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Sessões de comunicação - ST 01 

- Brasil e América Colonial 

Debatedores: 

Leonardo Cândido Rolim (UERN) 

27/09 – 15H45 às 17h15 – SALA IE-35 (pavilhão de pós-

graduação) 

Movimentação portuária num contexto de invasões e de 

dinamização comercial: os portos do Pará e do Maranhão no 

comércio Atlântico (1790-1820). 

Siméia de Nazaré Lopes (Universidade Federal do Pará). 

O objetivo desse estudo é apresentar as relações 

comerciais entre Belém e São Luís no final do século XVIII 

e início do XIX, a partir de sua movimentação portuária e 

das redes comerciais que se consolidam nesse período. A 

documentação notarial e os códices depositados no Arquivo 

Público do Estado do Pará, bem como os documentos avulsos do 

Arquivo Histórico Ultramarino (Projeto Resgate) para as 

capitanias do Pará e do Maranhão possibilitaram delinear o 

objetivo proposto. Para tanto, pretende-se apresentar o 

Estado do Grão-Pará com base na sua estruturação 

administrativa. Em seguida, elaborou-se uma análise sobre as 

relações comerciais entretidas entre os negociantes dessas 

duas praças com base nas escrituras de procuração lançadas 
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para os homens de negócio de São Luís e o movimento portuário 

entre as duas capitanias. Por fim, apresenta-se o 

estreitamento dessas relações comerciais a partir de um 

processo para obstar a saída de uma embarcação do porto de 

Belém durante as incertezas da ocupação francesa em Portugal. 

Essas análises possibilitam contextualizar que as discussões 

político-administrativas pensadas para a região não estava 

desassociadas das práticas comerciais desenvolvidas pelas 

autoridades portuguesas e por negociantes para o incremento 

do comércio fluvial ligando o Grão-Pará à capitania do 

Maranhão. 

Estratificações sociais, relações de produção e divisão 

sexual do trabalho: Reflexões preliminares a partir dos 

escritos de Jorge Benci (1705) e André João Antonil (1711). 

Alicia Condota Kuasne; Juliana Meira (IE-UNICAMP). 

O presente artigo tem por objetivo propor reflexões 

preliminares acerca da posição social reservada aos 

escravizados dos engenhos da América portuguesa do início do 

século XVIII, em particular as mulheres, a partir de 

aproximações do papel ocupado pelos escravizados nas 

relações de produção, entretanto, sem perder de vista o 

caráter multidimensional das estratificações sociais à 

época. Para a captação inicial desse problema, mobiliza-se 

as obras Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos 

(1705), de Jorge Benci, e Cultura e Opulência do Brasil 

(1711), de André João Antonil. Os escritos de ambos os 

jesuítas contribuem no sentido da percepção dos escravizados 
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enquanto “instrumentos vivos de trabalho”, amplamente 

mobilizados para os diferentes misteres da vida econômica na 

Colônia lusitana. E justamente por sua designação ao trabalho 

braçal, do ponto de vista das relações de produção, os 

cativos ocupavam a base da pirâmide social, lugar esse 

reforçado por sua condição jurídica, expressão fenotípica de 

sua origem étnica, bem como costumes originais. No bojo da 

camada dos escravizados, é possível notar ainda uma sub-

classificação, no sentido das relações de produção, emergida 

a partir de certa divisão sexual do trabalho. Esse mecanismo 

contribuía para a distinção entre homens e mulheres 

escravizados, com prejuízo para a figura feminina. Por fim, 

são analisadas as contribuições de Heleieth Saffioti acerca 

da posição social da mulher na ordem escravocrata-senhorial, 

tendo em vista as limitações das fontes mobilizadas nesse 

estudo preliminar. 

Credores particulares e contratos de crédito no Brasil 

colonial: notas sobre o mercado de crédito baiano, século 

XVII. 

Marcelo Lunardi do Carmo (FFLCH-USP) 

Com base na análise de cinquenta e um testamentos; 

presentes em livros do Arquivo da Santa Casa de Misericórdia 

da Bahia; e 212 escrituras de empréstimos; que constam nos 

livros de notas do tabelião, do acervo do Arquivo Público do 

Estado da Bahia; esse trabalho mensura a participação de 

credores particulares no mercado de crédito baiano, 

atestando que esses eram os maiores emprestadores da 
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capitania no período. A grande incidência de registros de 

empréstimos, nos quais as irmandades religiosas figuram como 

credoras, têm levado a historiografia a alçar essas 

instituições ao posto de principais credoras. No entanto, 

demonstramos que, apesar da importância das irmandades no 

mercado de crédito, o grande volume de operações creditícias 

registradas por essas, se justifica pelas obrigações 

decorrentes de legados recebidos e a necessidade de 

manutenção da continuidade administrativa. Dentre as dívidas 

ativas, descritas nos testamentos, identificamos alguns 

tipos de contratos, que eram utilizados para formalizar as 

operações de empréstimos. Fazemos uma exposição sobre os 

dois tipos de contratos que aparecem com mais frequência 

nessa amostra, apresentando as principais cláusulas das 

escrituras e discutindo a estrutura dos escritos. A 

metodologia que propomos para mensurar a participação dos 

credores particulares no mercado de crédito é: esses 

indivíduos possuíam um montante de créditos sem registro 

cartorial, igual ao valor das operações por eles consignadas 

no tabelião. Durante a exposição, apresentamos as bases que 

nos permitiram fazer essa suposição. 

A Capitania de Minas Gerais na dinâmica fiscal do 

Império Português século XVIII. 

Natália Cristina Santos Ribeiro (UNICAMP) 

O artigo apresenta uma reflexão sobre a constituição da 

fiscalidade no Império português. Analisamos, em um primeiro 

momento, o desdobramento das instituições portuguesas devido 
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à expansão ultramarina e as progressivas conquistas de 

territórios. Na segunda parte, colocamos em foco a 

fiscalidade do ouro na capitania de Minas Gerais nas 

primeiras décadas do século XVIII. No que se refere à 

organização da América portuguesa o caráter compartilhado do 

poder relacionava-se com o fato das câmaras também criarem 

e administrarem os tributos. Desse modo, avaliamos a 

participação dos poderes locais na cobrança do quinto do 

ouro e como a Coroa portuguesa, progressivamente, criou 

formas de organização e intervenção na arrecadação do 

tributo. 

As Marcas do Controle no Comércio do Açúcar no Século 

XVIII. 

Idelma Aparecida Ferreira Novais. (Professora - SEMED-

BC) 

Neste estudo analisaremos a criação da Mesa de Inspeção, 

instaladas nas principais Capitanias do Brasil como Bahia, 

Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão. Era um órgão 

administrativo e centralizador que constituiu num importante 

instrumento da política mercantilista da Coroa para um maior 

controle sobre a produção e comércio dos principais gêneros 

coloniais como o açúcar e o tabaco e, portanto a manutenção 

do exclusivo colonial na segunda metade do século XVIII. Uma 

de suas principais atribuições era garantir o aumento da 

produção e qualidade do açúcar a ser exportado. Para tanto 

a Mesa de Inspeção era responsável por examinar, qualificar 

e marcar o açúcar. As marcas eram organizadas para a melhor 
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identificação dos produtos, como também para evitar a 

confusão e melhor distribuição pela Alfândega de Lisboa. 
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Sessões de comunicação - ST 02 

- Brasil e América no século XIX 

Debatedores: 

Alcides Goularti Filho(UDESC) 

Carlos Gabriel Guimarães(UFF) 

Maria Alice Rosa Ribeiro(CMU-UNICAMP / UNESP)  

Thiago Fontelas Rosado Gambi(UNIFAL) 

28/09 – 9h00 às 10h30 – SALA 38 (chão preto) 

Sobre as formas e sentidos de um porto de tipo antigo: 

o “Porto de Vitória” no limiar do século XIX. 

Paulo Roberto da Silva Santos (UFF) 

Vitória, capital do Espírito Santo, é uma cidade 

historicamente portuária. Das primeiras centúrias da 

colonização à formação do porto capitalista e organizado do 

século XX, seu espaço portuário esteve atrelado aos 

principais agenciamentos que moldaram sua forma, e 

trajetória funcional no espaço espírito-santense. O presente 

artigo visa esclarecer as especificidades de se estudar o 

espaço portuário da cidade nos momentos anteriores à 

construção do seu porto moderno. Isto é, o espaço portuário 

dos cais e trapiches da antiga cidade de Vitória. Para 

cumprir esse objetivo, o artigo fara, através de 
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bibliografia, 1 - uma breve contextualização da trajetória 

de construção do seu porto moderno, 2 – a diferenciação entre 

portos antigos e organizados usando o caso de Santos e Rio 

de Janeiro, e 3 – uma breve descrição da paisagem urbana e 

social dos seus espaços urbano-portuários e de mercado 

durante o limiar do século XIX. Objetivamos com isso, 

contribuir para a compreensão específica do que significa 

estudar antigos espaços portuários, e sua contribuição 

potencial para compreender a espacialidade e história, 

social e econômica, brasileira. 

As redes do Atlântico Sul no interior de Angola: 

sertanejos e sobas na Era do Comércio Lícito (1840-1869) 

Ivan Sicca Gonçalves (UNICAMP) 

A chamada “fase do comércio lícito” tornou-se nas 

últimas décadas um tema clássico entre historiadores 

econômicos e sociais do continente africano. Os avanços no 

campo, principalmente para a região da África Ocidental, 

demonstraram uma grande variedade de processos e a 

necessidade de aprimoramento de estudos regionais que levem 

em conta as dinâmicas político, econômico e sociais já 

existentes antes da proibição do tráfico atlântico de 

escravos no território em questão. Levando em conta tais 

diretrizes, essa comunicação pretende destacar brevemente as 

principais características do comércio atlântico no Planalto 

Central de Angola nas décadas finais do tráfico escravista 

(décadas de 1840 a 1860), defendendo que a expansão e 

consolidação do dito comércio lícito da região, 



  

 
 
 
 

13 
 

principalmente de marfim e cera, foi possível graças à 

incorporação e manutenção de redes e estratégias de agentes 

comerciais que já atuavam na região desde o último quartel 

do século XVIII, durante o auge do nefando comércio. 

Novos tempos na economia escravista: A Região Portuária 

de Desenvolvimento e a Indústria na Cidade do Rio de Janeiro 

no século XIX 

Demétrio Santos; Matheus Sinder (UFF) 

Nos últimos anos a historiografia da “Segunda 

Escravidão” tem revitalizado o debate sobre a economia 

brasileira no século XIX observando a revolução industrial 

e sua relação com a expansão da escravidão. O que propomos 

nesse artigo é investigar a relação da economia escravista 

nacional inserida nas transformações capitalistas com o 

desenvolvimento de novos setores econômicos, como as 

indústrias, e a maior dinamicidade para outros setores já 

existentes, como os portos. Nesse sentido, verificamos a 

presença de uma Região Portuária de Desenvolvimento onde 

havia um amálgama entre as operações portuárias e a expansão 

fabril. 

A guerreira Manuela Sáenz 

Emanuella Soares de Oliveira (UNICAMP) 

Este artigo busca compreender por que a atuação política 

e militar de Manuela Sáenz é pouco reconhecida, apesar de 

suas colaborações ao processo de Independência da Grã- 
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Colômbia e seu papel de destaque na construção dessa nação. 

Compreende como o patriarcado intervêm nas vidas das 

mulheres, de Manuela Sáenz a Saffioti, Parteman, Engels e 

Rousseau. Aponta a importância histórica dessa 

revolucionária. 

28/09 – 15h45 às 17h15 – SALA IE 16 (pavilhão de pós-

graduação) 

A queda de um império: narrativas da falência do Banco 

Mauá & Cia na imprensa da Corte e no Senado (1874-75) 

Gabriela Felipe Martins; Thiago Fontelas Rosado Gambi 

(PPGE/Unifal-MG) 

Este artigo investigou a falência do Banco Mauá & Cia, 

a fim de reconstituir como tal processo foi narrado na 

imprensa e abordado no parlamento brasileiro. O objetivo foi 

cotejar essas narrativas com análises sobre a falência 

encontradas na literatura. Por meio desse cotejamento, 

embora não tenham sido encontrados fatos novos sobre a 

falência, foi possível notar nas fontes primárias utilizadas 

– jornais e anais do parlamento - diferentes interpretações 

do processo e posicionamentos – de apoio ou crítica a Mauá 

– que revelam o quanto seus negócios financeiros e, 

consequentemente, a derradeira falência de seu banco, 

estavam imbricados em questões políticas no Brasil e no 

exterior. 



