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Editorial 
 
Este Boletim bimestral da ABPHE traz a lista dos trabalhos selecionados para 7ª Conferência 

Internacional de História Econômica e IX Encontro de Pós-Graduação em História 

Econômica que será realizado na Faculdade de Economia da USP de Ribeirão Preto entre os dias 

10 e 11 de julho próximos. Agradecemos o esforço da Comissão Organizadora e da Comissão 

Científica para viabilizar o evento em tempos tão difíceis para o país. O cancelamento de vários 

eventos acadêmicos esse ano tem dado a exata dimensão da crise que estamos vivendo. 

Também pode ser encontrado nesse boletim informações sobre o novo número de nossa Revista 

(História Econômica & História de Empresas) e sobre a adoção de pagamentos on-line na 

página da nossa associação.  

Encaminhamos ainda convocatórias de eventos acadêmicos incluindo o VI Congresso Latino 

Americano de História Econômica que será realizado entre os dias 23 a 25 de julho de 2019 em 

Santiago, Chile. Na ocasião serão entregues os prêmios de Melhores Teses de História 

Econômica Latino-Americana, patrocinado pela ABPHE e as Associações da Argentina, Chile, 

Caribe, Colômbia, México, Peru e Uruguai de História Econômica. Convidamos todos os nossos 

associados que orientaram ou defenderam teses doutorais entre 2016-2018 para que submetam 

as respectivas teses de acordo com as regras constantes neste boletim. 

Por fim, aproveitamos a oportunidade para convidar os sócios da ABPHE a nos ajudar com a 
circulação de notícias, nos enviando informações sobre eventos, concursos, notícias e publicações 
de livros que possam interessar aos associados. Entrem em contato conosco pelo e-mail: 
abphe1@gmail.com ou pela página que estamos iniciando nas redes sociais: 
https://www.facebook.com/abpheoficial/   
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Anuidades ABPHE e Pagamentos on-line 
 

A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de seus 
sócios(as). Para realizar o pagamento da anuidade de 2017 (e, eventualmente, de anuidades 
atrasadas) entre em contato com a tesouraria para se informar dos valores devidos através do e-
mail: tesouraria.abphe@gmail.com   

Valor da anuidade para 2018. Foi aprovado na última reunião ordinária do Conselho de 
Representantes da ABPHE a manutenção do valor das anuidades em R$ 200,00 (profissionais) e 
R$ 100,00 (estudantes). Para aqueles que pagarem até 30 de junho de 2018 a ABPHE oferece 
descontos de 20%, sendo assim os valores ficam em R$ 180,00 (profissionais) e R$ 90,00 
(estudantes). 

Para efetivar o pagamento existem duas formas. O depósito na conta da ABPHE ou pelo 
PagSeguro. O depósito tem os seguintes dados bancários: 

Banco do Brasil – Agência 1504-0; CC: 17.370-3; 
Banco Itaú Unibanco S/A – Agência 1536; CC: 36311-0 
CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90. 

Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o e-mail 
tesouraria.abphe@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também via e-mail. 

 
Antiga reivindicação dos sócios, a ABPHE conseguiu estabelecer um convênio com o PagSeguro 
para permitir o pagamento das Anuidades e novas inscrições on-line.  

Ao acessarem as abas “anuidades” ou “quer se associar” os sócios 
e interessados em se associar a ABPHE serão direcionados para a 
página do PagSeguro onde poderão completar seus pagamentos 
incluindo aí o parcelamento dos mesmos.  

Brevemente os pagamentos de demais atividades da Associação (compra dos livros editados pela 
ABPHE e inscrição em eventos e congressos) também poderão ser feitos por esse sistema. 

 
 

História Econômica & História de Empresas 
(Aquisição de revistas impressas e novo número) 

 
A diretoria da Associação e a comissão editorial da revista convidam os sócios e demais 
interessados a submeter textos para História Econômica & História de Empresas (HE&HE, ISSN 
1519-3314). A revista é uma publicação semestral da ABPHE, que pode ser acessada endereço 
www.abphe.org.br.  

Atualmente a revista está indexada na EconLit, no Journal of Economic Literature (versões 
eletrônica on-line e CD ROM), na Econpapers, no IDEAS, no LATINDEX e no Portal de Periódicos 
da CAPES.  

A atual diretoria, em conjunto com a nova Comissão Editorial da HE&HE composta por Bruno Aidar 
(editor), Ivanil Nunes, Ivan Salomão e Thiago Fontelas Rosado Gambi, continua a oferecer aos 
autores e sócios da ABPHE a revista pelo custo de sua impressão. Os números publicados entre 
2012 e 2017 podem ser adquiridos por sócios e autores pelo valor de R$ 30,00 cada exemplar e 
por demais interessados pelo valor de R$ 50,00 reais (o valor já prevê o envio pelo correio). 
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Pedimos que os interessados entrem em contato conosco (abphe1@gmail.com) indicando quais 
são os números de seu interesse, qual deve ser o endereço para recebimento das revistas, 
juntamente com o comprovante do pagamento dos números selecionados. O pagamento deverá 
ser realizado na conta da ABPHE, no Banco do Brasil, agência 1504-0, conta corrente 17.370-0. 

