade”: o Centro da Lavoura e do Comércio nas
exposições internacionais (1880-1888).
Mello e Paiva, A. F. de . (2021). Resenha. Fiscalidade no Brasil:
voltando às origens de um problema perene.
REVISTA MUNDOS DO TRABALHO (UFSC)
v. 13 (2021)
Disponível em:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/issu
e/view/3128
Índios e africanos livres nas obras públicas, Manaus, Século XIX
Patricia Maria Alves de Melo
Espasmo e estagnação: um século de escravidão em Curitiba
(1765-1862)
Carlos Alberto Medeiros Lima
Mutualismo e Loteria no Rio de Janeiro Imperial (1850-1889)
Ronaldo Pereira de Jesus
Salvador das comerciantes: as mulheres na praça da Bahia
(1872-1889)
Adriano Ferreira de Sousa
NOVA ECONOMIA (UFMG)
Volume: 31, Número: 2, Publicado: 2021
Disponível em: https://www.scielo.br/j/neco/i/2021.v31n2/
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A reestruturação do sistema creditício doméstico e a
recuperação precoce da economia brasileira na década de
1930
Alvarenga Junior, Marcio; Mattos, Fernando Augusto Mansor
de
A expansão cafeeira e o financiamento hipotecário: Sudoeste
de Minas Gerais e Nordeste Paulista na Primeira República
Marcondes, Renato Leite; Oliveira, Lélio Luiz de
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO (ABEP)
Vol. 38 (2021)
Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbepop/i/2021.v38/
Listas Nominais de Trabalhadores: escravos e livres na
construção de pontes e estradas na província de Minas Gerais
(1830-1880). Cravo, Télio
TOPOI (UFF)
Vol. 22, n. 47 (2021)
Disponível em: https://www.scielo.br/j/topoi/i/2021.v22n47/
“Capazes de trabalhar”: domínio, política e cultura nas
relações de trabalho do Atlântico Sul (séculos XVII e XVIII).
Alfagali, Crislayne Gloss Marão
REVISTA DE INDIAS
Vol. 81 Núm. 283 (2021)
Disponível em: https://revistadeindias.revistas.csic.es/
La llegada del palo brasil americano a los mercados europeos:
grupos mercantiles transnacionales y pretensiones
monopolísticas, 1499-1530
Rafael M. Pérez García
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chamadas
ARTIGOS, PRÊMIOS E SUBMISSÕES PARA CONGRESSOS
ENTREMONS: UPF JOURNAL OF WORLD HISTORY –
CALL FOR ARTICLES: GENDER AND WORLD HISTORY
From the editorial committee of Entremons: UPF
Journal of World History, we invite you to send an
original text, which we can publish in the next edition
of our journal. We are looking for academic articles,
as well as reviews of recently published books, which
address the ways in which gender intersects with
world history.
Suggested themes:
· The origin of gendered inequalities
· Gender and the capitalist economies.
· Masculinities and feminities
· Gender and colonialism
· Slavery and gender
· Gender and political culture
· Maintenance of gendered practices
· Gender, relationships and conceptions of family.
· Childhood and the socialization of gender norms.
· Gender and religion.
In order to be considered, texts should be sent via
email to revista.entremons@upf.edu
If you have any further queries, especially regarding
formatting queries and word limits please visit our
website - http://entremons-eng.weebly.com/
Or feel free to get in touch directly via email revista.entremons@upf.edu
For both novice and more experienced researchers,
this is a valuable opportunity to share your work
within a truly flourishing academic field. We hope to
hear from you soon and look forward to welcoming
you into our project!
Yours sincerely,
The editorial committee of Entremons: UPF Journal of
World History.

41

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE
DEZEMBRO 2021-JANEIRO 2022