  

 
 
 
 

15 
 

Compras, dívidas e hipotecas: notas sobre o preço das 

propriedades fundiárias em Sergipe na primeira metade do 

século XIX 

Fernanda Carolina Pereira dos Santos (UFF) 

A presente pesquisa se debruça sobre o funcionamento do 

mercado de terras sergipanas e os seus aspectos 

regulamentares. O principal objetivo desse trabalho é 

analisar a formação do preço das propriedades fundiárias 

sergipanas, entre 1800 e 1856. Para tanto, compulsamos um 

conjunto de inventários, registros paroquiais de terras e 

registros notariais com o auxílio da metodologia 

quantitativa e de estudos de casos. Espera-se, ao final, 

demonstrar a relação entre a precificação e a contração de 

dívidas. 

O financiamento da cafeicultura escravista no Vale do 

Paraíba (1831-1850) 

Gabriel G. Sterman (USP) 

Existe certo consenso historiográfico sobre o impacto 

econômico crucial do desenvolvimento da cafeicultura 

escravista no Brasil Império. Contudo, diversos trabalhos 

são acompanhados com uma perspectiva de que a circulação de 

crédito nesse período teria sido atrofiada, em razão da 

predominância do crédito privado e informal. O artigo tem 

por objetivo dar propor outra abordagem para a relação da 

esfera financeira da economia brasileira oitocentista com a 

cafeicultura escravista voltada para a exportação. Com base 
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em contas de tutela de inventários post-mortem, documentos 

privados e jornais, o texto pretende demonstrar que foi 

exatamente o crédito privado e informal que permitiu o rápido 

crescimento da cafeicultura no Vale do Paraíba, 

especialmente durante o período de vigência do contrabando 

negreiro. 

29/09 – 9h00 às 10h30 – SALA IE-16 (pavilhão de pós-

graduação) 

A dinâmica dos preços de escravizados no Vale do Paraíba 

cafeeiro (c.1850-1880) 

Breno Aparecido Servidone Moreno; Bruno da Fonseca 

Miranda (USP) 

Este paper analisa a dinâmica dos preços de escravizados 

no Vale do Paraíba cafeeiro, no século XIX. Para cumprir 

esse objetivo, utilizamos os inventários post mortem dos 

proprietários de cativos do município de Bananal, província 

de São Paulo, autuados entre as décadas de 1830 e 1880. Em 

linhas gerais, argumenta-se que, para além da oferta e 

demanda por mão de obra escravizada, outros fatores teriam 

influenciado na dinâmica dos preços dos cativos. No início 

dos anos 1850, o boom das commodities no mercado mundial, ao 

mesmo tempo em que o Estado imperial abolia o tráfico 

atlântico de africanos escravizados para o Brasil (que 

estancou a oferta de braços nas lavouras) explicariam, assim, 

a alta acentuada nos valores dessa força de trabalho nesse 
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período. Já no início da década de 1870, os debates 

parlamentares em torno da questão do ventre das escravizadas 

provocaram, em larga medida, a queda vertiginosa nos preços 

dos cativos. Além disso, ao estabelecermos comparações entre 

os preços dos escravizados de Bananal com os de Minas Gerais, 

sugere-se que as discussões que levariam à aprovação da Lei 

do Ventre Livre podem ter provocado impacto diferenciado nos 

preços nas distintas regiões do Império. 

Ascensão da economia cafeeira: o trabalho, a terra e o 

poder. 

Ana Maria Cardachevski (SESC SP) 

As mudanças advindas com o deslocamento econômico da 

região nordeste, marcada pela economia dos engenhos de 

açúcar, para a região sudeste do Brasil, e a crescente 

produção cafeeira para exportação, a partir de meados do 

Oitocentos, traria diferentes desdobramentos. Nesse sentido, 

foram escolhidos aspectos históricos centrais para uma 

leitura econômica e política, implicando os interesses 

advindos com o novo estatuto das terras (1850), a 

substituição do trabalho escravizado e as iniciativas para 

o trabalho livre, com a imigração e o colonato. Entre medidas 

que capitaneavam a economia de exportação tomadas pela elite, 

especialmente paulista, seguiu-se, a princípio, o modelo 

colonial das grandes plantações, com mão-de-obra cativa, 

características que assumem novas feições, à medida que 

aproxima-se o fim do século XIX e o eixo de importância 

cafeeira, administrativa e econômica deixa o Rio de Janeiro 
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e as plantações da região do Rio e Vale do Paraíba, seguindo 

em direção à Capital paulista, com o porto de Santos e à 

região produtora de Campinas. Além disso, orientam o artigo 

a modulação institucional e jurídica perpetrada pelos 

fazendeiros, garantidora do avanço da estrutura comercial de 

exportação, aí incluídas as parcerias estabelecidas com o 

capital estrangeiro no financiamento de diferentes 

iniciativas, como as ferrovias, sendo o avanço dessa 

estrutura também compreendida a partir de oportunidades 

criadas com o federalismo da Constituição de 1891 e pela 

responsabilidade estabelecida pelo poder oligárquico entre 

a dissoluta fronteira que distingue e pode ser considerado 

atualmente, como “público e privado”. A transferência de 

terras devolutas ou de posse comum de camponeses e populações 

autóctones, como característica fundiária do período, 

ocorreria em diferentes contextos republicanos latino-

americanos, nos quais os latifúndios acabaram recriados como 

estrutura agrária majoritária das elites, resultado 

verificado em diferentes partes especialmente com as 

adaptações da Lei 601 de Terras quando, no Brasil da Primeira 

República, passam ao âmbito de controle e responsabilidade 

dos Estados. Em São Paulo, diferentes leis de revisão 

acomodaram novos interesses, sem prejuízo das elites, 

corroborando na formação de grandes propriedades nas regiões 

centro-oeste e noroeste paulista, com extensões acima de cem 

alqueires, na quase totalidade das fazendas formadas a partir 

de 1919 até a década de 1930. 
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“Livres pela Lei”: Demografia, Economia e os impactos 

da Lei do Ventre Livre nas listas de batismos da Gazeta de 

Campinas. 

Alissa Galdino de Souza (UNICAMP) 

Este artigo tem como objetivo apresentar as listas de 

batismos do jornal Gazeta de Campinas e as possibilidades de 

sua utilização para compreender a implementação da Lei do 

Ventre Livre. Para tanto selecionei as primeiras edições nas 

quais essas listas aparecem, num momento anterior a aprovação 

da lei, e as edições correspondentes ao período seguinte ao 

marco. Assim, ao realizar essa prospecção, em conjunto com 

dados extraídos do Censo de 1872, será possível tentar 

responder as seguintes questões: O que mudou nas listas com 

a promulgação da lei? A partir das listas, o que é possível 

levantar sobre a população e a conjuntura econômica de 

Campinas daquele período? Qual a diferença entre as listagens 

de escravizados e livres? De que modos isso nos possibilita 

compreender os arranjos familiares?  

Considerações sobre o aluguel de escravos em um 

município do interior mineiro ao longo das décadas finais da 

escravidão. 

Ulisses Henrique Tizoco (USP) 

A partir da análise de registros presentes em 

escrituras, procurações e inventários, este artigo visa 

emitir algumas notas a respeito da prática do aluguel de 

cativos em um município do interior de Minas Gerais, Bonfim 
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do Paraopeba, a partir de 1850, último período da escravidão 

no Brasil. Busca-se esmiuçar os pormenores de tal prática, 

bem como verificar seu comportamento ao longo das décadas e 

as possíveis motivações para o recurso à mesma dentro das 

alternativas existentes no mercado de mão de obra escravizada 

daquele período. 

29/09 – 15h45 às 17h15 – SALA IE-35 (pavilhão de pós-

graduação) 

Indústria e mercados: a exportação de mercadorias 

manufaturadas das fábricas nacionais do Rio de Janeiro e o 

tráfico ilegal de escravizados. 

Matheus Sinder (UFF) 

O presente artigo aborda a questão da exportação de 

mercadorias manufaturadas nas fábricas nacionais do Rio de 

Janeiro. A cidade da Corte contava com um número expressivo 

de empreendimentos fabris que não produziam apenas para o 

mercado interno. Parte significativa dessas mercadorias eram 

destinadas ao mercado externo. Compreender quais seriam as 

regiões de destino desses bens manufaturados e sua relação 

com o tráfico transatlântico de escravizados é a nossa 

proposta. Através dos mecanismos de operação do tráfico as 

mercadorias manufaturadas eram essenciais para manter a 

lucratividade do negócio negreiro. Dessa maneira, iremos 

apontar as relações entre a indústria fabril do período com 

o tráfico de escravizados. 
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“Jogo contínuo de numerosas molas”: Interfaces de 

pesquisa entre economia política das comunicações postais e 

informação geográfica na conjuntura da Independência (1798-

1831) 

Pérola Maria Goldfeder Borges de Castro (UFOP/ UEMG); 

Íris Kantor (USP) 

O artigo investiga os processos de formação do 

território nacional brasileiro sob a óptica das comunicações 

postais, explorando documentação textual, estatística e 

cartográfica. Partimos das reformas territoriais projetadas 

pela metrópole desde finais do século XVIII, e que ganharam 

corpo com a instalação da Corte portuguesa no Rio de Janeiro. 

Com efeito, a presença da corte no Brasil refez a geografia 

política em escala imperial, mas também teve enorme impacto 

nas relações entre as elites locais, e suas articulações 

regionais e continentais. Tal processo, intensificado após 

1822, pode ser vislumbrado através da criação de novas 

agencias e linhas postais, pelo aumento do afluxo de ofícios 

e demais correspondências pelo interior do continente; 

destaque-se também a diminuição dos intervalos entre os giros 

dos caminheiros, especialmente nas linhas Ouro Preto/Corte 

e São Paulo/Corte. Sob a ótica dos fluxos e fixos, pretende-

se analisar diferentes tipologias documentais, incluindo 

mapas em escala continental, diagramas e roteiros produzidos 

pelos agentes postais, cartógrafos e administradores. 
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O engenheiro Antonio Gabrielli, a construção da Estrada 

de Ferro Rio d’Ouro e do Novo Abastecimento de Água do Rio 

de Janeiro Imperial, 1875-1884 

Raphael Castelo Branco da Silva (UFF) 

O presente artigo tem como objetivo realizar um estudo 

inicial do contrato firmado entre o Governo Imperial e o 

empreiteiro britânico Antonio Gabrielli, para realização das 

obras de abastecimento de água da Corte. Para que o andamento 

das obras fosse satisfatório, foi necessário a construção de 

uma ferrovia que auxiliasse o transporte do maquinário e dos 

tubos de ferro fundido que fariam a conexão entre as adutoras 

do Rio d’Ouro, Rio Santo Antônio e Rio São Pedro, que se 

localizavam na serra do Tinguá, com as caixas d’água 

projetadas e já existentes na Corte. 

Economia e relações de trabalho no Cariri cearense nos 

séculos XVIII e XIX 

Erika D. B. de Sales; Christiane Luci Bezerra 

Alves;  Guilherme S. G. Alcoforado (Universidade Regional do 

Cariri - URCA); Emmanoel de Oliveira Boff (UFF) 

Ao longo do século XIX, as relações sociais sofreram 

diversas transformações ocorridas nas áreas política e 

social, transformações estas que, segundo Libby (1988), 

mudaram a maneira de ver e entender a nova realidade na qual 

estava inserida a sociedade. A região do Cariri cearense, 

localizada no interior do Ceará, apresentou-se como um espaço 

economicamente diverso de alguns espaços do território 
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cearense, em virtude do seu meio físico, que apresentava 

vantagens para produção agrícola, sobretudo a partir da 

segunda metade do século XVIII. Nessa perspectiva, o presente 

artigo analisará as principais atividades desenvolvidas no 

Brasil e no Cariri, nos séculos XVIII e principalmente no 

XIX e seu papel na Economia Brasileira. As condições 

trabalhistas ‘oferecidas’ na época e suas características, 

bem como as principais atividades e relações de trabalho 

desenvolvidas no Cariri cearense nos séculos XVIII e XIX 

também serão apresentadas.  
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Sessões de comunicação - ST 03 

- Brasil e América nos séculos XX e XXI 

Debatedores: 

Fábio Antônio de Campos (IE-UNICAMP) 

Guilherme Grandi (FEA-USP) 

Julio Cesar Zorzenon Costa (UNIFESP)  

Luciana Suarez Galvão (IEB-USP) 

Michel Deliberali Marson (UNIFAL) 

Roberto Pereira Silva (UNIFAL) 

27/09 – 11H00 às 12h30 – SALA IE-21 (pavilhão de pós-

graduação) 

A transferência da capital de Minas Gerais no período 

republicano: duas interpretações sobre o processo 

Natânia Silva Ferreira (FHO / UNIARARAS) 

A transferência da capital de Minas Gerais, de Ouro 

Preto para uma outra localidade, já havia sido discutida em 

momentos anteriores ao da instauração da República, mas foi 

com o início da nova ordem que o processo realmente se 

efetivou. Assim, o objetivo deste trabalho é o de apresentar 

o desenrolar do processo de transferência da capital mineira, 

ressaltando duas interpretações sobre o tema: a 

transferência entendida como uma disputa entre antagonistas 
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políticos e a transferência entendida como uma busca por 

unidade econômica regional. As principais fontes primárias 

utilizadas para cumprimento do objetivo proposto foram 

documentos do Legislativo e do Executivo. Ainda que as duas 

interpretações contribuam para a compreensão sobre a 

transferência da capital mineira, acredita-se que a mudança 

tenha significado, especialmente, a busca por unidade 

econômica de Minas Gerais. 