Finalmente, aproveitamos para convidar aos sócios e interessados para conhecer a nova edição 
da revista, Volume 21, número 1 (jan-jun de 2018). São 8 artigos publicados tratando de temas 
variados da História Econômica, além de um balanço sobre a própria trajetória e importância de 
nossa HE&HE. 

 
Sumário prévio da edição HE&HE, v. 21, n. 1 (2018)  

  
Artigos 

  
O Estado fala mais alto: o telefone em Belo Horizonte, 1894-1912  
James William Goodwin Junior 
 
Breve panorama da trajetória do Instituto Nacional do Mate: alguns apontamentos sobre 
erva-mate e economia nacional  
José Antonio Fernandes 
 
O império da fiscalidade: notas sobre a produção colonial 
André Fillipe de Mello e Paiva 
 
Aproveitar propriedades para construir vias de comunicação: o caso das fazendas 
Bebedouro (Brasil) e a Luisiana (Colômbia), 1870-1900 
Clara Inés Carreño Tarazona 
 
O direito à subsistência em xeque: um olhar sobre a Lei dos Pobres e o Ato de Emenda de 
1834  
Daniel Schneider Bastos 
 
Infraestrutura e desenvolvimento: o caso dos Estados Unidos no século XIX 
Fernando Dall'Onder Sebben 
Pedro Perfeito da Silva 
 
Natureza da transição e tipo de capitalismo: notas sobre o fim da economia de comando na 
URSS e a emergência de um capitalismo dirigido pelo Estado  
Eduardo da Motta e Albuquerque 
 
A economia monetária da produção capitalista de Keynes sob a perspectiva de 
compreensão da história e da teoria 
André Cutrim Carvalho  
David Ferreira Carvalho 
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Encontro de Pós Graduação da ABPHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a submissão de mais de uma centena de trabalhos na 7ª Conferência Internacional de História 
Econômica e IX Encontro de Pós-Graduação em História Econômica, a Comissão Científica 
deliberou pela escolha de 91 trabalhos que foram organizados em 24 Sessões Temáticas 
divulgadas a seguir. 

O Evento ocorrerá entre os dias 10 e 11 de julho de 2018 nas dependências da Faculdade de 
Economia da USP/Ribeirão Preto. A programação definitiva dos dias e horários das Sessões 
Temáticas, Mesas-redondas, Conferências e demais eventos serão divulgadas oportunamente na 
página da ABPHE e em boletim especial da ABPHE. 

Simpósios Temáticos 

Aspectos da Economia Colonial 

A estrutura do mercado produtivo e os entraves do financiamento da produção: notas sobre a 
indústria açucareira baiana no final do século XVII - Marcelo Lunardi do Carmo 

O algodão do Brasil e a economia Atlântica: comparações entre Maranhão e Pernambuco (c.1750-
c.1810) - Diego de Cambraia Martins; Felipe Souza Melo 

Regulamentação do comércio de escravos e marfim pela mesa de inspeção da Bahia - Idelma 
Aparecida Ferreira Novais 

"Produção agrícola e comércio na região de “serra acima”: considerações sobre a economia de São 
Paulo no início do século XIX" - Marco Volpini Micheli 

 

No Império da Fiscalidade  

Considerações sobre a Fiscalidade em São Paulo na virada do século XVIII para o XIX - Flávia 
Calé da Silva 

Café e os direitos de saída na São Paulo provincial - Camila Scacchetti; Luciana Suarez Lopes 

A Primeira Legislatura e as políticas fiscais e econômicas do Brasil - Daiane de Souza Alves 

A organização fazendária na Província de São Paulo: 1824-1827 - Bruna de Jesus Barbosa da 
Silva 

 

7ª Conferência  

Internacional de História  

   Econômica e IX Encontro de  

Pós Graduação em História  

Econômica 
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Informação, Transporte e Tráfico no XIX 

 “Jogo contínuo de numerosas molas”: Finanças e infraestrutura de comunicação postal no Brasil 
do século XIX - Pérola Goldfeder 

O transporte de muar na acumulação de capital e diversificação econômica da Província de São 
Paulo - Beatriz Tavares Alves e Silva 

Minas Gerais, a política de integração do centro-sul e o tráfico de escravos: considerações em torno 
do conceito de segunda escravidão - Télio Cravo; Milena Fernandes de Oliveira 

A formação do padrão periférico de urbanização a partir da transição rural-urbana da cidade de São 
Paulo entre os séculos XIX e XX - João Paulo França Streapco 

 

Demografia Escrava e Livre no Império do Brasil 

Concentrando o trabalho, reproduzindo a mão de obra: a escravidão no Vale do Paraíba na década 
de 1870 - Bruno da Fonseca Miranda 

“Em vista de aprender um ofício”: tutelas e trabalho de menores na segunda metade do século XIX 
em Campinas - Ana Elisa Salmaso 