PRAZO: 10 DE JANEIRO DE 2022
REVISTA DE HISTORIA INDUSTRIAL – INDUSTRIAL
HISTORY REVIEW (RHI-IHR) – CHAMADA DE
ARTIGOS [FAST TRACK REVIEW]
Contributions linked to the general topic of
"industrialization and economic development" will be
considered – such as research on the evolution of
incomes and living standards, education and human
capital, political economy, inequality, trade, and
money and banking, to name a few (please see
https://revistes.ub.edu/index.
php/HistoriaIndustrial/index). Whereas the call is
open to all scholars, manuscripts in English by junior
scholars (5 years since completion of their Ph.D.) will
receive particular consideration.
Authors should mention their interest in the fasttrack review process in the cover letter when
submitting their manuscripts through the journal's
online
plataform
(https://revistes.ub.edu/index.php/HistoriaIndustrial
/about/submissions), no later than January 10th,
2022.
Up to a maximum of eight (8) manuscripts will be
selected and considered for publication in the 2022
issues of the RHI-IHR. The editorial board will
communicate to the authors whether received
papers will be sent out to referees by January 17th,
2022. Selection will not imply publication, as this will
depend on the fast-track referee process.
The authors of the selected manuscripts will receive
the referee reports, together with editorial
comments, before February 28th, 2022.
Upon the author's agreement, non-selected
manuscripts for a fast-track review will be considered
as a regular submission.
PRAZO: 31 DE JANEIRO DE 2022
XLI ENCONTRO APHES – CONVITE À
APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES E/OU PAINÉIS
Encontra-se aberta até ao dia 31 de janeiro de 2022
a recepção de propostas de comunicações e/ou
painéis para o XLI Encontro da Associação Portuguesa
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de História Económica e Social. Este ano, o Encontro
decorrerá na Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra, nos dias 15 e 16 de julho de 2022. A
submissão de propostas e toda a informação relativa
ao evento encontra-se disponível em:
https://encontroaphes2021.weebly.com/
PRAZO: 25 DE FEVEREIRO DE 2022
CALL FOR PAPERS: GIVING CREDIT TO
DICTATORSHIP: AUTHORITARIAN REGIMES AND
FINANCIAL CAPITALISM IN THE 20TH CENTURY
The Institute of Social Sciences (ICS) and the Lisbon
School of Economics and Management (ISEG) of the
University of Lisbon invite submissions to the
conference committee on the theme of “Giving Credit
to Dictatorship: Authoritarian Regimes and Financial
Capitalism in the Twentieth Century”.
The accelerated globalization of the last decades has
recently captured the attention of scholars from
different disciplines who have started to notice how
capitalism can flourish in very different social
contexts and under very different political regimes,
democratic as well as authoritarian. These recent
developments were crucial in reopening an old
debate on the relations between capitalism, freedom,
and democracy, which pivots around the following
key question: does capitalism always pave the way to
democracy, or could it be perfectly at ease, and
sometimes even favour, an authoritarian political
environment?
Contributing to this debate, this conference aims to
promote a renewed historiographical interest in the
study of the relations between financial capitalism
and authoritarian regimes during the twentieth
century. More specifically, the conference is intended
as an opportunity to overcome a too rigid disciplinary
divide between political, cultural and economic
history, thus fostering the analysis of economic
choices in terms of political forces. In this sense, the
overall objective is to understand what power
relations, political resources, and theoretical models
underlie economic outcomes in authoritarian
regimes.
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The main underpinning assumption is that, as
economic structure and political organization are
contingent and deeply interconnected, it is
impossible to fully appreciate the shape, extent, and
historical transformation of any financial system
without analysing its political, legal, and cultural
determinants. In focusing on these inter-disciplinary
dynamics, the conference wishes to produce a better
comprehension of (a) the role of domestic and
international finance in the rise, stabilization and fall
of dictatorships during the twentieth century; (b) the
action of the regimes in shaping and transforming the
banking and financial system; and (c) the function of
economic theory and ideological constructs in
dictatorial environments.
The organizers are particularly interested in papers
that address any of the following research questions:
How did financial and banking systems evolve within
the political context of the authoritarian regimes that
rise during the twentieth century?
How did financial systems stem their influence on the
economic policies of the regimes and how did the