As Finanças Municipais nas Reformas Urbanas (Rio de 

Janeiro, 1902-1910 

Thiago Mantuano (UESC) 

A comunicação proposta abordará o período de reformas 

urbanas no Rio de Janeiro focalizando nas finanças do 

Distrito Federal - um objeto pouco usual no centro deste 

tema, tão amplamente debatido pela historiografia. Sigamos 

os recursos financeiros em seus fluxos nos cofres municipais, 

perscrutemos a arrecadação, os gastos e os investimentos, 

pontuemos as fontes, formas e custos de financiamento obtidas 

pelo município, este exercício analítico pode ser um 

contributo da História Econômica para este tema de tão 

longevo interesse dos historiadores. 
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A decadência relativa da indústria do Rio de Janeiro 

(1907-1939) 

Guilherme Barreto (USP) 

Propomos nesse artigo uma análise de como a cidade do 

Rio de Janeiro se estruturou, sobretudo entre a segunda 

metade do século XIX e a Primeira Guerra Mundial, como 

principal centro industrial do Brasil e como, 

progressivamente, e a partir das primeiras décadas do século 

XX este cenário se modificou. Porém, também buscamos discutir 

se houve, de alguma forma, a decadência industrial, ou se 

uma perda de competitividade frente a outros entes 

federativos. 

As nossas feiras são livres! Trabalho, sociabilidade e 

cotidiano em São Paulo (1909 - 1935) 

William Muniz de Almeida (UNIFESP) 

Esta pesquisa possui por finalidade analisar as 

relações de trabalho e sociabilidade entre trabalhadores e 

a população nos espaços das feiras livres na cidade de São 

Paulo nas primeiras décadas do século XX, interpretando as 

definições deste comércio de rua, dentro de seus diversos 

aspectos, para a venda de produtos denominados como gêneros 

de primeira necessidade, pensando as lógicas de 

abastecimento provindas das chácaras e quintais, a partir do 

trabalho que era desenvolvido por mulheres e homens. 
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27/09 – 15H45 às 17h15 – SALA IE-22 (pavilhão de pós-

graduação) 

Divisão de tarefas e complementariedade na política de 

transportes terrestres no Brasil (1964-1989) 

Stella Harumi Okumura (IE-UNICAMP) 

Este artigo tem como objetivo discutir como a política 

de transportes terrestres (rodovias e ferrovias) atuou de 

maneira complementar no período entre 1964 e 1989, 

desempenhando papel fundamental para a expansão da fronteira 

agropecuária e mineral. Nossa hipótese central é que a 

política de transportes terrestres contribuiu para o aumento 

das exportações de bens primários das regiões de ocupação 

recente. Na divisão de tarefas entre os dois modais, coube 

às rodovias efetivar a expansão da fronteira agropecuária e 

mineral, enquanto as ferrovias planejadas reduziriam o custo 

de transporte dos produtores mais distantes dos principais 

portos do país. Sendo assim, as políticas de transporte 

terrestres não se limitaram à competição entre modais, mas 

colaboraram para uma finalidade comum. 

Obras de infraestrutura de transporte e desempenho 

econômico de Caxias do Sul (1900-1960) 

Roberto Nascimento (PPGHE/USP) 

    Entre 1900 e 1960 o município de Caxias do Sul teve 

um notável crescimento econômico, se industrializando e se 
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integrando à economia nacional. O enorme crescimento e 

mudança de perfil da economia local caxiense está relacionado 

com a implantação de obras de infraestrutura de transportes, 

pois sua produção era muito superior à capacidade de absorção 

de seu mercado interno. Três obras de infraestrutura de 

transportes se destacam: uma estrada com uma grande ponte, 

construída pelo estado regional rio-grandense; um ramal 

ferroviário, construído pelo capital internacional, sob 

concessão; e uma rodovia, construída pelo estado nacional 

brasileiro. Os dados disponíveis de indicadores econômicos 

levam a evidências de que estrada, ponte, ferrovia e rodovia 

foram definidoras da potência subsequente da economia local 

caxiense e aumento de sua participação na economia estadual 

e nacional. 

O ciclo do capital na economia brasileira sob a ordem 

imperialista do pós-guerra: reflexos sobre a indústria 

automobilística no período 1950-1970 

Ray Araujo Duarte do Rêgo; Paulo Antonio de Freitas 

Balanco (UFBA) 

Neste artigo procuramos mostrar como a forma tomada 

pelo imperialismo no pós-guerra e as disputas de classe em 

torno do destino da industrialização brasileira conformaram 

a implantação e a estrutura do setor automobilístico no país. 

Nesse sentido, a implantação desse setor, assim como a 

industrialização de maneira geral, não levou a uma 

convergência para com os países desenvolvidos, mas para a 

reprodução, em um nível superior, de tendências próprias a 
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uma economia dependente. A economia brasileira chegou aos 

anos 1950 pronta para dar o salto em direção à indústria 

pesada, enquanto o ramo automobilístico emergia como o setor 

símbolo da nova fase, promovendo modernização e integração 

produtiva e espacial. Todavia, este processo de modernização 

culminou com duros golpes nas estruturas sociais e políticas 

do país, uma vez que colocou no centro da reforçou o 

distanciamento entre a estrutura produtiva e as necessidades 

da classe trabalhadora. Acreditamos que esse movimento no 

período 1950-1970 será melhor apreendido de for interpretado 

mediante a diretriz metodológica que reúne, simultaneamente, 

a luta de classes nacional e a concorrência intercapitalista 

no âmbito da divisão internacional do trabalho. 

O II PND e o Porto: análise sobre a construção e disputa 

da agenda de expansão do porto de Santos na década de 70 

Luiz Gustavo Machado Cruz; Agnaldo Valentin (EACH/USP) 

O II PND foi implementado em após 1974 como resposta ao 

choque do petróleo. Decorreram dele, inúmeros projetos 

estratégicos de infraestrutura, sendo realizados diversos 

investimentos na região da Baixada Santista, sendo o mais 

proeminente a expansão do Porto de Santos para a margem 

esquerda durante a década de 70. Os investimentos foram 

alocados na construção do Terminal de Contêineres e do Ramal 

Ferroviário. O objetivo do trabalho foi de buscar entender 

o processo de agenda-setting desta política pública e os 

seus atores envolvidos, identificando as origens e causas 

que levaram a adoção da solução escolhida pelo plano. 
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Utilizando a teoria dos múltiplos fluxos, junto com a análise 

de documentos históricos de entidades, reconstituiu-se o 

processo de agendamento da política. 

28/09 – 9h00 às 10h30 – SALA IE-21 (pavilhão de pós-

graduação) 

Estado autocrático burguês (1964-1985) e educação: uma 

dialética sobre o subdesenvolvimento 

André D’Albertas Cecchini (IE-UNICAMP) 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma breve 

revisão sobre a relação entre subdesenvolvimento, ditadura 

civil-militar (1964-1985) e educação escolar. Para tal, 

teremos como arcabouço teórico os trabalhos de Florestan 

Fernandes acerca dos dilemas educacionais na consolidação da 

revolução burguesa no Brasil. De início, traremos alguns 

pontos que consideramos centrais nas interpretações de 

Florestan sobre a formação econômica do país, interpolando-

o com as categorias de Celso Furtado e Caio Prado. Em 

seguida, trataremos mais diretamente do processo de 

irradiação do capitalismo monopolista para a periferia, 

cujos efeitos desestabilizadores provocaram, no Brasil e em 

boa parte da América Latina, a eclosão de um Estado burguês 

abertamente autocrático. Por fim, procuraremos relacionar os 

itens anteriores à reforma educacional da ditadura, 

enquadrando-a dentro de uma relação dialética entre as causas 

e as consequências do subdesenvolvimento. 
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“O Grito Pela Terra”: cotidiano e memória das mulheres 

na luta pela terra na região de Buriticupu-MA. 

Darlene Rodrigues Area Silva (UFMA) 

Este artigo pretende analisar as memórias e 

experiências das mulheres lavradoras que integraram o 

Projeto Pioneiro de Colonização Agrícola, bem como das que 

participaram ativamente da tomada da Fazenda Terra Bela na 

região de Buriticupu-Maranhão em 1988, enfatizando suas 

lutas pela posse e uso da terra. Essas mulheres, na sua 

cotidianidade, construíram cenários de lutas possíveis e 

protagonizaram sua própria história, no entanto, elas foram 

invisibilizadas e silenciadas em suas memórias e 

experiências e quase nunca foram ouvidas quando se trata de 

investigar a luta pela terra na região.  

Militares nacionalistas de esquerda e a campanha do 

“Petróleo é Nosso” na década de 1950 

Andrea Paula dos Santos Oliveira Kamensky (UFABC); 

Felipe Magaña Dogue (USP) 

O objetivo deste trabalho é analisar a atuação política 

de militares de esquerda nos quartéis brasileiros do século 

XX referente às questões do desenvolvimento econômico 

nacional a partir de setores estratégicos como o de energia, 

destacando o caso da participação na Campanha do Petróleo é 

Nosso. A perspectiva teórica parte do debate entre 

pesquisadores sobre a visão de desenvolvimento econômico de 

militares nacionalistas de esquerda na história 
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contemporânea do Brasil. A metodologia utilizada investigou 

os discursos documentados em histórias orais de vida, artigos 

de jornais e processos jurídicos feitos por indivíduos da 

esquerda militar brasileira tratando de perspectivas do 

desenvolvimento econômico nacional que acarretaram em 

soberania nacional em setores estratégicos da economia, o 

que ficou evidenciado quando abordam sua participação na 

Campanha do Petróleo é Nosso (1948-1953). Assim, observamos 

como resultados da pesquisa que militares de esquerda se 

mobilizaram para que o governo brasileiro criasse a Petrobras 

e, desse modo, não permitisse o monopólio comercial do 

petróleo por empresas multinacionais, notadamente as dos 

Estados Unidos. Portanto, a Campanha do Petróleo é Nosso se 

configurou como um dos episódios-chave da história 

brasileira, do qual decorreu o surgimento da empresa estatal 

petrolífera com impactos econômicos e políticos que ecoam 

não somente na histórica econômica brasileira, mas também 

com desdobramentos na atualidade. Além disso, observamos 

que, devido à essa participação política na campanha em 

defesa do petróleo, muitos militares nacionalistas de 

esquerda foram perseguidos, presos, torturados e expulsos 

das Forças Armadas Brasileiras, o que também leva a uma 

reflexão histórica sobre o papel da perspectiva 

desenvolvimentista nas questões econômicas entrelaçadas 

diretamente com os rumos políticos da República brasileira 

na segunda metade do século XX. 

Apontamentos sobre a Petrobrás sob a ditadura militar 

de 1964: as lutas dos trabalhadores do petróleo e o monopólio 
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estatal nos limites da Doutrina do Desenvolvimento com 

Segurança (1962-1975) 

Flávia Ferreira da Silva (IE-UNICAMP) 

Neste trabalho descrevemos o contexto histórico e 

social que atravessou a Petrobrás entre 1962 e 1975. 