Diferenciais de mortalidade entre escravos e livres: a Santa Casa de Misericórdia de Campinas 
(1876-1882) - Matheus Alves Albino 

 

Estrutura Fundiária no século XIX 

Instituições e consumo num município do sul de Minas Gerais: Varginha e sua elite agrária (1882-
1920) - Natânia Silva Ferreira 

A Evolução da Estrutura Fundiária no Médio Vale do Paraíba (Bananal, c. 1800-1860) - Breno 
Aparecido Servidone Moreno 

Estrutura Fundiária e produtiva de uma localidade mineira: A paisagem agrária de Santa Rita do 
Turvo na segunda metade do Oitocentos - Fernando Antônio Alves da Costa 

 

Açúcar, Cacau e Couros no século XIX 

O cacau na economia de exportação da Província da Bahia, 1850-1888 - Marcelo Loyola de 
Andrade 

Açúcar e Escravidão em Campinas, 1765 a 1850 - Paulo Eduardo Teixeira 

Apontamentos a respeito da especificidade da indústria açucareira de Campinas no contexto do 
Quadrilátero do Açúcar - Carlos Eduardo Nicolette; Felipe Rodrigues Alfonso 

Fontes para o estudo da economia de couros e peles e atividade de caça na Amazônia - Leonardo 
Milanez de Lima Leandro; Marina Lira Soares 

 

Finanças, Créditos e Câmbios no Oitocentos 

Câmbio e incerteza macroeconômica na economia brasileira do período 1808 a 1930 - Ana Cristina 
P. Neves; Heleno Piazentini Vieira 
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O Partido Conservador e os gabinetes financeiros do Brasil Império (1857-1861) - Eduardo José 
Neves Santos 

Capital nativo e reestruturação produtiva na praça do Recife: crédito hipotecário entre 1865 e 1914 
- Leonardo Milanez de Lima Leandro; Renato Leite Marcondes 

O Crescimento do Mercado Editorial impulsionado pela literatura de folhetim no Século XIX - 
Danielle Christine Othon Lacerda 

 

História de Empresas 

Quem paga com cheque está sempre bem documentado: o Banco do Sul de Minas nos anos da 
Grande Depressão - Rafaela Carvalho Pinheiro; Luciana Suarez Lopes 

Racionalização dos serviços postais no primeiro governo Vargas - Gabriel Crozzeta Mazon; Alcides 
Goularti Filho 

As fontes de financiamento industrial no período entre 1890 - 1940: um estudo da Companhia 
Antarctica Paulista - Ellen Fonseca de Assis 

História de negócios: o caso Cocamar Cooperativa Industrial - Caroline Gonçalves 

 

Revisitando os debates acerca da(s) Teoria(s) da Firma  

Contribuição do sistema Toyota de produção na mudança do Paradigma tecno-econômico no 
Japão: uma abordagem Neo-Schumpeteriana - João Paulo Augusto Eça; Marcos Fábio Martins de 
Oliveira; Roney Versiani Sindeaux 

Brasil e o capitalismo contemporâneo: os dilemas para o desenvolvimento tecnológico sistêmico e 
interativo a partir das Escolas Estruturalista e Neoschumpeteriana - Andréia Rafaela Martins Silva 
Andrade 

Revisitando a “Teoria do Crescimento da Firma” sob a perspectiva kirzneriana da Escola Austríaca 
de Economia - Lucas Casonato; Armando Dalla Costa 

 

A Ditadura Militar no Brasil 

A trajetória econômica do Brasil na era militar: crescimento e crises - Paulo Roberto de Almeida 

PAEG: a gestão econômica sob a influência do autoritarismo - Marcos Taroco Resende; Roberto 
Pereira Silva 

Entre o desenvolvimento e a desburocratização: política econômica e reforma administrativa na 
ditadura militar - Caio César Vioto de Andrade 

Estado e planejamento econômico no Brasil: apontamentos sobre o Plano Trienal e o Programa de 
Ação Econômica do Governo (PAEG) - Acson Gusmão Franca; Vinícius Figueiredo Silva 

 

A questão Regional na segunda metade do século XX 

Revisitando as Hipóteses de Manoel Correia de Andrade: a SUDENE e os Planos Diretores de 
1961 a 1973 - Rafael Aubert de Araujo Barros; Luiz Eduardo Simões de Souza 

Evolução do setor agroindustrial canavieiro paulista sob a égide do Proálcool, de 1975 a 1990 - 
Bruno Giovani Chequin 
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Amazônia e Desigualdade Regional como meios do desenvolvimento capitalista - Delaíde Passos 

Movimentos migratórios e a dinâmica da economia brasileira - Rodrigo de Andrade Calsani 

 

Questões para o século XXI 

O contexto econômico do Brasil na transição para o século XXI, segundo a agenda editorial de O 
Estado de S. Paulo (1999-2002) - Maria Fabíola Ramos Caramez Carlotto 

Expansão das instituições de ensino superiores no Brasil durante as décadas de 90-2000: Uma 
análise comparativa e crítica - Guilherme Cardoso de Sá 