regimes influence the evolution of the national
financial systems and rules?
What were the relations between authoritarian
regimes, domestic financial systems, and world
markets and institutions?
What kind of economic theories and models were
developed by intellectuals and thinkers with close
connections to the political regimes?
What was the function of the authoritarian regimes in
the context of the extensive transformation of the
global capitalist system in the twentieth century
What connections can be identified between the
specific histories of the various authoritarian regimes
in the twentieth century, the chaotic hegemonic
transition of the interwar period, and the
establishment and functioning of the United States
post-1945 world hegemony?
Please submit an abstract (up to 500 words max) and
a short biographical note (around 10 lines) with
affiliation and contact information until February 25,
2022 to valerio.torreggiani@ics.ulisboa.pt stating in
the object of the email “GIVING CREDIT TO
DICTATORSHIP + SURNAME”.
The conference will be held at the Institute of Social
Sciences (University of Lisbon) on November 14-15,
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2022, at the following address: Avenida Prof. Aníbal
de Benttencourt 9, 1600-189, Lisbon – Portugal
Presentations will be in English.
Conference committee
José Luís Cardoso (ICS-University of Lisbon)
Giovanni Farese (European University of Rome)
Carlos Gabriel Guimarães (University Federal
Fluminense)
Elena Martínez Ruiz (University of Alcalá)
Rita Martins de Sousa (ISEG-University of Lisbon)
Gaetano Sabatini (ISEM-University of Roma Tre)
Florencia Sember (CONICET-University of Buenos
Aires)
Valerio Torreggiani (ICS-University of Lisbon)
Nuno Valério (ISEG-University of Lisbon)
Contact Info:
Valerio Torreggiani
Research Fellow | History
Institute of Social Sciences
University of Lisbon
Av. Professor Aníbal de Bettencourt, 9
1600-189 Lisbon, Portugal
Contact Email:
valerio.torreggiani@ics.ulisboa.pt
PRAZO: 15 DE MARÇO DE 2022
REVISTAS BRÉSIL(S) E REVISTA CONFINS - DOSSIÊ
TEMÁTICO: “OS RECENSEAMENTOS NO BRASIL:
PERSPECTIVAS HISTÓRICAS, NOVAS ABORDAGENS E
DESAFIOS ATUAIS”
Organização: Alexandre Camargo (IUPERJ/UCAM),
Claudia Damasceno (EHESS/CRBC), Hervé Théry
(CNRS-USP)
Instrumentos essenciais para as ações do Estado
brasileiro e para sua avaliação, os recenseamentos
refletem os processos de concepção e de
consolidação de políticas econômicas, territoriais e
sociais do país. Desde as primeiras décadas do século
XX, eles contribuíram para a criação de modelos de
crescimento e de políticas populacionais, para a
identificação de problemas nacionais, e para a
emergência e consolidação da pesquisa em ciências
sociais no Brasil. Somente no final da década de 1950,
as estatísticas começaram a ser mobilizadas, por
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alguns pesquisadores, para contestar o mito de uma
nação sem divisões e sem conflitos raciais. A partir
dos anos 1990, os recenseamentos tornaram-se um
elemento
essencial
dos
movimentos
de
democratização da sociedade brasileira, dando
visibilidade e novos meios de luta às minorias. Mais
recentemente, os cortes orçamentais e a
simplificação do recenseamento de 2020 impostos
pelo governo federal, conjugados às restrições
sanitárias da pandemia COVID-19 resultaram
inicialmente no cancelamento da campanha
censitária, até que uma decisão judicial obrigou o
Presidente da República a relançar o processo.
O objetivo deste dossiê temático é, por um lado,
refletir sobre cem anos da história censitária do país
partindo do Censo de 1920, que foi um marco
importante e inovador quanto à qualidade técnica,
mas também em termos da quantidade de variáveis
pesquisadas e dos modos de apresentação dos dados.
Por outro lado, o dossiê deverá refle�r as
perspectivas atuais da sócio-história da estatística,
que aborda os modos de produção, de circulação e
uso dos números públicos, entendidos como objetos
culturais e como artefatos que resultam de práticas
sociais de classificação, registro e de confrontação
entre as diferentes dimensões da realidade. Neste
sentido, serão bem-vindas as análises comparativas e
cruzadas entre o caso brasileiro e o de outros países.
Eixos de reflexão
Os organizadores do dossiê incentivam as propostas
de artigo inseridas em um ou vários dos seguintes
eixos:
1) Os métodos empregados nos censos, os
enquadramentos espaciais dos dados, tanto durante
a campanha de coleta quanto na divulgação, e o papel
desempenhado por essas escolhas nos movimentos
de construção e reforma do Estado, questões que
poderão ser analisadas numa perspectiva diacrônica;
2) As controvérsias envolvendo instituições,
comunidades científicas e corpos técnicos, sabendo
que os censos possibilitaram a esses últimos de
intervir e de exercer uma influência crescente nos
debates públicos, ao mesmo tempo que eles
contribuíram para a formação de novos campos do
conhecimento;
3) A gênese das categorias demográficas, sociais,