Estudamos o período sob o prisma das contradições impostas 

pela opção brasileira pelo monopólio estatal do petróleo 

evidenciando a participação dos trabalhadores do petróleo 

sob os rumos estratégicos nacionais no setor e como tal 

participação foi duramente golpeada pelos desdobramentos do 

Golpe civil-militar de 1964. Sendo assim, este artigo está 

dividido em três eixos: no primeiro, trazemos apontamentos 

sobre como o contexto de 1962 a abril de 1964 afetou os 

trabalhadores do petróleo suas lutas e o monopólio estatal; 

no segundo, analisamos a doutrina do “Desenvolvimento com 

Segurança” (DDS) sob a perspectiva dos militares, 

destacando-se Ernesto Geisel (ex-presidente da Petrobrás) e 

a interpretação de Florestan Fernandes; no terceiro, 

descrevemos algumas das principais mudanças sofridas no 

monopólio estatal e na organização dos trabalhadores da 

Petrobrás (1964 a 1975). Em nossa conclusão, aventamos a 

hipótese, a partir dos fatos apresentados, de que a DDS 

atravessou profundamente a Petrobras e a organização dos 

trabalhadores do petróleo abrindo caminho para a 

flexibilização do monopólio estatal do petróleo. 

28/09 – 14h00 às 15h30 – SALA IE-20 (pavilhão de pós-

graduação) 
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À luz de Washington: a Amforp nas relações entre o 

Brasil e os Estados Unidos (1927-1964) 

Amanda Walter Caporrino (USP) 

Na expansão do conglomerado originado com a General 

Electric (EUA), a American & Foreign Power Company (Amforp) 

adquiriu as primeiras concessionárias de energia elétrica no 

Brasil em 1927.  Já no início da década de 1940, as 

associadas atendiam a mais de 300 cidades no país, o maior 

mercado da empresa. Aspectos da atuação da empresa no Brasil 

evidenciam os múltiplos interesses estadunidenses e 

brasileiros que estavam em jogo, principalmente no período 

pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Este artigo visa 

contribuir para os debates sobre o tema ao registrar os 

resultados parciais de uma pesquisa de doutorado em 

andamento, enfocando a centralidade da Amforp nas relações 

entre Brasil e EUA, desde a sua inserção no Brasil até a 

efetiva compra dos ativos da empresa pelo governo brasileiro, 

em 1964. 

Breve avaliação dos fluxos de capitais e das condições 

de financiamento externo para o Brasil entre os anos de 1951 

e 1980 

Vinicius Carneiro; Carlos Pinkusfeld Monteiro Bastos 

(PPGE-UFRJ) 

O trabalho tem como objetivo geral apresentar uma 

avaliação de determinados indicadores referentes ao 

desempenho externo da economia brasileira no tocante as 
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condições de financiamento externo entre os anos de 1951 e 

1980. Diante desse objetivo, o trabalho segue divido em três 

seções, além dessa introdução e das considerações finais. A 

primeira seção é mais teórica e busca fundamentar o arcabouço 

que será utilizado ao longo do trabalho, bem como quais 

indicadores que serão desenvolvidos nas demais seções. Com 

isso, a segunda seção se dedicará a apresentar os resultados 

referentes ao período do “Desenvolvimentismo com 

Democracia”, que se estende entre 1951 e 1964. Já na terceira 

seção apresentaremos os resultados referentes ao período do 

“Desenvolvimentismo sem Democracia”, que compreende entre 

1964 e 1980. 

A CLT como instrumento de acumulação de capital e 

desenvolvimento industrial 

Samuel Nascimento Galiego (UNIFESP) 

O presente artigo pretende compreender a partir da 

origem da CLT, durante o período do chamado Estado Novo, a 

intencionalidade desta medida enquanto alavanca para o novo 

padrão de acumulação urbano-industrial projetado para o 

Brasil. A CLT se configura como conjunto de diversas leis e 

normas trabalhistas que vinham sendo promulgadas desde o 

início dos anos 30, sendo que as lutas pela implementação de 

um código de regulação do trabalho datam do final do século 

XIX. Não obstante, a CLT enquadra tais artigos nos marcos da 

ordem positivista de harmonia entre os agentes sociais, de 

modo que a medida buscou tutelar a organização autônoma dos 

trabalhadores, disciplinando o conflito entre capital e 
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trabalho nas instâncias de Estado, ao passo que oferecia 

como contrapartida uma série de direitos e garantias de 

proteção a uma parte dos trabalhadores, nos marcos de uma 

nova proposta de arranjo social voltado para modernização 

nacional e integração social a partir da égide do Estado. A 

CLT promove intencionalmente a organização da questão 

trabalhista nos marcos de um modelo de acumulação industrial 

com incorporação da classe trabalhadora enquanto elemento 

relevante do projeto varguista denominado de Democracia 

Social. 

28/09 – 15H45 às 17h15 – SALA IE-14 (pavilhão de pós-

graduação) 

Estado e industrialização no Brasil: uma breve análise 

a partir das relações de poder e das características 

estruturais da indústria consolidada 

Águida Cristina Santos Almeida (UFCG) 

O projeto de industrialização tardia implementado no 

Brasil, no século XX, nas décadas que antecederam e sucederam 

as duas Guerras Mundiais, foi marcado por um conjunto de 

características estruturais que não levaram o Brasil à 

superação das dependências tecnológica e financeira e, 

consequentemente à condição histórica de subdesenvolvimento. 

Segundo Tavares (1998), os problemas estruturais que 

marcaram o processo de industrialização brasileiro criaram 

um desequilíbrio nas seguintes razões: lucros/salários, 
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produtividade/salários, potencial de acumulação/taxa de 

investimento, capacidade instalada/crescimento da demanda, 

numa situação onde os numeradores cresciam mais rápido que 

os denominadores, resultando num conjunto de desequilíbrios, 

por exemplo: como abortamento precoce dos ciclos de 

crescimento, tendência à concentração da renda e da riqueza, 

posturas rentistas e patrimonialistas de acumulação por 

parte das classes dominantes. Além disso, as fragilidades 

estruturais na consolidação do projeto de industrialização 

encontram boa parte de suas explicações no tipo de ‘pacto 

conservador’ estabelecido entre o Estado e os grupos 

dominantes, que segundo Fiori e Tavares, manteve o latifúndio 

como traço social marcante e o caráter autoritário, 

antissocial, antirreformista sobre o povo, inviabilizando a 

construção de qualquer pacto social. Ao mesmo tempo, sem a 

efetivação das reformas estruturais necessárias, o Estado 

brasileiro operou constrangido fiscal e financeiramente, 

forçando as alianças com o capital estrangeiro, com vistas 

ao avanço do processo de industrialização, obstruindo graus 

maiores de soberania nacional no sistema-mundo. Depreende-

se que muitas das características estruturais que 

conformaram o Brasil quando da formação socioeconômica, 

foram preservadas ao longo de toda a sua história, apesar 

das profundas transformações ocorridas ao longo do tempo. 
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A desindustrialização no nível regional: o caso do 

Nordeste brasileiro 

Claudiane Barbosa de Jesus (IE/UNICAMP; CEPPETRO) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o 

processo de desindustrialização da economia brasileira a 

partir de uma perspectiva regional. Desde os finais do século 

XX, discute-se a economia brasileira tem vivenciado ou não 

uma desindustrialização, porém, observa-se que o processo de 

desindustrialização não ocorre de forma uniforme, 

verificando-se que cada região apresenta características 

particulares dentro desse processo. Sendo assim, o presente 

artigo busca compreender e identificar o processo de 

desindustrialização regional, a partir da análise da região 

Nordeste do Brasil no período de 2002 a 2019. 

Desenvolvimentismo à “mineira”: a preparação 

institucional e a atuação da FIEMG e do BDMG durante o 

Milagre Econômico (1968-1974) 

Jean Talvani Costa; Roberto Pereira Silva (UNIFAL-MG) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a 

formação e aplicação da concepção desenvolvimentista pela 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) 

e pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), 

focando no período localizado entre 1968 e 1974. Tal período 

pode ser justificado como relevante por conta da preparação 

institucional por parte do BDMG, a partir do Diagnóstico da 

Economia Mineira. Paralelamente, pôde ser verificada uma 
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atuação do principal sindicato patronal do estado, a FIEMG, 

junto ao banco. A primeira metade da década de 1970 foi de 

grande expansão da indústria mineira, concomitante ao 

chamado “milagre econômico”, encerrando esta análise com o 

término do Plano Nacional de Desenvolvimento do governo 

Médici. em março de 1974. Considera-se que as condições 

históricas e econômicas específicas de Minas Gerais levaram 

a formação de uma concepção “mineira” do desenvolvimentismo, 

que aliou a visão de superação da condição de 

subdesenvolvimento pela via da industrialização - própria do 

desenvolvimento - com a imagem criada sobre Minas Gerais – 

mineiridade. 

O Impacto Fiscal durante o período do 

Desenvolvimentismo (1951-1980) 

Vinicius Carneiro; Carlos Pinkusfeld Monteiro Bastos 

(PPGE-UFRJ) 

O período de industrialização brasileira foi marcado 

por uma ampla participação do Estado na vida econômica, sendo 

decisiva tanto direta como indiretamente. Dentre as 

diferentes formas de atuação, chamamos atenção no presente 

trabalho para os impactos que a política fiscal teve no 

processo de crescimento, seja através de gastos com consumo 

e investimento como na concessão de subsídios e 

transferências. Dado essa participação decisiva do Estado, 

o presente trabalho tem como objetivo geral tentar 

quantificar a intervenção do governo através da política 

fiscal implementada pelo Estado brasileiro durante o 
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período. Para isso, utilizaremos, além da avaliação dos 

dados, um indicador de Impacto Fiscal. o presente artigo 

está dividido em, além dessa pequena introdução, três seções. 

Na primeira, apresentaremos o indicador de Impacto Fiscal e 

a forma com que ele se insere no arcabouço teórico que é 

seguido pelo trabalho. A segunda e terceira seções são 

dedicadas a apresentar os resultados alcançados pelo 

trabalho. Na segunda seção trataremos do período relacionado 

ao que chamamos de “Desenvolvimentismo com Democracia,”, que 

se estende de 1951 até 1961964. Posteriormente, apresentamos 

os resultados referentes ao período que chamamos de 

“Desenvolvimentismo sem Democracia”, que abarca os anos 

entre 1964 e 1980.  Por fim, apresentaremos breve 

considerações finais. 

29/09 – 9h00 às 10h30 – SALA IE-17 (pavilhão de pós-

graduação) 

O café e a indústria: uma análise da formação econômica 

do município paulista de Rio Claro (1904-1937) 

Nicoly Gomes Barrotti; Gustavo Pereira da Silva 

(PPGEc/UFSCar) 

A presente pesquisa analisa como se deu a formação e o 

desenvolvimento econômico do município paulista de Rio 

Claro, uma vez que a cidade conta, até os dias atuais, com 

vestígios da imigração e da grande lavoura cafeeira, traços 

que serviram como alicerce para o início da industrialização 
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rio-clarense. Através de uma análise de dados, foi possível 

fazer apontamentos sobre o papel do café na formação de um 

complexo econômico pautado na mão-de-obra imigrante e na 

acumulação de capital proveniente das lavouras cafeeiras, 

que era, posteriormente, alocada em investimentos 

industriais que começam a surgir na região. 