A História Econômica no século XXI – primeiras reflexões a respeito de sua produção acadêmica 
(2006-2017) - Marcos de Brito Monteiro Marinho; Thiago Alvarenga de Oliveira; Thiago Vinícius 
Mantuano da Fonseca 

 

Do Imperialismo à Dependência 

Política de Substituição de Importações: a experiência da África do Sul - Danielle de Almeida Mota 
Soares; Mário Augusto Bertella 

O Imperialismo e a Era de Ouro do Capitalismo - Ricardo Soldera  

As formas de inserção na civilização industrial e a questão da dependência - Rafael Unger 

A Construção da Tese Centro-Periferia no Pensamento Cepalino - Natália Pereira Pinheiro; Luiz 
Eduardo Simões de Souza 

 

O pensamento de Celso Furtado 

Industrialização e Subdesenvolvimento: o caso brasileiro na perspectiva de Celso Furtado - 
Thamiris Laure Magalhães 

As antinomias do desenvolvimento: cultura e dependência em Celso Furtado - Antonio V. B. Mota 
Filho 

A revisão do subdesenvolvimento: aproximações interpretativas entre Furtado e Fajnzylber - Rafael 
Gumiero 

A industrialização brasileira e o papel do Estado Nacional no pensamento de Celso Furtado: entre 
antes e depois de 1964 - Vanessa Follmann Jurgenfeld 

Celso Furtado, Raúl Prebisch frente à crise do desenvolvimentismo da década de 1960 - Fágner 
João Maia Medeiros; Daniel do Val Cosentino 

 

Questões do pensamento Marxista 

O jovem Engels e o esboço da crítica da economia política, de 1844 - Fellipe Cotrim; Luiz Eduardo 
Simões de Souza 

Monocausalidade Marxista e Crises no Capitalismo Contemporâneo - Caio Vilella 

Relações mercantis como fetichismo nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de Karl Marx (1844) 
- Carlos Seizem Iramina 
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Da lei tendencial de queda da taxa de lucro ao Imperialismo total: uma síntese do debate clássico 
até o aprofundamento do imperialismo no pós-guerra - Rafael Unger 

 

Neoliberalismo em questão 

Neoliberalismo na Argentina: O impacto da conversibilidade no balanço de pagamentos e na dívida 
externa - Carlos Gilberto de S. Martins 

Elementos para compreender as crises financeiras mexicana, asiática e russa dos anos 1990: notas 
teóricas para o debate - Marcelo Henrick Alves dos Santos; Christiane Luci Bezerra Alves 

Considerações sobre as reformas estruturais na economia brasileira dos anos 1990 - Marcelo 
Henrick Alves dos Santos; Christiane Luci Bezerra Alves 

 

Pensamento Econômico na 1ª República 

Heitor Ferreira Lima e a Revista Brasiliense - Janaína Battahin 

Indústria e Pensamento industrial na Primeira República - Eujácio Roberto Silveira 

João Pinheiro da Silva e a economia mineira no início da República - Camila Amaral Pereira 

Nilo Peçanha e a criação das Escolas de Aprendizes Artífices no contexto da Primeira República 
(EAAS): 1910 –1914 - Marcelo Augusto Monteiro de Carvalho 

 

Economia na 1ª República 

Classe contábil e poderes públicos: modernização dos serviços de contabilidade, regulamentação 
do ensino e defesa da profissão (1914-1926) - Adelino Martins 

A Hulha branca e eletrificação ferroviária no início do Século XX: Notas de pesquisa - Sérgio Felix 

Engenheiros e fazendeiros numa ferrovia de capitais indígenas: a estrada de ferro Araraquara e os 
contornos da grande empresa de serviços públicos na primeira república - Henry M M Silva; Pedro 
Geraldo Saad Tosi 

Participação do capital estrangeiro nos primórdios do desenvolvimento econômico do Piauí: a 
atuação da Casa Marc Jacob no comércio da cidade de Parnaíba - José Paulo Cosenza; Amaury 
José Rezende 

 

Economia em debates forçados 

Um debate sobre a distribuição de renda: a "controvérsia de 70" - Ender Lucas Ferreira; Roberto 
Pereira Silva 

Roberto Simonsen e Eugênio Gudin: origem de um debate ainda não superado na economia 
brasileira - Carlos Henrique Lopes Rodrigues 

Projetos para a Industrialização Brasileira em debate: Eugênio Gudin, Maria Conceição Tavares, 
Roberto Campos e João Manuel Cardoso de Mello - Beatriz Duarte Lanna 

Capitalismo tardio como interpretação para o desenvolvimento capitalista na periferia - André 
Bologna de Castro Cardoso 
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Questões de Economia Contemporânea 

Notas sobre a evolução do PIB setorial na Zona do Euro de 2006 – 2013 – Talysson Benilson 
Gonçalves Bastos; Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli 

O Mercosul e as trocas comerciais entre os estados-membros no período de 2007-2015 - Rodolfo 
Francisco Soares Nunes; Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli 