econômicas e espaciais (« raça/cor», «religião », «
pobreza », «favela », etc.) e sua evolução, analisadas
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em relação ao surgimento de novos atores, à criação
e à especialização de órgãos governamentais e à
emergência de formas de participação social;
4) As interfaces entre números, mapas e outros
recursos visuais na construção da imagem de nação,
na ordenação político-territorial e na progressiva
regionalização dos dados populacionais;
5) O impacto das tecnologias digitais tanto na
produção do censo, quanto no controle público sobre
a difusão da informação;
6) O censo como instrumento de luta política, entre
promessa de equidade social, agenda neoliberal e
negacionismo científico.
Normas e calendário
O dossiê temático será publicado em maio de 2023
nas revistas Brésil(s) e Confins.
Os artigos deverão ter um máximo de 50.000
caracteres (incluindo espaços, notas, referências
bibliográficas). Os autores deverão respeitar todas as
outras normas editoriais da revista Brésil(s)
disponíveis no site da revista ou nos links:
https://journals.openedition.org/bresils/375
(francês)
;
https://journals.openedition.org/bresils/1191
(português)
;
https://journals.openedition.org/bresils/1964
(inglês).
As propostas de artigos serão analisadas na língua de
redação, por dois avaliadores em « duplo-cego ». Os
textos aprovados serão publicados nos dois idiomas:
em francês na revista Brésil(s), em português na
revista Confins (haverá links cruzados, remetendo
para cada revista).
Os autores deverão custear as traduções, e poderão
solicitar aos organizadores sugestões de tradutores.
Os textos deverão ser enviados à redação da revista
Brésil(s) até o dia 15 de março de 2022.
Contact : bresils-revue@ehess.fr
PRAZO: 31 DE MARÇO DE 2022
SPECIAL ISSUE: “LIVING STANDARDS: A HISTORICAL
PERSPECTIVE”
The deadline for the submission of papers is March
31, 2022
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Recently, economic history has seen an interest in
the historical study of living standards. Using data
from decades or centuries ago, many researchers
analyzed how households met their basic needs.
Much remains unknown: How high were living
standards in the past? How large was the gap in living
standards across cities and sectors? What explains
the evolution of living standards? How do living
standards relate to economic growth?
Our
journal,
Investigaciones
de
Historia
Económica/Economic History Research, invites
submissions for the special issue "Living standards: a
historical perspective". We welcome historical
studies of living standards from a wide geographical
and temporal coverage. We will consider both
comparative studies and single city or country
studies. Papers in Spanish and English will be
accepted. We consider this special issue of great
relevance not only to know whether households
could meet their basic needs in the past, but also to
draw lessons for the future.
The editors of the special issue are Leticia ArroyoAbad (Leticia.Abad@qc.cuny.edu) and Luis Felipe
Zegarra (lfzegarrab@pucp.pe). Manuscripts will be
peer reviewed according to the journal´s standard
practice. For any question about the special, send an
email to Luis Felipe Zegarra (lfzegarrab@pucp.pe).
Manuscripts should be submitted via ihe@aehe.es,
following the standard process. For more information
on
the
author
guidelines,
please
visit
https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/about/submissi
ons
PRAZO: 10/15 DE ABRIL DE 2022
FONDAZIONE ISTITUTO INTERNAZIONALE DI
STORIA ECONOMICA "F. DATINI"
Call for research papers 2021-2023
Alternative currencies. Commodities and services
as exchange currencies in the monetarized
economies of the 13th to 18th
centuries.
Maiores informações:
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http://www.istitutodatini.it/temi/pdf2/call_en.pdf
http://www.istitutodatini.it/temi/eng/call.htm
The results of this call for research papers will be
presented at Prato during the 54th
Study Week (May 14th
-18th, 2023)
This Settimana will be devotedto the study of the
importance and exact place of such alternative trade
practices in the economies of the 13th to 18th
centuries. If the expression “alternative currencies”
has in the past generally referred to monies used as
an alternative to national or prevailing multinational
monetary systems, we wish here to concentrate
attention on payments in kind or commodities and
services employed as means of barter in the
monetarized economies of the 13th to 18th
centuries. Although monetary theory has focused
mainly on credit, money of account, and real money
in the form of coins or paper money, a striking feature
of the circulation of money is that coins or paper
money have not prevented payments in kind, partial
or not. While this perspective on barter has been
interpreted as evidence of the existence of a world of
“scarce money” limited to the countryside and