O “Polvo Canadense” também tem voz: os telefones no 

Brasil e a entrada da Light na passagem do séc. XIX para o 

séc. XX 

Marcel Pereira da Silva (UNIFAL-MG); Alexandre 

Macchione Saes (FEA/USP) 

O presente artigo analisa os primeiros anos da telefonia 

no Brasil, com destaque para as regiões de atuação do grupo 

canadense Light, conhecido principalmente por operar 

serviços de energia elétrica, iluminação e bondes elétricos 

nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e alguns outros 

municípios. Embora este serviço não estivesse nos planos 

originais da empresa, a entrada da Light reorganizou, 

incorporou e ampliou companhias telefônicas dispersas em 

parte dos estados do Rio de Janeiro (inclusive capital 

federal), São Paulo e Minas Gerais. Uma alteração na 

legislação federal ocorrida em 1916, limite do recorte deste 

trabalho, permitiu à companhia expandir e conectar suas 

linhas nos três estados que passou a atuar desde então, 

possibilitando uma considerável expansão de seus serviços a 

partir deste momento.  
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Formação da mão de obra urbana em São Paulo: educação 

profissional e industrialização (1930-1945) 

Claudia Maria Cirino de Oliveira (USP) 

No período pós-1930, a centralidade do Estado como 

impulsionador do desenvolvimento econômico, significou para 

a educação profissional um maior controle e diferenciação de 

sua estrutura organizacional. Criando órgãos específicos e 

políticas que deram maior importância à participação dos 

industriais nessa modalidade de ensino, o Estado manifestava 

uma atuação voltada para o estímulo à indústria e a 

consolidação da burguesia industrial como classe dominante 

e influente. Paralelamente, estabelecia uma legislação 

trabalhista e sindical que limitava e controlava a classe 

trabalhadora. Nessa relação, a preparação do “cidadão-

trabalhador” tornou-se central nas ações fomentadas pelo 

Estado que, junto com os industriais, promoveu a difusão e 

introdução, no ensino profissional, de uma série de novos 

procedimentos relacionados às necessidades de reorganização 

do processo de trabalho. Principalmente os industriais 

paulistas que, desde os anos 1920, já aplicavam o ensino 

racional para o disciplinamento e treinamento dos 

trabalhadores. Embora desde o início do século XX o ensino 

profissional de instituições como o Liceu de Artes e Ofícios 

de São Paulo e a Escola Profissional Masculina da Capital 

fosse direcionado para atender as necessidades da indústria 

nascente por meio de um ensino metodizado, voltado para 

formar operários eficientes e disciplinados, foi somente 

após os anos 30 que a prática de um ensino racional e 
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organizado cientificamente foi formalmente incorporado à 

educação profissional. A partir desse período, um conjunto 

de medidas referente à difusão dos princípios de organização 

racional do trabalho foram implantadas no ensino 

profissional paulista por meio de instituições como o IDORT, 

criado em 1931, do Código de Educação do estado de São Paulo, 

publicado em 1933, e do Centro Ferroviário de Ensino e 

Seleção Profissional - CFESP, criado em 1934 para organizar, 

em moldes racional, o ensino profissional dos ferroviários. 

Essas iniciativas tinham origem nas experiências de ensino 

racional desenvolvidas pelo professor Roberto Mange, no 

Curso de Mecânica do Liceu de Artes e Ofícios, implementado 

no início da década de 1920. 

Formação do sistema estatal no desenvolvimentismo 

conservador catarinense 

Carolina Biz; Alcides Goularti Filho (PPGDS/UNESC) 

As empresas estatais exerceram e, ainda exercem, um 

papel essencial para o desenvolvimento do estado 

catarinense. O pensar desenvolvimentista de Santa Catarina 

está alicerçado em heranças políticas que costuraram a 

expansão de setores estratégicos do crescimento econômico 

com a uma ossatura material voltada a empresas estatais. 

Desde o início do planejamento, consolidado em Planos de 

Governo, os investimentos foram pensados para a 

infraestrutura básica e setores estratégicos que pudessem 

alavancar, atrair e interligar setores produtivos. O 

sistema, que foi formando camadas geoeconômicas, parte de 
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investimentos pontuais como: rodovias, portos, abastecimento 

de água (bicas), pontos isolados de energia elétrica e se 

davam de forma mais tímida. Contudo, a partir da cultura de 

planejamento, os investimentos vão se acentuando e 

fortalecendo alicerces e setores estratégicos. Essa cultura, 

também está na linhagem política, que, em consequência, 

alternam os cargos políticos e públicos. O estudo, busca, de 

forma tímida, analisar esses três pontos: Sistema de 

Estatais, Planejamento e as continuidades políticas, sendo 

este, fruto de análise de documentos oficiais, como os planos 

de governo, biografias políticas, Leis. 
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Sessões de comunicação - ST 04 

- História Econômica Geral e Economia 

Internacional 

Debatedores: 

Renata Bianconi(IE-UNICAMP) 

Carlos Alberto Cordovano Vieira (IE-UNICAMP) 

27/09 – 11H00 às 12h30 – SALA IE-36 (pavilhão de pós-

graduação) 

A transição para o neoliberalismo vista da periferia: 

uma história comparada das políticas sociais das ditaduras 

brasileira e chilena 

Laura Benassi Yamashita (UNESP-Araraquara) 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma breve 

discussão acerca dos processos através dos quais se 

materializou o neoliberalismo, a partir das suas 

características gerais e de como estas se realizam em 

formações históricas específicas – em especial na periferia 

do capitalismo. Por meio da comparação entre a formulação de 

políticas sociais nos primeiros anos das ditaduras 

brasileira (1964-1967) e chilena (1973-1978), experiências 

políticas e econômicas espacial e temporalmente próximas, 

mas separadas pela ascensão do neoliberalismo, se buscará 
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apontar para as especificidades existentes entre os dois 

objetos e sua relação com as mudanças que sofre o capitalismo 

no início da década de 1970. 

O Governo Reagan (1981-1989) e a Nova Ordem Econômica 

Internacional 

Victor Augusto Ferraz Young, Pedro Paulo Zahluth Bastos 

(IE-UNICAMP) 

Com base em arquivos presidenciais recentemente 

desclassificados, este artigo analisa a Diplomacia 

Financeira Americana do governo Ronald Reagan (1981-1989). 

De acordo com nossa pesquisa, esse governo trabalhou para 

manter a liderança americana no mundo capitalista após o fim 

dos acordos de Bretton Woods em 1971 e após a crise econômica 

da década de 1970. Uma nova ordem econômica no interesse dos 

Estados Unidos foi estabelecida e as Cúpulas do G-7 foram o 

fórum onde as mudanças foram conduzidas. O governo americano 

tinha as ferramentas para fazer isso unilateralmente e é 

isso que pretendemos demonstrar neste trabalho. 

Zero, Zero, Zero: o xadrez do petróleo branco 

Gabriela da Silva Ferreira (IE-UNICAMP) 

O presente artigo tem por objetivo explicar o mercado 

global da cocaína a partir da análise da atuação dos carteis 

internacionais, mostrando certos fatores econômicos e 

sociais que fomentam o mercado das drogas ilícitas, 

observando a falência das políticas proibicionistas como 
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hipótese central. Para atingir os fins da pesquisa, o artigo 

será dividido em duas partes: O primeiro capítulo visa 

contextualizar a cocaína como mercadoria de abrangência 

global. No segundo capítulo será exposta a história e atuação 

de quatro carteis internacionais. Os resultados indicam que 

o narcotráfico é uma consequência irreversível do sistema 

capitalista. 

27/09 – 15H45 às 17h15 – SALA IE-36 (pavilhão de pós-

graduação) 

O profit-squeeze e o fim da Era de Ouro do capitalismo 

na abordagem neo-kaleckiana: uma avaliação crítica 

Luciano Alencar Barros; Carlos Pinkusfeld Bastos (UFRJ) 

O presente artigo se propõe a apresentar e analisar 

criticamente a interpretação neo-kaleckiana acerca do fim da 

Era de Ouro do capitalismo ocidental. Tal abordagem, baseada 

na contribuição original de Kalecki e desenvolvida por seus 

seguidores nas décadas seguintes, enfatiza o papel central 

do investimento na dinâmica capitalista. Assim, o 

comportamento dos seus determinantes é elemento chave na 

explicação do fim do período de prosperidade que marcou o 

imediato pós-guerra para as principais economias de mercado. 
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A revolução cultural chinesa, transição socialista e 

planificação econômica 

Gabriel Luiz Duccini Puia (UFABC) 

No presente artigo, iremos analisar a experiência da 

revolução cultural chinesa à luz do problema da planificação 

econômica e da transição socialista. Concepções básicas do 

pensamento de Mao Zedong sobre a transição socialista e a 

gestão econômica após a revolução de 1949 não só foram 

reforçadas a partir do início da revolução cultural como, de 

certa forma, só puderam ser implementadas a partir desta, em 

meio a um acirrado conflito interno no Partido Comunista 

Chinês. Portanto é importante destacar esse período 

histórico como um divisor de águas das tendências em disputa 

na China após a revolução socialista, e visamos introduzir 

a análise desse processo em meio ao debate mais geral sobre 

a planificação socialista. 

A formação das economias dependentes sob o 

desenvolvimento da economia capitalista mundial: um ensaio 

crítico 

Matheus Itiro de Castro Tao (UFPR) 

Buscar-se-á, com o presente artigo, lançar elementos 

para uma análise sobre o processo histórico de constituição 

das economias latino-americanas enquanto economias 

capitalistas dependentes, interpretando-no como expressão do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista como modo de 

produção estruturado sobre bases mundiais Amparar-nos-emos 
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criticamente no arcabouço teórico da Teoria Marxista da 

Dependência (TMD), em especial, em algumas das principais 

contribuições teóricas de Ruy Mauro Marini. A despeito da 

TMD constituir um potencial crítico extremamente fértil no 

interior do pensamento econômico marxista, poucos foram os 

avanços teórico-conceituais desta teoria diante das novas 

situações concretas postas pelo caráter particular do 

processo de acumulação de capital nas economias dependentes 

em consonância com os desdobramentos gerais da economia 

capitalista mundial. Tal fato se justifica pela tentativa de 

universalizar categorias e relações particulares de 

determinados períodos históricos como leis e relações gerais 

do “capitalismo dependente”, em especial, das que se 

constituíram do ponto de vista teórico, na primeira fase das 

economias dependentes enquanto economias exportadoras. É 

especificamente aí, nesta fase particular, que reside o fio 

condutor do presente artigo, em que se busca avaliar, do 

ponto de vista da concepção de constituição da TMD, a 

pertinência teórica destas relações. 

O desenvolvimento da população mundial segundo 

perspectivas econômico-demográficas 

Matheus Melo Wiermann e Silva (Unioeste, Campus de 

Toledo-PR) 

Este trabalho tem como meta traçar as diferentes teorias 

e interpretações feitas ao longo da história humana acerca 

de seus desenvolvimentos econômicos e demográficos. A 

pesquisa foi feita com base em fontes bibliográficas acerca 
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da História Geral da humanidade, da História do Pensamento 

Econômico, e de autores tanto das ciências econômicas como 

demográficas. É possível constatar uma confluência das 

teorias econômicas e demográficas tanto em suas origens 

quanto em suas conclusões, de forma que mais estudos 

centrados na historiografia econômico-demográfica da 

humanidade se fazem relevantes para o enriquecimento teórico 

e analítico dos atuais estudos sobre o papel da Economia na 

determinação da Demografia, e vice-versa. 
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Sessões de comunicação - ST 05 

- História do pensamento econômico 

Debatedores: 

Daniel do Val Cosentino (UFOP) 

José Ricardo Fucidji (IE-UNICAMP) 

Luiz Felipe Bruzzi (UFMG) 

Maurício Coutinho (IE-UNICAMP)  

Natânia Silva Ferreira (FHO / UNIARARAS) 

28/09 – 9h00 às 10h30 – SALA IE-17 (pavilhão de pós-

graduação) 

Entre a ética e a normatividade: considerações 

preliminares sobre a economia como ciência da propriedade em 

Alfred Marshall e Friedrich Hayek 

Gustavo Romero (IE-UNICAMP) 

Algumas considerações são esboçadas quanto ao 

distanciamento entre ciência econômica e ética, comparando 

duas leituras que tratam da suposta moralidade envolvida na 

atividade econômica: a primeira leitura, segundo Alfred 

Marshall, expressa pela dualidade entre pobreza e riqueza; 

outra, de acordo com Friedrich Hayek, expressa na intersecção 

entre racionalidade limitada e inviolabilidade da 

propriedade. Ambas as abordagens são brevemente comparadas 
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com a distinção entre posse e propriedade de David Hume. Com 

isso se espera mostrar que essas diferentes visões sobre a 

ciência econômica não se pautam pelo seu significado em favor 

dos sujeitos sociais, mas pela convergência epistemológica 

normativa e objetiva, afastando de seu desenvolvimento 

científico próprio qualquer compromisso ético intrínseco. 