Moda e Globalização - Ana Paula Nobile Toniol 

A Expansão da “Nova Classe Média” brasileira e os impactos no mercado consumidor na década 
de 2000: aproximações - Joyceane Mariano Gomes; Glaudionor Gomes Barbosa 

 

Questões Teóricas no Pensamento Econômico 

A questão da independência do banco central: uma análise do caso brasileiro - Juliano Vargas 

Inflação e persistência inflacionária nas abordagens convencional, keynesiana e estruturalista - 
Eduarda Fernandes Lustosa de Mendonça; Lucas Gonçalves de Lima 

Hamlet com o príncipe dinarmaquês: uma alternativa teórico-metodológica aos reducionismos 
inerentes ao mainstream - Gustavo Andreão; Maísa Goulart 

Por uma ciência econômica pluralista: os movimentos acadêmicos como uma saída - Maísa 
Goulart; Ramón García-Fernández; Solange Marin 

 

Pensamento e Ação Econômica 

A casa di San Giorno e o ciclo sistêmico genovês - Liana dos Santos Gonçalves de Souza; Luiz 
Eduardo Simões de Souza 

Richard Cantilon e a refutação do “Core” teórico do pensamento mercantilista - Glaudionor Gomes 
Barbosa; André Luiz de Miranda Martins 

Capitalismo, Conflito de Classes e Barganha Coletiva na Economia Institucional de John R. 
Commons - Rodrigo Constantino Jeronimo 

 

Economia e desenvolvimento ao longo do século XX 

Crise, política econômica e desenvolvimento regional em minas gerais: aspectos políticos, 
econômicos e financeiros entre 1920 e 1940 - Nicélio do Amaral Barros 

Além da indústria automobilística: políticas de incentivo às rodovias do governo Washington Luís 
ao primeiro choque do petróleo (1926-1973) - Stella Harumi Okumura 

Café e atividades industriais no Norte do Paraná: a formação de um complexo cafeeiro? (1940-
1970) - Leonardo Antonio Santin Gardenal 

O cultivo do cânhamo no Brasil - Lilian da Rosa 

 

Iniciação Científica 

O processo de internacionalização das empresas brasileiras: análise do caso o Boticário em 
Portugal - Danieli Lurdes Stadnik; Armando João Dalla Costa 
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Negócios migratórios: a atuação das empresas Companhia Itaquerê e Companhia de Agricultura, 
Imigração e Colonização (CAIC) na arregimentação de mão de obra (1935-1951) - Roseane Silva; 
Cláudia Tessari 

A atuação das casas importadas anunciantes no jornal "The BrazilianReview. A Weeklz Record of 
Trade and Finance" (1898-1914) - Nicole Chama dos Santos; Cláudia Tessari 

Os Homens da Colina: A fundação do Club de Regatas Vasco da Gama em uma Análise 
Socioeconômica de seus Sócios Fundadores - Guilherme Giesta Figueiredo; Thiago Alvarenga; 
Thiago Mantuano 

 
ABPHE nas Redes Sociais 

 
A Diretoria da ABPHE lançou, em caráter experimental, uma página na rede social Facebook para 
divulgar notícias de interesse para a História Econômica. Na página poderão ser encontradas as 
principais notícias dos boletins semanais e bimestrais da ABPHE, além de fotos e demais arquivos 
de interesse para os nossos associados. 

A página também pretende ser um veículo mais “ágil” para a recepção e divulgação de notícias de 
eventos acadêmicos, seleções e concursos nas áreas de História, Economia e afins, 

Administrada por um grupo de pós-graduandos em História Econômica, a página pretende ser uma 
alternativa para divulgação da área e atração de novos sócios. Acesse, participe, curta e 
compartilhe 

Endereço: www.facebook.com/abpheoficial 

Equipe Responsável: 
Diretoria da ABPHE 
Amanda Gonçalves Marinho (Mestranda – USP) 
Silvana Andrade dos Santos (Doutoranda – UFF)  
Marcos Marinho (Mestre – UFRJ) 
Thiago Alvarenga (Doutorando – UFF) 
Thiago Mantuano (Doutorando – UFF) 
 

 

 

Concurso docente 
 

Informamos que a Universidade do Chile acaba de abrir inscrições para duas vagas de professor 

de História: 

• História da América Latina contemporânea (séculos XIX a XX). 

• História da Europa contemporânea (séculos XIX a XX). 

 

Mais informações no seguinte link: 

http://www.uchile.cl/concursoAcademico/ 

 

 

http://www.facebook.com/abpheoficial
http://www.uchile.cl/concursoAcademico/
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Eventos 
 

Sexto congresso Latino-americano de História Econômica CLADHE VI  
(De 23 a 25 de Julho de 2019, Santiago, Universidad de Santiago de Chile,) 

 
Segunda Circular 

 
El Sexto Congreso Latino-Americano de Historia Económica (CLADHE VI) se realizará en la 
ciudad de Santiago, Chile, entre los días 23 y 25 de julio de 2019. Las instituciones organizadoras 
son las asociaciones de Historia Económica de Argentina, Brasil, Chile, Caribe, Colombia, México, 
Perú y Uruguay, así como las de España y Portugal, en condición de invitadas. La Asociación 
Chilena de Historia Económica (ACHHE) y la Facultad de Administración y Economía (FAE), de la 
Universidad de Santiago de Chile (Usach), con sede en la ciudad de Santiago, son las instituciones 
anfitrionas. 
 