periods of money shortage, or as reflecting the desire
of authorities to fix the value of goods, these
arguments have been refuted by researchers like
Laurence Fontaine (2008), Craig Muldrew (2001), and
Jean-Michel Servet (1988; 1994).
Expected results The selected papers will be
presented and discussed at Prato in the course of the
Study Week 2023. After the discussion at the
Settimana sessions, scholars should complete and
revise their texts by 30 June 2023. All contributions
received by the Institute will be subject to anonymous
adjudication before publication.
Call for papers Scholars are invited to send their
proposal by compiling an abstract that will be
reviewed by the Executive Committee. The paper
should represent an original contribution and be
either generally comparative or a specific case-study
that speaks to the larger questions set out here.
Participants who are pursuing a PhD, should have
completed it before the start of the conference.
Papers proposed by projects or collaborative groups
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that link scholars from different countries and
institutions will be assessed with particular interest if
they offer a comparative analysis in geographical or
diachronic terms across two or more related research
themes. We will also consider innovative session
formats for these type of proposals. The completed
format must be received by 15 April 2022 to the
following e-mail address: datini@istitutodatini.it The
Executive Committee will only take fully completed
formats into consideration and will decide by 2022
whether they have been accepted, when authors of
the selected proposals will be notified. Depending on
the Institute’s financial resources, at least 25 scholars
will be provided with hospitality at Prato for the Study
Week. The Council may also invite up to 20 additional
scholars to participate in the project without any right
to hospitality or reimbursement. The Fondazione
Datini will award for the Prato conference up to 10
Travel Bursaries to cover travel costs for the
conference to the maximum of 250 euros per grant
for postdoctoral scholars who do not hold a full-time
academic position. Applicants must send the travel
bursaries form to the Fondazione Datini with their
paper by 10 April 2023.
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lançamentos de livros
Lançamentos recentes
PRÊMIO DE MELHOR TESE DE DOUTORADO
ABPHE 2017-2018
NATIONALÖKONOMIE NOS TRÓPICOS:
PENSAMENTO ECONÔMICO ALEMÃO NO BRASIL
(1889-1945)
LUIZ FELIPE BRUZZI CURI
São Paulo: Editora Hucitec, 2021.
Este livro busca compreender como o pensamento
econômico alemão oitocentista – a Nationalökonomie –
foi incorporado ao discurso econômico produzido no
Brasil, entre o final do século XIX e as primeiras décadas
do XX. Assimiladas em diversos países nesse contexto,
essas ideias influenciaram, por exemplo, a maneira como
Rui Barbosa e Amaro Cavalcanti abordaram as finanças
públicas, a crítica de Vieira Souto à política monetária de
Murtinho e a defesa, por parte de Roberto Simonsen, de
uma “economia nacional” autônoma. Partindo da
formação da economia política na Alemanha, o livro volta
o olhar para o Brasil. Sempre colocando as ideias em seu
tempo, os capítulos percorrem discursos parlamentares,
livros-texto, panfletos e programas de curso para traçar
os caminhos desse processo de disseminação
internacional. O resultado é um quadro bastante diverso,
que, além de informativo, recoloca a questão: o que
define a formação de um pensamento econômico
“brasileiro”?
https://lojahucitec.com.br/produto/nationalokonomienos-tropicos-pensamento-economico-alemao-no-brasil1889-1945-luiz-felipe-bruzzi-curi/
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PRÊMIO DE MELHOR DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
ABPHE 2017-2018
FINANCIANDO O NEGÓCIO DE PERNAMBUCO:
PRODUÇÃO COLONIAL, COMÉRCIO
ULTRAMARINO E A ECONOMIA DO
TRANSPORTE NO ATLÂNTICO PORTUGUÊS
(SÉCULO XVIII)
FELIPE SOUZA MELO
São Paulo: Editora Hucitec, 2021.
Como era organizada a produção colonial, o comércio de
gêneros tropicais e o transporte ultramarino no século
XVIII? Como e de que forma ocorriam os financiamentos
na produção açucareira? Quem eram os comerciantes,
credores, comissários e proprietários de embarcações que
faziam as trocas entre Pernambuco e Portugal? Como eles
faziam as trocas? Como os mercadores atuavam dentro do
comércio de monopólio e como operavam no mercado
livre? Quanta riqueza eles transportaram? Quais eram as
formas mais comuns de organização comercial? E como
ocorria a relação entre esses atores, suas estratégias e
conflitos? O livro procura explorar essas e outras questões
com novas fontes e dados, fornecendo ao leitor um
panorama de diversos aspectos da economia de
Pernambuco durante o século XVIII.
https://lojahucitec.com.br/produto/financiando-onegocio-de-pernambuco-producao-colonial-comercioultramarino-e-a-economia-do-transporte-no-atlanticoportugues-seculo-xviii-felipe-souza-melo/