Milton Friedman, George Stigler, and a proper policy 

role for the economist 

Jonas Teixeira Couto Campos (IE-UNICAMP) 

A Escola de Chicago de Economia fez importantes 

contribuições para a autoconcepção dos economistas sobre seu 

papel apropriado em questões de política. Apesar disso, em 

meados dos 1960s os dois mais proeminentes economistas de 

Chicago, Milton Friedman e George Stigler, discordavam a 

respeito deste tema. Sua divergência se tornou explícita 

pelo fato de Friedman intervir pesadamente em debates 

públicos enquanto Stigler se restringia à academia. Neste 

artigo, argumentamos que sua discordância existia antes de 

meados de 1960, sendo identificável já em meados da década 

de 1940. Argumentamos através da análise de seus textos 

acadêmicos entre 1946 e 1960. Nossa conclusão é que sua 

diferença fundamental existia com relação ao papel do 

economista em geral na primeira década pós-guerra, e se 

desenvolveu em uma diferença com relação ao papel do 

economista em questões de política na segunda metade dos 

1950s, tendo depois se tornado a divergência identificada em 

suas participações no debate público. 
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O problema da objetividade nas Ciências Sociais: um 

debate entre Karl Mannheim e Karl Popper 

Isadora Pelegrini; Gabriel do Carmo Lacerda (Cedeplar-

UFMG) 

Karl Popper, no livro A Sociedade Aberta e seus Inimigos 

e no paper Reason or Revolution?, tece críticas ferrenhas a 

respeito da Sociologia do Conhecimento e do trabalho de Karl 

Mannheim, chegando a apelidá-lo de “socioterapia”. Este 

artigo procura evidenciar que existem, nos dois autores, 

semelhanças substanciais a respeito da fundamentação social 

do pensamento no que diz respeito ao elemento coletivo que 

define a objetividade e sobre a importância do método 

empírico para o conhecimento humano; semelhanças maiores do 

que Popper gostaria de admitir. 

Mudança no pensamento econômico: entre o Pluralismo e 

o Neoclassicismo. 

Fábio de Paiva Gonçalves (UFABC) 

O presente trabalho busca entender o que foi o 

Pluralismo nos entreguerras e o Neoclassicismo do pós-

guerra, e refletir como ocorreu essa mudança no pensamento 

econômico. Embora a pluralidade das abordagens econômicas 

não tenha sido afetada nesse período, no entanto, a natureza 

e os padrões da ciência econômica foram todos definitivamente 

contestados. Assim, a segunda Guerra Mundial estimulou o 

movimento da economia em direção ao monismo sobre as 

ideologias, teorias, modelos e conselhos de política, 
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combinado com o formalismo da economia neoclássica. Nesse 

contexto, a economia neoclássica se viu fortalecida pelo 

curso dos acontecimentos, principalmente em decorrência do 

declínio do institucionalismo. 

28/09 – 15H45 às 17h15 – SALA IE-20 (pavilhão de pós-

graduação) 

A estrutura do pensamento histórico de David Hume e a 

emergência da economia política (1740-1752) 

Pedro Vianna da Costa e Faria (Cedeplar-UFMG) 

Este artigo argumenta que David Hume desenvolveu seu 

pensamento histórico a partir de uma tentativa de combinar 

dois modos de argumentação histórica: a história conjectural 

do Tratado da Natureza Humana, derivada das teorias da 

jurisprudência natural, e as narrativas sobre a Europa 

moderna, que predominam nos seus Ensaios. Por um lado, a 

história conjectural do Tratado utiliza as categorias 

evolucionárias “rude” e “civilizado” para explicar as 

origens da justiça, do governo e do sentimento moral. Por 

outro lado, as narrativas da Europa moderna estavam centradas 

nas categorias “antigo” e “moderno”. O pensamento histórico 

de Hume tomou forma ao redor da questão da posição da 

antiguidade clássica em relação a esses dois esquemas e, 

portanto, à Europa moderna: teria sido a antiguidade clássica 

um período civilizado e, portanto, a civilização europeia 

moderna um renascimento da civilização clássica? Ou 
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deveríamos tratar a antiguidade clássica como rude e a Europa 

moderna como uma progressão em relação àquele período? O 

artigo mostra que Hume transitou da primeira para a segunda 

resposta entre 1740 e 1752: nas suas obras iniciais, o lado 

“rude” da história terminava no começo da história antiga; 

em 1752, Hume passa a tratar a antiguidade clássica como 

“rude”, ainda que um tipo excepcional de sociedade rude. 

Essa mudança de perspectiva histórica está intimamente 

ligada com os principais elementos do pensamento político e 

econômico de David Hume, tais como sua posição quanto ao 

luxo e seu conceito de “monarquia civilizada”. O artigo 

conclui que a manobra de Hume unificou os dois principais 

modos de argumentação histórica disponíveis antes do 

Iluminismo, com todas as categorias históricas (rude/antigo, 

moderno/civilizado) organizadas ao redor da transição para 

as sociedades comerciais do período moderno. Por fim, o 

artigo sugere que a estrutura histórica resultante foi 

essencial para a emergência da economia política. 

Os limites da “mão invisível” na teoria de Adam Smith 

Bruna Medeiros Gouvêa (UFES) 

Este trabalho dedica-se a analisar o contexto e a ideia 

geral de “mão invisível” através das próprias obras de Adam 

Smith (A Riqueza das Nações e A teoria dos sentimentos 

morais) e demonstrar que as interpretações geralmente se 

equivocam ao atribuir a essa expressão uma ideia de um 

mercado autorregulador socialmente eficiente. Além disso, 

este artigo busca demonstrar que o Estado possui funções 
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imprescindíveis nos escritos smithianos que não corroboram 

para uma perspectiva de um autor que supostamente apoiaria 

um laissez-faire radical. 

O trabalho no Medievo Sapiencial: fundamentos para uma 

teoria do trabalho em Tomás de Aquino 

Claudio Pedrosa Nunes (UFCG) 

O presente estudo objetiva apresentar um conjunto de 

eventos e dados histórico-jurídicos que permitem admitir e 

constatar a existência de normas de regulação do trabalho 

humano na baixa Idade Média, com perspectiva de formação de 

uma propedêutica teoria geral do trabalho segundo a doutrina 

culta de Tomás de Aquino. Busca-se identificar e investigar 

as principais transformações econômicas e sociais da 

sociedade medieval tardia e suas consequências e conexões 

com as formas de trabalho humano. Destacam-se, nesse 

contexto, as principais causas histórico-jurídicas que 

conduziram a uma incipiente organização do trabalho, 

especialmente por influência do feudalismo e das corporações 

de ofício, redundando no surgimento da burguesia como 

princípio do capitalismo e respectiva projeção para a 

formação de um incipiente trabalhismo na baixa Idade Média. 

Ressalta-se a importância da escolástica do medievo tardio 

no tocante ao trabalho humano, especialmente sob a influência 

dogmática e axiológica de Tomás de Aquino, perfazendo uma 

fonte teórica e histórico-jurídica de regulação do trabalho 

humano. 
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29/09 – 9h00 às 10h30 – SALA IE-21 (pavilhão de pós-

graduação) 

Equilíbrios doméstico e internacional: notas sobre a 

evolução do modelo IS-LM 

Giovani da Silva Oliveira (UFES) 

Este artigo analisa a concatenação dos elementos-chave 

das primeiras interpretações matemáticas da teoria 

keynesiana.  Mostra-se a organização formal das variáveis em 

tais modelos até a consolidação do sistema IS-LM para o 

estudo de economias fechadas. Evidenciam-se os valores da 

renda e da taxa de juros que equilibram, respectivamente, os 

mercados de bens e serviços e monetário sob tais condições. 

O aperfeiçoamento do modelo ocorre nas décadas de 1940 e 

1950 mediante a sua extensão para economias abertas na 

estrutura IS-LM-BP possibilitado pela contribuição de Robert 

Mundell. Na sequência, elaboram-se considerações sobre a 

consistência analítica de tal construção teórica que 

fundamentou a macroeconomia do século vinte. Ao final, 

verifica-se esquematicamente a evolução da teoria keynesiana 

por meio do método da árvore de decisões a fim de se descrever 

os aperfeiçoamentos analíticos do modelo IS-LM ao longo do 

período. 
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O jovem Raúl Prebisch e a tradução de Adolph Wagner em 

1919: indícios de uma crítica relativista 

Fágner João Maia Medeiros; Luiz Felipe Bruzzi Curi 

(Cedeplar-UFMG) 

Neste artigo voltamo-nos para os primeiros passos do 

renomado economista Raúl Prebisch ainda como jovem estudante 

da Faculdad de Ciencias Económicas da Universidad de Buenos 

Aires. Entre 1918 e 1922, Prebisch cursava o curso de 

contabilidade e exercia um papel ativo produzindo textos 

para a revista da sua universidade: Revista de Ciencias 

Económicas. Dentre outras coisas, Prebisch também atuou como 

tradutor na Revista contribuindo para disseminação de ideias 

de renomados economistas europeus. Neste artigo analisamos 

a tradução de Adolph Wagner realizadas pelo jovem Prebisch, 

em 1919, e logo identificamos indícios de que o autor teria 

modificado o texto, omitindo trechos com referência ao livre 

comércio e ao método dedutivista neoclássicos. Como 

resultado, entendemos que as omissões de Prebisch 

relativizam a ideia, consagrada na literatura, de que 

Prebisch era um neoclássico inteiramente convicto durante 

seus anos iniciais de formação. 

A Teoria das Finanças Funcionais e o Financiamento do 

Gasto Público 

Arthur Cassemiro Bispo (IE-UNICAMP) 

Esse trabalho busca aprofundar os mecanismos do gasto 

público segundo a Abordagem das Finanças Funcionais, teoria 
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do economista Abba Lerner, que apresenta uma decorrência 

lógica do princípio da demanda efetiva e visa o pleno 

emprego. Com isso, a princípio, explora-se os princípios 

dessa corrente, com a inserção do debate acerca da Moeda 

Cartalista, bem como se elucida a interrelação das variáveis 

centrais para este modelo. Por sequência, se investiga as 

ferramentas para o financiamento dos Gastos Públicos e suas 

implicações. 

29/09 – 14h00 às 15h30 – SALA IE-36 (pavilhão de pós-

graduação) 

As ideias econômicas sobre a pobreza no Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (1990-2002) 

Cicero Lourenço da Silva; Emmanoel de Oliveira Boff 

(UFF) 

O artigo objetiva mostrar em que medida a abordagem 

sobre a pobreza, presente na década de 1990, no Banco 

Mundial, foi capturada no contexto brasileiro, a partir dos 

textos publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), no período compreendido entre os anos 1990-

2002. Para verificarmos como essas ideias foram difundidas 

no contexto brasileiro, a composição do trabalho se dará da 

seguinte maneira: na primeira parte, faremos uma breve 

exposição sobre o contexto institucional do IPEA, entre os 

anos 1970-1990, período em que há uma transição na 

compreensão da mitigação da pobreza, de necessidades básicas 
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para ajustamento estrutural, dentro do Banco Mundial.  Na 

segunda parte, apresentaremos uma análise de conteúdo dos 

textos publicados pelo IPEA entre os anos 1990-2002, na qual 

utilizaremos os softwares Rstudio e Iramuteq, para 

analisarmos 47 textos publicados pelo IPEA, que estavam 

vinculados ao tema da pobreza, no período de análise 

correspondente. Logo após, faremos a análise de discursos de 

textos representativos publicados, buscando entender em que 

medida essa rede de saber-poder doméstica “captura” e “edita” 

as mudanças e recomendações do Banco Mundial sobre políticas 

de mitigação ou alívio da pobreza.  

O pensamento de Eugênio Gudin e Octávio Bulhões sobre 

a formação do Banco Central do Brasil 

Marcelo Lourenço Filho (FEA-RP/USP) 

Existe um consenso acerca de que a criação do banco 

central brasileiro foi tardia. Apesar disso, há uma lacuna 

na literatura quanto à identificação, dentro do pensamento 

econômico brasileiro, de quais foram os motivos que levaram 

a esse atraso. O presente trabalho, visando dar um primeiro 

passo em direção ao preenchimento dessa lacuna, analisa a 

questão da formação do banco central no pensamento de dois 

importantes economistas brasileiros: Eugênio Gudin e Octávio 

Bulhões. Ambos, embora pertencessem a uma mesma corrente de 

pensamento, tinham divergências sensíveis acerca da 

conveniência da constituição da autoridade monetária no 

Brasil. Nossa análise desses autores, empreendida a partir 

de diversas fontes, sugere algumas motivações potencialmente 
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explicativas da delonga na formação do banco central que vão 

além da tradicional explicação de que existiam “interesses” 

contrários à sua constituição. Dentre as principais 

motivações, estão: a dificuldade política de conciliar 

desígnios de expansão e contenção do crédito; uma falta de 

crença por parte da opinião pública quanto à efetividade do 

banco central conjugada com desconfianças políticas; a 

inexistência de uma cultura do setor bancário quanto a 

políticas típicas de banco central, que eram vistas como 

ingerências indevidas sobre seus negócios; a resistência da 

burocracia do Banco do Brasil, que via no banco central um 

possível limitador de sua influência; e a incipiência do 

mercado de capitais brasileiro. 