El sitio web del congreso es el siguiente: www.cladhe6.usach.cl/. Los invitamos a visitarlo para 
mayores antecedentes, incluido el programa general del evento. 
 
Los idiomas oficiales de CLADHE VI serán español y portugués; sin embargo, también serán 
recibidos trabajos en inglés. El congreso será organizado en simposios, mesas redondas y 
conferencias. 
 
La conferencia de apertura estará a cargo de la profesora Jane Humphries (Universidad de Oxford), 
mientras que la conferencia de cierre será dictada por el profesor Leandro Prados de la Escosura 
(Universidad Carlos III). 
 
Los temas y participantes de las cuatro mesas redondas serán los siguientes: 
Mesa redonda 1. ¿Pobreza de clio?  
Invitados: Francesco Boldizzoni , Jörg Baten , Julio Pinto  & Luis Bértola. 
Encargado Comitê Organizador Local (COL): José Díaz. 
 
Mesa redonda 2. ¿Qué rol tienen (o deberían tener) los grandes empresarios en el desarrollo 
económico de América Latina?  
Invitados: Ricardo Nazer, Javier Vidal, Erica Salvaj, Armando Dalla Costa. 
Encargado COL: Diego Barría. 
 
Mesa redonda 3. Desafíos de financiamiento de sistemas de seguridad social y políticas de 
superación de la desigualdad.  
Invitados: María Dolores Lorenzo, Nora Lustig, Claudia Sanhueza, José Pablo Arellano. 
Encargada COL: Bernardita Escobar. 
 
Mesa redonda 4. ¿Qué puede aportar la historia económica a la formulación de políticas de 
desarrollo en América Latina?  
Invitados: José Antonio Ocampo, Sandra Kuntz, Stephen Haber, Ignacio Briones. 
Encargado COL: Claudio Robles. 
 

Recordatorio de llamado a presentacion de propuestas de simposios 

http://www.cladhe6.usach.cl/
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Las propuestas de simposios temáticos serán recibidas entre el 1 de Julio y el 15 de agosto de 
2018 en la siguiente dirección electrónica: cladhe6@usach.cl, de acuerdo a lo estipulado en la 
Circular 1 (http://www.cladhe6.usach.cl/informaciones). 
 

VIII Congresso Nacional de História do Peru 
Arequipa (7 a 9 de agosto de 2018) 

 
Coordinador: Dr. Martín Monsalve Zanatti (Universidad del Pacifico) 

  

 
 
Convocação de Trabalhos: 
En el marco del VIII Congreso Nacional de Historia del Perú, se hace extensiva la convocatoria de 
ponencias para el Simposio de Historia Económica del Perú. Las propuestas deben incluir el título 
de la ponencia, nombre del autor(es), un resumen o sumilla con un máximo de 200 palabras, la 
filiación institucional y una hoja de vida en un máximo de 500 palabras con indicación de grados y 
títulos, publicaciones, correo electrónico, número telefónico y otra información que se estime 
relevante. El tipo fuente a utilizar será Times New Román tamaño 12, 1,5 espacios, notas a pie de 
página y en formato Word. 
 

Prazo de submissão: até o dia 15 de julho de 2018 
Envio dos trabalhos e informações: monsalve_ma@up.edu.pe e jm.carrascow@edu.pe  

 
 

http://www.cladhe6.usach.cl/informaciones
mailto:monsalve_ma@up.edu.pe
mailto:jm.carrascow@edu.pe
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Diálogos Iberoamericanos 
(Madri, 28 a 29 de maio de 2018) 

 

 

 

 

Programação Completa: 
https://www.clacso.org.ar/difusion/Palacio_Cibeles_Madrid_18/Programa_DIALOGOS_IBEROAM

ERICANOS.pdf  

 

 

 

 

https://www.clacso.org.ar/difusion/Palacio_Cibeles_Madrid_18/Programa_DIALOGOS_IBEROAMERICANOS.pdf
https://www.clacso.org.ar/difusion/Palacio_Cibeles_Madrid_18/Programa_DIALOGOS_IBEROAMERICANOS.pdf
http://r.listado.clacso.edu.ar/mk/cl/mN9uNcNr8xOnqnBW4vamNc9vOKEhvFwe6riC_vnuU1ivU4t46VB-3gqsgTpPrGmKfFXT08e42d6x1OULded7k2Vd9jCx3uvGrEZy4nedXpjU7-0sDN5T
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Oficina no Programa - Memória do Mundo – UNESCO 
(São Paulo, 11 de junho de 2018) 

 

 

Maiores informações: http://www.ieb.usp.br/memoriadomundo/  

 

Prêmios 

Primeiro Prêmio da Melhor Tese de Doutorado em História Econômica da 
América Latina, CLADHE, 2019 

 
1. Objetivo 
Las asociaciones de Historia Económica de Argentina, Brasil, Chile, Caribe, Colombia, México, 
Perú y Uruguay, así como las de España y Portugal, en condición de invitadas, crean el Premio a 
la Mejor Tesis Doctoral en Historia Económica de América Latina, con el objetivo principal de 
promover la investigación en historia económica y reconocer las mejores tesis doctorales 
defendidas en programas de historia económica a nivel mundial. 