52

BOLETIM INFORMATIVO ABPHE
DEZEMBRO 2021-JANEIRO 2022

HISTÓRIA PÚBLICA E HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE
ROGÉRIO ROSA RODRIGUES E VIVIANE BORGES (Orgs.)
São Paulo: Letra e Voz, 2021.
Este livro propõe articulações entre a história pública e a
história do tempo presente, discutindo temáticas ligadas
aos sujeitos desviantes, a temas sensíveis, ao passado
incômodo que insiste em se fazer presente. A memória é
a categoria fundamental que atravessa o livro, travando
combates contra o esquecimento e conectando os dois
campos de estudo. A atitude historiadora que emerge dos
estudos aqui realizados não é aquela que se agita e se
identifica com o imediato, mas a que busca identificar e
temporalizar as diversas linhas de força do passado que
atravessam e disputam espaço na memória histórica
recente.
https://www.letraevoz.com.br/produtos/historiapublica-e-historia-do-tempo-presente-rogerio-rosarodrigues-e-viviane-trindade-borges/
53
NEWTONIANOS NO MERCADO: DOS PRIMEIROS
PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS AOS PROFESSORES
INDEPENDENTES E/OU ITINERANTES DE FILOSOFIA NATURAL
E EXPERIMENTAL NA INGLATERRA DO SÉCULO XVIII

LUIZ CARLOS SOARES
Rio de Janeiro: Editora 7 Letras, 2021.
“Nos capítulos do presente livro, focalizaremos as
trajetórias e as obras de muitos professores
independentes e/ou itinerantes de Filosofia Natural e
Experimental, personagens estes que não apenas tiveram
uma importante atuação no panorama cultural inglês e
britânico setecentista, como também foram fundamentais
para a constituição de um ideal de ‘Conhecimento Útil e
Aplicado’ que teve um impacto social profundo na
segunda metade do século XVIII. Além desta dimensão útil
e aplicada da Filosofia Natural e Experimental,
evidentemente enfatizaremos seus fundamentos
Newtonianos e a sua dimensão pública, sem deixar de
considerar os seus aspectos de espetáculo e teatralidade
e sua vinculação aos ideais ilustrados da polidez. Assim,
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procuraremos trazer ao conhecimento do público leitor
brasileiro um vasto estudo sobre as trajetórias e as obras
destes personagens que, através da sua prática docente
nas localidades em que viviam ou itinerantemente por
diversas cidades provinciais, contribuíram para criar uma
ampla atmosfera intelectual e mental que se constituiu
numa das bases intelectuais do processo que transformou
a Inglaterra na primeira potência industrial do planeta”.