Tavares e a Industrialização por Substituição de 

Importação do auge ao declínio 

Vitor Augusto Pereira (USP) 

O presente artigo, tem como objetivo analisar a o 

primeiro trabalho publicado por Maria da Conceição 

Tavares, Auge e Declínio do Processo de Substituição de 

Importações no Brasil (1963), que pode ser abordado como uma 

“síntese” da interpretação do processo de industrialização 

por substituição de importação (PSI), parte das teses do 

estruturalismo latino-americano da Comissão Econômica para 

a América Latina e o Caribe (CEPAL). O texto de Tavares se 

tornou clássico por representar a mais bem elaborada e 

profunda síntese sobre o processo de industrialização 

latino-americana destaca-se neste texto o processo do 
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Brasil. Usaremos este texto para colaborar com a análise do 

processo de substituição de importações, até o ano de 1963, 

que a economista desenvolveu o texto. O contexto histórico 

também é importante para o presente artigo. 

29/09 – 15h45 às 17h15 – SALA IE-17 (pavilhão de pós-

graduação) 

Reforma trabalhista do Brasil: reflexões a partir da 

determinação do salário em Keynes 

Reurison Coimbra (PPGE/UFU) 

A reestruturação do capitalismo a partir da década de 

1970 demandou, dentre outras medidas, a flexibilidade do 

mercado de trabalho. No Brasil, a Reforma trabalhista com o 

intuito de alterar as relações de trabalho foi implementada 

em 2017, sob o discurso de que tal medida era necessária 

para a retomada do crescimento econômico e redução do 

desemprego. O objetivo deste trabalho é analisar os 

resultados da Reforma Trabalhista à luz da teoria do emprego 

e da renda de Keynes. 

Globalização financeira e hierarquia de moedas: algumas 

notas sobre as origens da discussão no Brasil 

Alisson Oliveira de Souza Carvalho (IE-UNICAMP) 

O objetivo deste trabalho é buscar, de forma 

exploratória, as raízes da percepção da assimetria, em um 
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contexto de globalização financeira, na autonomia de 

política monetária entre países centrais, emissores de 

moedas-chaves utilizadas em âmbito internacional, e países 

periféricos, que emitem moedas que não são aceitas em curso 

internacional. Em primeiro lugar, analisa-se o surgimento do 

conceito de “globalização financeira” no mundo anglo-saxão 

e francês. Em seguida, é investigado como se percebeu, 

especialmente no Brasil, além da própria conceituação de 

globalização financeira, as suas assimetrias dentro da 

dicotomia centro-periferia, a partir da discussão sobre 

hierarquia de moedas. 

A perspectiva histórico-estruturalista em Formação 

Econômica do Brasil: uma análise do discurso em Celso Furtado 

Gessi Pereira Nunes; Luiz Eduardo Simões de Souza 

(PPGDSE/UFMA) 

O presente artigo tem por finalidade aventar questões 

relacionadas ao discurso econômico de Celso Furtado em 

Formação Econômica do Brasil (1959), identificando a 

estrutura e os mecanismos de linguagem utilizados pelo autor 

para conduzir a sua obra dentro do método histórico-

estrutural. Nesse sentido, abordam-se alguns aspectos 

teóricos da Análise do Discurso inerentes à sua origem e 

relevância. Segue uma revisão acerca da análise do discurso 

sob a perspectiva histórico-estruturalista utilizada por 

Furtado. Identificam-. Identificam-se alguns aspectos do 

discurso e instrumentos de análise econômica existentes em 

FEB. Uma síntese contextualizada dos principais pontos do 
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enfoque de Celso Furtado nos seus arcabouços históricos e 

teóricos dentro da obra fecha este artigo. Para tanto, foi 

realizada análise documental e bibliográfica, a partir da 

coleta de estudos e artigos, buscados em bibliotecas 

eletrônicas de publicações científicas retiradas de base de 

dados e livros de economia relacionados ao tema. 
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Sessões de comunicação - ST 06 

- História de Empresas e da Tecnologia 

Debatedores: 

Alexandre Macchione Saes (FEA-USP) 

Cláudia Tessari (UNIFESP)  

Gustavo Pereira da Silva (UFSCar) 

27/09 – 15H45 às 17h15 – SALA 38 (chão preto) 

Internacionalização de empresas, Odebrecht e questões 

teóricas. Uma discussão 

Pedro Giovannetti Moura (PPHR/UFRRJ) 

Pretende-se com esse trabalho tratar do início do 

processo de internacionalização da Construtora Norberto 

Odebrecht (CNO) à luz dos postulados da literatura 

empresarial de internacionalização de empresas. Com esse 

objetivo em mente, partimos de um balanço teórico sobre dois 

dos paradigmas clássicos de internacionalização de empresas 

– os modelos de Dunning e Uppsala – colocados em perspectiva 

sob outras contribuições, como aquelas expressas pelas obras 

de Peter Dicken e Witold Kula. Ao colocar em debate o estudo 

de caso da CNO, a partir da obra de Charcani VI, em Arequipa 

(Peru), temos por objetivo estabelecer pontes de diálogo e 

limitações entre esses modelos e o caso da construtora 



  

 
 
 
 

66 
 

brasileira. Para tanto, nos valemos da literatura 

empresarial mencionada, bibliografia acadêmica e 

jornalística sobre a CNO, dados públicos e um estudo empírico 

possibilitado pelo acesso a números selecionados da revista 

Odebrecht Informa, materiais de circulação interna da 

Organização. 

Entre Estado e mercado: história e trajetória do Grupo 

Cosan 

Victor Marchesin Corrêa (CPDA/UFRRJ) 

O objetivo desse trabalho é compreender a trajetória do 

grupo Cosan, um dos principais do setor sucroenergético 

nacional, dentro do contexto do desenvolvimento histórico do 

complexo canavieiro nacional. Mobilizamos uma abordagem 

histórico-estrutural que coloca no centro do estudo o 

processo histórico de formação e transformação da dinâmica 

econômica, trazendo a ideia de trajetória enquanto elemento 

fundamental para a compreensão do objeto. Para tanto, 

contamos tanto com ampla revisão bibliográfica quanto com 

análise de documentos do extinto Instituto do Açúcar e do 

Álcool e de leis e decretos de instâncias governamentais, 

empregando uma metodologia qualitativa de análise. Podemos 

concluir que há uma forte correlação entre a trajetória do 

grupo e o desenvolvimento do setor sucrenergético nacional, 

que acompanha o deslocamento do centro dinâmico da economia 

brasileira para o sudeste a partir de um arranjo político-

institucional que beneficiou especialmente os produtores 

paulistas. 
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A FAPESC e sua jornada de 25 anos - A formação do 

secular sistema de ciência, tecnologia e inovação em Santa 

Catarina 

Lucene Cândido Magnus; Bruno Moreira Carola; Alcides 

Goularti Filho (UNESC) 

O objetivo deste projeto é analisar a trajetória e o 

desempenho da FAPESC nos últimos 25 anos na formação do 

sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação, e 

analisar os resultados quantitativos e qualitativos dos 

investimentos em ciência, tecnologia e inovação liderados 

pela FAPESC. Esta pesquisa justifica-se por dois motivos: A 

lacuna que há nas produções bibliográficas e 

historiográficas em Santa Catarina sobre a trajetória de 

instituições de fomento a ciência, tecnologia e inovação, e 

a relevância do tema para a sociedade e o mercado, dada a 

importância deste fomento para o desenvolvimento 

socioeconômico. A trajetória de 25 anos da FAPESC é resultado 

de um longo de processo de institucionalização da ciência, 

da tecnologia e da inovação. O papel do Estado foi 

determinante para a consolidação desse sistema. Por meio da 

administração direta ou indireta, que promoveram um ambiente 

favorável para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia 

e da inovação.  
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História de organizações públicas: a origem da Polícia 

Civil de Mato Grosso do Sul 

Juliano Ramos de Oliveira; Kely Cordoba Lima; Fernando 

Thiago; Caroline Gonçalves (UFMS) 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a história da 

Polícia Civil de MS sob a perspectiva da História de 

empresas, observando como objeto a Polícia Civil do Estado 

de Mato Grosso do Sul, surgida em razão do desmembramento 

territorial que dera origem ao estado de Mato Grosso do Sul. 

Os dados foram coletados por meio de pesquisa qualitativo- 

descritiva, utilizando-se com base no arcabouço teórico da 

história de empresas e de sua metodologia de coleta. Os 

resultados mostraram que, após a divisão do Estado de Mato 

Grosso, a velocidade de comunicação e as mudanças estruturais 

e políticas por parte das duas regiões criadas, acabou por 

influenciar de forma diferente as populações do norte e do 

sul do Estado de Mato Grosso. Neste ínterim, a Polícia Civil 

é criada neste momento de divisão em que se apresentam 

diferentes aspectos e trajetórias, tanto em termos 

políticos, econômicos, sociais e culturais. Observa-se que 

os temas abordados possam contribuir com outras pesquisas em 

termos teóricos, quanto metodológicos para ampliação dos 

estudos em história de negócios e história de organizações 

públicas e privadas no Brasil. 

28/09 – 9h00 às 10h30 – SALA IE-14 (pavilhão de pós-

graduação) 
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Banco nacional vs. estrangeiro: uma comparativo entre 

o Crédit Foncier du Brésil et de L’Amerique du Sud e o Banco 

de Crédito Hypothecario & Agricola do Estado de São Paulo 

(1910-1929) 

Luiz Felipe Ghiraldelli Inácio (FEA-RP/USP) 

Buscando dar continuidade ao estudo da história de 

empresas no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, 

complementando o trabalho de, entre outros, Fernando 

Nogueira da Costa, comparou-se duas instituições do setor 

bancário, baseados em informações divulgadas em jornais, 

balanços patrimoniais e outras publicações. A partir desses 

dados, o presente trabalho investiga a atuação das seguintes 

instituições: Banco de Crédito Hypothecario & Agricola do 

Estado de São Paulo – BCHASP, Banco do Estado de São Paulo 

– Banespa e Crédit Foncier du Brésil et de L’Amerique du 

Sud– CFBAS. A escolha baseou-se no fato de ambos atuarem no 

mesmo mercado e terem participação de capital francês na 

fundação. Dessa forma, essa comparação permite lançarmos luz 

sobre a eficiência das instituições financeiras nacionais 

frente às estrangeiras. Primeiramente, apresenta-se o 

contexto do período em análise, no início do século XX, 

destacando a conjuntura econômica, fluxos de investimento e 

marcos legais. Posteriormente, analisa-se as duas 

instituições comparativamente, estabelecendo indicadores de 

suas atuações. Observaremos, por exemplo, o endividamento 

geral, a participação do capital de terceiros e o retorno do 

ativo ajustado às variações nas reservas, sempre os adaptando 

às condições impostas pela escassez de informações 
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disponíveis sobre o período em relação aos padrões recentes 

de geração de dados. Por fim, buscou-se aprimorar o 

entendimento das diferenças e semelhanças entre os entes do 

sistema financeiro nacionais e estrangeiros, suas 

respectivas vantagens e desvantagens comparativas. 

Companhia Estrada de Ferro Macaé-Campos (1875-1890) 

Romulo Weslley Trancoso da Silva (UFF) 

A Companhia Estrada de Ferro Macaé-Campos foi 

responsável, no último quarto do século XIX, por escoar uma 

quantidade relevante da produção agrícola, além do 

transporte de passageiros, entre o norte fluminense e a 

região portuária do Rio de Janeiro. Para isso, essa empresa 

operava uma ferrovia entre as cidades de Campos dos 

Goytacazes e Macaé, de onde as mercadorias partiam por 

transbordo do porto de Imbetiba para a Corte. Os municípios 

do norte da província fluminense possuíam uma expressiva 

produção agrícola, principalmente café e açúcar. A Macaé-

Campos não era a única alternativa para escoar essas 

mercadorias, mas as fontes indicam que ela assumiu grande 

relevância na logística de transportes do norte fluminense. 

A cidade de Campos exercia certa centralidade comercial, 

confluindo mercadorias do norte fluminense, sul do Espírito 

Santo e Zona da Mata Mineira. Utilizando principalmente o 

Jornal do Commercio como fonte primária, observamos que 

durante o período abordado o porto de Imbetiba atendia 

exclusivamente a Companhia Estrada de Ferro Macaé-Campos. Os 

volumes de mercadorias (principalmente café) vindas desse 
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porto para a Corte, muitas vezes era o maior desembarque por 

cabotagem do dia na região portuária do Rio de Janeiro. A 

partir disso, a pesquisa investiga o papel dessa companhia 

na economia da província durante o século XIX e busca 

mensurar a importância do serviço prestado por essa empresa 

na região norte fluminense. 