2. Criterios de elegibilidad 
2.1 Podrán postular tesis doctorales que traten sobre temas de Historia Económica de América 
Latina en general o algún(os) país(es) de América Latina en particular”, defendidas en cualquier 
universidad del mundo, por un estudiante de cualquier nacionalidad. 

2.2 La tesis deberá estar escrita en español, portugués o inglés. 

http://www.ieb.usp.br/memoriadomundo/
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2.3 La tesis tiene que haber sido defendida en el trienio 2016-2018. 

3. Postulaciones 
3.1 Las tesis deberán ser enviadas por el propio autor, en PDF (un solo archivo), a 
cladhe6@usach.cl, con copia a skuntz@colmex.mx, antes de las 23.59 horas del 31 de enero del 
2019, hora local en Santiago de Chile. 

3.2 Junto a la tesis deberá enviarse el formulario de inscripción del anexo 1. 

3.3 Deberá enviarse además un documento oficial que pruebe que la tesis fue defendida y 
aprobada, o bien una carta firmada por el director de la tesis confirmando lo anterior. 

3.4 Deberá enviarse un resumen de la tesis de entre 1.500 y 2.000 palabras. 

4. Premio 
4.1 Se entregarán tres premios de US$1000, uno para cada uno de los siguientes periodos: 

• Premio Tulio Halperín Donghi: Periodo colonial. 

• Premio Tamás Szmrecsányi: Periodo c.1810-1913. 

• Premio Carlos Díaz Alejandro: Periodo c.1913-2010. 

4.2 A cada ganador se le hará entrega, además, de un diploma. 

4.3 Los ganadores serán anunciados el 1 de julio del 2019, y la premiación se realizará en el Cladhe 
6. 

5. Jurado 
5.1 Se crearán tres jurados, uno para cada periodo mencionado en el punto 4. 

5.2 Cada jurado estará integrado por 3 miembros, los que serán nombrados por el comité 
organizador internacional del Cladhe 6. Los miembros del jurado deberán ser, de preferencia, 
editores o ex editores de las revistas iberoamericanas de historia económica, o cualquier otra 
personalidad que el comité organizador internacional del Cladhe 6 estime pertinente. 

5.3 Cada jurado podrá preseleccionar las tesis a evaluar (en base a los resúmenes recibidos), o 
bien evaluar todas las tesis postulantes. 

5.4 Al anunciar el ganador, cada jurado deberá justificar por qué la tesis premiada resultó ganadora. 

Anexo 1 

Ficha de postulación 
Datos del (de la) postulante 
Nombre completo: 
Nacionalidad: 
Número de Pasaporte: 
Email: 
Periodo al que postula la tesis (debe elegir uno solamente): Periodo colonial; c.1810-1913; c.1913-
2010. 
Datos de la Tesis doctoral 
Título: 
Programa donde la tesis fue defendida: 
Supervisor-a(es-as) de la tesis: 
Fecha de la defensa: 
Miembros del Jurado examinador: 
Firma del (de la) postulante 
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Prêmios 3 vezes 22 de teses e dissertações: “Bicentenário da Independência do 
Brasil” e “Centenário da Semana de Arte Moderna” 

  

A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin – BBM/USP, por meio do projeto 3 vezes 22, institui os 
Prêmios de teses e dissertações “Bicentenário da Independência do Brasil” e Centenário da 
Semana de Arte Moderna”, no intuito de valorizar trabalhos que apresentem novas e relevantes 
contribuições sobre essas duas simbólicas datas de nossa história. 

O projeto 3 vezes 22, estabelecido pela BBM/USP, prevê, ao longo dos próximos anos, a realização 
de seminários, cursos, exposições e publicações, entre outras atividades, que possam fornecer 
subsídios para uma reflexão crítica de nosso passado, assim como, que permitam uma análise 
sobre os desafios de nosso presente. 

Com os Prêmios 3 vezes 22 de teses e dissertações, a BBM/USP permitirá a difusão de novos 
estudos dedicados à Independência do Brasil e à Semana de Arte Moderna, por meio da publicação 
dos trabalhos premiados pelo selo editorial BBM publicações. 

São elegíveis trabalhos defendidos entre janeiro de 2014 e 31 de março de 2019, prazo máximo 
para a realização das inscrições, conforme o edital encaminhado anexo. Serão premiados até 5 
trabalhos voltados ao tema da “Independência do Brasil” e até outros 5 trabalhos ao tema da 
Semana de Arte Moderna. 