PASSADOS PRESENTES:
O GOLPE DE 1964 E A DITADURA MILITAR
RODRIGO PATTO SÁ MOTTA
Rio de Janeiro: Zahar, 2021.
Rodrigo Patto Sá Motta apresenta aqui uma história da
ditadura no Brasil organizada em torno de questões
polêmicas centrais no atual debate público, que são
analisadas ao longo de onze capítulos – por que 1964 foi
um golpe e não uma revolução; as motivações dos
golpistas; por que o regime instalado era de fato uma
ditadura; o apelo moralizador e o uso político da "luta"
contra a corrupção; o tão propagado milagre econômico e
a sua problemática herança; entre outros tópicos que têm
servido de baliza a projetos políticos antidemocráticos.
De autoria de um historiador com anos de pesquisa e
prática docente, somando conhecimento coletivo já
produzido a reflexões baseadas em novas evidências
documentais, esta é uma obra mais do que oportuna em
tempos de fake news e ameaças autoritárias. Livre de
maniqueísmos, Passados presentes ajudará o leitor a
compreender os principais aspectos e fases de um período
nefasto que ainda precisa ser superado, para que não
volte nunca mais.
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FLUXO E REFLUXO: DO TRÁFICO DE ESCRAVOS ENTRE O
GOLFO DO BENIM E A BAHIA DE TODOS-OS-SANTOS, DO
SÉCULO XVII AO XIX
PIERRE VERGER
Fluxo e refluxo é resultado de quase vinte anos de
pesquisa de Pierre Verger. O detalhado e criterioso estudo
foi apresentado pela primeira vez na Sorbonne, em 1966,
como a tese de doutorado do antropólogo e etnólogo
francês. Lançada no Brasil apenas em 1987, a obra
rapidamente se tornou um marco historiográfico: a partir
de levantamentos feitos na costa da África e de cartas do
negreiro José Francisco dos Santos, conhecido como
Alfaiate, Verger reconstrói a rota de compra e venda de
escravos entre a Bahia e o golfo do Benim no período da
colonização portuguesa, e recupera os desdobramentos
culturais dessa relação comercial.
"Apesar dessas duas comunidades terem praticamente
perdido contato a partir do início do século XX, seus
integrantes tornaram-se, em termos culturais, africanos
do Brasil e brasileiros da África", diz Pierre Verger. Cinco
décadas após seu lançamento na França, Fluxo e refluxo se
prova indispensável para se compreender a história do
tráfico, da escravidão e do Atlântico.
HISTORIA EMPRESARIAL EN AMÉRICA LATINA: TEMAS,
DEBATES Y PROBLEMAS
ANDREA LLUCH, MARTÍN MONSALVE ZANATTI Y
MARCELO BUCHELI
Este libro ofrece la primera visión general de la historia
empresarial de América Latina escrita por reconocidos
investigadores internacionales. La publicación combina la
rigurosidad del análisis especializado con la redacción ágil
dirigida a una amplia audiencia. La primera parte del libro
ofrece una visión panorámica de la historia empresarial de
seis países de la región, y la segunda presenta un estudio
de temas clave para entender el desarrollo de las
empresas de la región tales como el desempeño de los
grupos económicos, las inversiones de las multinacionales,
la evolución de las empresas familiares, el impacto de la
violencia en el empresariado, el rol de la mujer en las
firmas, el impacto del transporte en el desarrollo
económico y la interacción entre ecología y empresa en la
región. La historia de la empresa y los empresarios
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latinoamericanos constituye una valiosa herramienta para
el desarrollo de competencias y saberes mediante la
evaluación de las funciones y estrategias desplegadas por
las compañías y sus líderes en los diferentes períodos y
países de América Latina.
Introducción - Andrea Lluch, Martín Monsalve Zanatti y
Marcelo Bucheli
PARTE I: CAPÍTULOS POR PAÍSES
Historia empresarial de Argentina: empresas familiares,
grupos económicos y multinacionales extranjeras en
Argentina, 1875 – 2010 - Norma Lanciotti
Historia empresarial de Brasil: de la familia empresaria a
los grupos económicos diversificados - Anne Hanley
Historia empresarial de Chile: operar en una economía
dependiente de recursos naturales - Manuel Llorca-Jaña y
Rory M. Miller
Historia empresarial de Colombia: diversidad regional y
empresariado heterogéneo - Carlos Dávila L. de Guevara
Historia empresarial de México: continuidades y
transformación - Aurora Gómez-Galvarriato Freer y
Gabriela Recio Cavazos
Historia empresarial del Perú: de los galeones a las
multilatinas - Martín Monsalve Zanatti
PARTE II: CAPÍTULOS TEMÁTICOS
Sostenibilidad y negocios verdes en América Latina Geoffrey Jones
Conflicto, criminalidad y violencia: un desafío para los
empresarios de Colombia y México - Sandra Ley y Angelika
Rettberg
Familias empresarias y empresas familiares en América
Latina - Paloma Fernández Pérez y Andrea Lluch
Los grupos económicos latinoamericanos - María Inés
Barbero
Empresas multinacionales en la historia de América Latina
- Marcelo Bucheli
Mujeres en la empresa de Latinoamérica: una perspectiva
de largo plazo - Bernardita Escobar Andrae
Empresas y la adopción de la rueda y la hélice en los
Andes, 1850-2018 - Xavier Durán
https://fondoeditorial.up.edu.pe/producto/historiaempresarial-en-america-latina-temas-debates-yproblemas-ebook/
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oportunidades
Florida State University - Ph.D. Admissions
Florida State University's Department of Economics is
currently accepting applications to the Ph.D. program for
Fall 2022. Applications for Fall 2022 are due January 1,
2022. Most of our students are funded by a generous
package that includes a stipend, tuition waiver, and health
insurance subsidy. FSU also offers special scholarships for
students from Latin American and the Caribbean.
The Economics doctoral program at FSU prepares students
for a variety of careers in academia, government, and the
private sector. Our students work closely with faculty to
engage in cutting edge research. Our faculty are especially
strong in experimental economics and applied
econometrics, including economic history, urban, and
public economics. The department also maintains a strong
focus on microeconomics and applied microeconomics.
Among the fields we offer include: Applied Econometrics,
Experimental Economics, Financial and Monetary
Economics, Industrial Organization, International
Economics, Labor Economics, Law and Economics,
Population Economics, Public Economics, and Urban
Economics.
Recently, we have placed students at top research
universities in both tenure track positions, post docs, and
visiting professors.
For more information about the program, please visit our
website,
https://coss.fsu.edu/economics/phd-program-2/
or contact our Director of Graduate Studies
(ckitchens@fsu.edu).
To apply you will be directed to the FSU Graduate College
Website:
https://gradschool.fsu.edu/admissions/graduateadmissions
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FGV/EESP procura professores de História Econômica e
HPE
A Escola de Economia de São Paulo (FGV/EESP) está
procurando professores de História Econômica e de
História do Pensamento Econômico para atuarem na
graduação a partir do início de 2022.
Os candidatos podem ser doutores ou doutorandos em
Economia ou História Econômica. É necessário que
tenham formação em economia, conhecimento em
métodos quantitativos e familiaridade com a literatura
atual. Não é necessário experiência em ensino.
O regime de trabalho é horista e o pagamento por hora
aula é competitivo. As aulas são tutoriais supervisionados
pelos professores responsáveis pelas disciplinas.
Pedimos aos interessados que enviem seus CV para
eesp.h.e@gmail.com
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diretoria da ABPHE
Gestão 2021-2023
Presidente – Bruno Aidar (UNIFAL)
Vice-presidenta – Cláudia Tessari (UNIFESP)
1º Secretário – Thiago Fontelas Rosado Gambi (UNIFAL)
2º Secretária – Renata Bianconi (UNICAMP)
1º Tesoureiro – Michel Deliberari Marson (UNIFAL)
2º Tesoureiro – Julio Cesar Zorzenon Costa (UNIFESP)