Outras informações sobre o projeto e o edital estão disponíveis no site da Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin: https://www.bbm.usp.br/3x22  

 

Melhor livro de Economia 2018 da AFSE  
Association Française de Science Economique 

 

Le Capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective 
Tome I - Sous le regard des géants 
Pierre Dockès 
965 p., broché, ISBN 978-2-406-06391-9, 49€ 
contact@classiques-garnier.com  
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

https://www.bbm.usp.br/3x22
mailto:contact@classiques-garnier.com
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Prêmios 2018 da AEHE 
Asociación Española de Historia Económica 

  

Premio Ramón Carande a la mejor propuesta de artículo de Historia Económica 
La AEHE otorga el Premio Ramón Carande a Francisco J. Marco-Gracia, por su trabajo titulado: 
“Why did they not get married? Biological, economic and family determinants of celibacy in rural 
Spain (1785-2010)” 

Premio Earl J. Hamilton al mejor artículo de historia económica de los socios de la AEHE 
aparecidos en revistas no editadas en España 
La AEHE otorga el Premio Earl J. Hamilton a Francisco J. Beltrán Tapia y Santiago de Miguel 
Salanova por su artículo titulado “Migrants’ self-selection in the early stages of modern economic 
growth, Spain (1880-1930)”, publicado en la Economic History Review 70 (1), pp. 101-121. 

Premio Jaume Vicens Vives al mejor libro de historia económica 
La AEHE otorga el Premio Jaume Vicens Vives ex aequo a los siguiente libros: Evolution of Family 
Business. Continuity and Change in Latin America and Spain, Paloma Fernández y Andrea Lluch 
(eds.), Edward Elgar Publishing 

The First Export Era Revisited. Reassessing its Contribution to Latin American Economies, Sandra 
Kuntz-Ficker (ed.), Palgrave. 

Premio Felipe Ruiz Martín al mejor artículo publicado en las revistas de historia económica 
españolas 
La AEHE otorga el Premio Felipe Ruiz Martín al mejor artículo de historia económica publicado en 
las revistas españolas: Investigaciones de Historia Económica – Economic History Research; 
Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History; Revista 
de Historia Industrial. Economía y Empresa e Historia Agraria. Revista de Agricultura e Historia 
Rural a Pablo Astorga, por su artículo titulado “Real Wages and Skill Premiums in Latin America, 
1900-2011”, publicado en la Revista Asociación Española de Historia Económica de Historia 
Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History, en su volumen 35, numero 3, 
de 2017. 

La entrega de estos cuatro premios se realizará el día 7 de junio de 2018 durante la celebración de 
la cena del XIII Encuentro de Didáctica de la Historia Económica de la AEHE en la ciudad de Palma. 

Premio Ernest Lluch a la mejor contribución a la Historia del Pensamiento Económico 
La AEHE otorga el Premio Ernest Lluch a Luis Perdices de Blas y José Luis Ramos Gorostiza, “La 
economía política de la esclavitud: los argumentos económicos del debate abolicionista español del 
siglo XIX”, GeoCrítica, Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, XXI: 
567, pp.1-42. 

La entrega del premio Ernest Lluch se realizará entre los días 7 y 9 de junio de 2018 en la Facultad 
de ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid durante la 
celebración de la 22 Conferencia de la Sociedad Europea de Historia del Pensamiento Económico 
(ESHET). 
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Vídeo em Homenagem a Jorge Schvarzer 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     video homenaje Jorge Schvarzer  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HdM-q9fUeeM&t=9s
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Diretoria (2017-2019) 
  

Presidente: Luiz Fernando Saraiva  
Vice-Presidente: Alcides Goularti Filho  

1ª Secretária: Rita de Cássia da Silva Almico  
2ª Secretário: Paulo Roberto Cimó Queiroz  

1ª Tesoureiro: Fernando Carlos G. de Cerqueira Lima  
2º Tesoureira: Talita Alves de Messias  

 
  

Conselho de Representantes da ABPHE (2017-2019) 
  

Região Centro-Oeste 
1º Titular – Teresa Cristina de Novaes Marques 
2º Titular – Déborah Oliveira Martins dos Reis   
 
Região Nordeste 
1º Titular – Luiz Eduardo Simões de Souza 
2º Titular - Idelma Aparecida Ferreira Novais 
 
Região Sudeste  
1º Titular – Rogério Naques Faleiros  
2º Titular – Wolfgang Lenk 

Suplente – Daniel do Val Cosentino 
 
Região São Paulo 
1º Titular – Maximiliano Mac Menz 
2º Titular – Cláudia Alessandra Tessari 
Suplente – Renato Leite Marcondes 
 
Região Sul 
1º Titular – Ivan Salomão 
2º Titular – Fábio Pesavento 
Suplente - Liara Darabas Ronçani 

  
 
  
 

Ex-presidentes (membros do Conselho de Representantes) 
 

Tamás József Márton Károly Szmrecsányi (1993-1997) † 
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) 