CONSELHO DE REPRESENTANTES
Região Norte

Região Sudeste

1º Titular – Siméia de Nazaré Lopes (UFPA)

1º Titular – Rita de Cássia da Silva Almico
(UFF)

2º Titular – Leila Mourão Miranda (UFPA)
Suplente - Danilo Araujo Fernandes (UFPA)
Região Centro-Oeste
1º Titular – Fernando Tadeu de Miranda
Borges (UFMT)
2º Titular – Déborah Oliveira Martins dos
Reis (UnB)
Suplente - Caroline Gonçalves (UFMS)

2º Titular – Pérola Maria Goldfeder e Castro
(Seção de Cultura e Patrimônio Histórico de
Campanha/MG)
Suplente – Vitória Fernanda Schettini
(UNIVERSO)
Região São Paulo
1º Titular – Milena Fernandes Oliveira
(UNICAMP)
2º Titular – Guilherme Grandi (USP)

Região Nordeste
1º Titular – Glaudionor Gomes Barbosa
(UFPE)
2º Titular – Idelma Aparecida Ferreira
Novais
Suplente – Augusto Fagundes da Silva dos
Santos (UEFS)

Suplente – Janaína Fernanda Battahin
(UNESP)
Região Sul
1º Titular – Fábio Faria de Moraes (CIASC)
2º Titular – Talita Alves de Messias
(UNISINOS)
Suplente – Valter Lenine Fernandes (IFSUL,
UFRGS)
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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)
Alcides Goularti Filho (2019-2021)
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