Os Privilégios Industriais no Brasil, 1882 – 1910: em 

busca de uma metodologia 

Amanda Gonçalves Marinho (USP) 

Através desse artigo, buscou-se demonstrar a 

importância e complexidade na elaboração de um sistema de 

classificação para as patentes industriais. Foram analisadas 

quase três mil ocorrências, e a fim de melhor estudá-las, 

procuramos identificar entre pesquisas anteriores, uma 

metodologia de catalogação que pudesse ser aplicada para 

resolver o problema: um grande volume de dados sem qualquer 

tipo de agrupamento. Para isso, foram observados trabalhos 

nacionais e internacionais, em busca de um método que pudesse 

aqui ser aplicado. A partir de um banco de dados 

confeccionado, criamos uma metodologia a fim de perceber 

quais foram as áreas em que houve mais registro de patentes 

de brasileiros no período estudado, contribuindo para o 

entendimento de áreas mais relevantes no cenário industrial 

à época. 
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A navegação a vapor no Amazonas: um breve histórico da 

atuação da Companhia Fluvial do Alto Amazonas (1867 a 1874) 

Roberta Kelly Lima de Brito (IE-UNICAMP) 

A navegação a vapor na Amazônia foi introduzida na 

segunda metade do século XIX, pela Companhia de Navegação e 

Comércio do Amazonas, que operava linhas no rio Amazonas, 

entre as províncias do Amazonas e Pará, chegando a Nauta, no 

Peru. Na década de 1860, diante de mudanças políticas 

(abertura do rio Amazonas à navegação estrangeira) e 

econômicas (exploração da economia da borracha) ocorreram 

discursos e esforços para a navegação de outros grandes rios 

da província do Amazonas: o Madeira, Purus e Negro. Neste 

contexto, foi criada a Companhia Fluvial do Alto Amazonas, 

sob incumbência de Alexandre Paulo de Brito Amorim, que 

passou a atuar na região entre 1869 e 1874. Este artigo 

dedica-se a reconstituir um breve histórico desta empresa, 

a fim de ressaltar a importância de sua atuação para a 

expansão da navegação a vapor na região.  

29/09 – 9h00 às 10h30 – SALA 38 (chão preto) 

A Sociedade Anônima Auto Viação Sul Bahiana - AVSB e a 

construção da Estrada de Rodagem Ilhéus-Itabuna (1922-1933) 

Luciana Maria Santiago Baldoino (UFF) 

Este trabalho tem como objetivo analisar a organização 

e o funcionamento da Sociedade Anônima Auto Viação Sul 
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Bahiana - AVSB, que tinha como objetivo construir a estrada 

de rodagem Ilhéus-Itabuna, exercendo uma política rodoviária 

na região cacaueira. A AVSB foi fundada em 1922, marco 

inicial desta pesquisa, e operava através das subscrições 

financiadas pelos seus membros, com o objetivo de custear 

materiais, mão-de-obra e demais gastos da obra. A baliza 

final deste trabalho é o ano de 1933, quando a AVSB se 

transformou em SULBA, empresa subsidiária do Instituto de 

Cacau da Bahia – ICB, deixando de ser uma sociedade anônima. 

A AVSB possuiu na imprensa regional e no governo municipal 

fortes aliados. Sob a direção da AVSB, a construção da 

estrada Ilhéus-Itabuna coincidiu com o início da campanha 

rodoviária no Brasil, que influenciou diretamente a região 

sul baiana, sendo o modal rodoviário apresentado como 

sinônimo de um suposto progresso. 

Estratégias Vencedoras: a história da academia Iron 

Jiu-Jitsu 

Leiliane Valdonado Sena; Caroline Gonçalves; Fernando 

Thiago (UFMS) 

O objetivo geral deste trabalho foi conhecer a história 

da organização Academia Iron, empresa familiar localizada no 

município de Corumbá/MS, e de seu proprietário, que vêm 

reproduzindo importantes nomes do Jiu-Jitsu no país e no 

mundo. O método utilizado foi o estudo de caso, fundamentado 

em história oral e business history. Os dados foram coletados 

por meio documentos e entrevistas com o precursor da academia 

Iron de Jiu-Jitsu, alunos, colaboradores e autoridade 
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pública. Os resultados mostraram que a trajetória de sucesso 

da modalidade esportiva jiu-jitsu em Corumbá vincula-se 

intimamente com a trajetória da academia Iron e de seu 

proprietário, proporcionando resultados tanto nos aspectos 

sociais com recuperação, oportunidades e ascensão social de 

crianças e adolescentes, como em notoriedade esportiva 

mundial. 

A Nostalgia da chaminé nas páginas dos jornais Diário 

da Manhã e O Nacional: o caso da Cervejaria Brahma Passo 

Fundo/RS (1947-1997) 

Jênifer de Brum Palmeiras (Universidade de Passo Fundo) 

Este artigo identifica a metáfora “Nostalgia da 

Chaminé” como consequência da desindustrialização, com foco 

numa situação na região noroeste do Rio Grande do Sul nas 

questões levantadas pelos textos jornalísticos sobre o 

fechamento da unidade fabril da Cervejaria Brahma Passo 

Fundo/RS. 

A indústria automotiva, uma história paradigmática: do 

lock-in do motor a combustão à eletromobilidade 

Thiago Rodrigues Lemos (UFSC) 

O sistema capitalista tem na Indústria Automotiva um 

setor chave para o desenvolvimento econômico. Todo o seu 

encadeamento produtivo, que envolve inovação tecnológica, 

gerou empregos qualificados, renda e riqueza entre as 

principais economias. Ao redor do mundo o carro foi e ainda 
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é um objeto de status, o sonho de consumo para diferentes 

gerações e sinônimo de hegemonia para países que os produzem. 

A história automotiva é paradigmática, inicialmente em torno 

do motor a combustão interna e do sistema fordista e, 

posteriormente, pelo sistema toyotista, da absorção de 

componentes eletrônicos nos carros e das cadeias globais de 

valor. A forte dependência do petróleo e a relevância da 

Agenda Ambiental impulsionam o atual movimento da 

eletromobilidade e da sustentabilidade, viabilizados pelas 

inovações na microeletrônica fina. Tendo como marco teórico 

os conceitos da economia evolucionista neo-schumpteriana, 

este trabalho pretende analisar a estrutura global da 

Indústria Automotiva no século XX diante do lock-in 

tecnológico do motor a combustão e identificar spillovers 

tecnológicos do setor de TICs que proporcionam o retorno do 

veículo elétrico neste início de século XXI, demonstrando 

que o rompimento com o carbon lock-in é uma realidade e um 

novo paradigma tecnológico em torno das baterias de íon-

lítio se desenha. Para tanto, foi utilizado como metodologia 

a análise de documento de patentes relacionados ao motor a 

combustão, bem como de dados históricos de produção e market 

share do setor Automotivo mundial. 
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Sessões de Iniciação Científica 

Debatedores: 

Amanda Walter Caporrino (FFLCH-USP) 

Maísa Faleiros da Cunha (NEPO-UNICAMP) 

Pérola Maria Goldfeder Borges de Castro(UFOP/UEMG) 

 

27/09 – 11h00 às 12h30 – SALA 38 (chão preto) 

Por uma nova economia dos cuidados e reformulação dos 

papéis sociais de gênero em tempos de crise 

Luiza Wermelinger N. de Almeida (IE/UFRJ) 

O estudo busca compreender especificidades que 

estruturam e reproduzem determinados processos econômicos de 

exploração e marginalização das mulheres na sociedade 

contemporânea. O foco é analisar as condições de geração de 

renda, as dificuldades de inserção que enfrentam no mercado 

de trabalho brasileiro e a distribuição desigual das 

atividades de cuidados que atravessam os corpos 

feminilizados. Assim como, visa estimular o debate acerca da 

importância da implementação de políticas públicas mais 

ativas, sobretudo em tempos de crise, por meio da análise do 

papel desempenhado pelo Auxílio Emergencial (AE) durante o 

primeiro ano da pandemia da Covid-19. O método utilizado na 
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pesquisa pauta-se na pesquisa bibliográfica das críticas 

realizadas pela Economia Feminista e, na parte quantitativa, 

na análise descritiva dos dados da PNAD COVID-19, sendo 

auxiliada pelos resultados encontrados em estudos e artigos 

relevantes que abordaram a temática. Isso, a fim de verificar 

os impactos acarretados pela pandemia e se a concessão do 

benefício foi capaz de atenuar o crescimento das 

desigualdades sob uma perspectiva de gênero e raça no 

período. 

Investigação sobre a relação entre os projetos de 

reforma agrária e o campesinato no sul do Pará no pós-1985. 

Orientadora: Profa. Dra. Cleidianne Novais Sousa Crispim - 

UFPA) 

Vinícius Meireles Maciejewsky Rocha (FACECON-ICSA/UFPA) 

O processo histórico do campesinato no Sul do Pará se 

mostrou complexo. Com o início da Nova República (1985) e a 

instauração dos planos nacional de reforma agrária (1985 e 

2003) passaram a imagem do início de um novo capítulo para 

a execução da reforma agrária em benefício das comunidades 

tradicionais residentes na região, principalmente levando em 

consideração os conflitos contra as oligarquias e a 

efetivação de seu direito ao acesso à terra. Apesar disso, 

a força do grande capital, a violência rural e a pouca 

eficiência das instituições de Estado, levaram a resultados 

fracos, o que motivou cada vez mais a organização do 

campesinato, principalmente na forma de movimentos sociais 

(como o MST) e sindicatos, assim como o apoio das pastorais 
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da Igreja Católica, em prol da reforma agrária e o uso 

sustentável da terra. 

 

História Econômica de Iguatu: um projeto de iniciação 

científica 

Rafael Araújo do Carmo; Michael Fernandes de Souza 

Alves; Letícia Rocha Ferreira; Emanoel David Silva 

(Universidade Regional do Cariri/Campus Iguatu) 

O presente artigo tem por objetivo apresentar um projeto 

de iniciação científica desenvolvida na Universidade 

Regional do Cariri, campus de Iguatu, por uma professora e 

quatro estudantes do curso de ciências econômicas. O projeto 

se chama história econômica de Iguatu, e tem por objetivo 

construir um banco de dados virtual sobre a história 

econômica do município, para facilitar as buscar de dados 

para os pesquisadores. Além de publicar artigos acadêmicos 

e um ebook com linguagem acessível para toda a população. As 

principais fontes analisadas pelo projeto são revistas, 

jornais e documentos oficiais que estão digitalizados na 

hemeroteca digital da biblioteca nacional, que estão sendo 

analisados e classificados pelos estudantes participantes do 

projeto. A análise das fontes é feita a partir dos conceitos 

teóricos da história econômica, especialmente o de cultura 

material, advinda dos Annales e da acumulação e transformação 

do capital, da teoria marxista. Tendo como objetivo 

compreender a formação e transformação deste município do 

Centro Sul Cearense, cuja colonização data de 1681. Até aqui 
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o projeto construiu a ideia de que a cidade de Iguatu passou 

por quatro ciclos econômicos, que denominou de: água, 

algodão, comércio e ensino superior. 

 

Análise da situação orçamentária da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro sob a vigência da emenda 

constitucional n. 95/2016 no período de 2014 a 2021 

Paulo Daniel da Silva Galdino dos Santos; Leticia Aragão 

de Souza Inácio; Tiago Ribas Chaves (UFRRJ) 

No período de 2014 a 2021, diversas mudanças 

socioeconômicas, políticas e legislativas ocorreram no 

Brasil, com impacto direto na administração de Universidades 

Federais. Nesse mesmo contexto, estão incluídas as novas 

concepções de ensino no período após o retorno à 

presencialidade e o reforço da importância da política de 

assistência estudantil nas instituições públicas de ensino 

superior. Sob este aspecto, o presente trabalho tem o intuito 

de demonstrar tais alterações no orçamento da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, devido à sua particularidade 

regional, em comparação às demais universidades federais do 

estado do Rio de Janeiro, juntamente ao perfil 

estudantil. Para isso, toma-se como referência temporal a 

aprovação da Emenda Constitucional n. 95/2016, cujo impacto 

já apresenta resultados práticos e visíveis no cotidiano da 

Universidade e da atuação gerencial. Com maior limitação 

orçamentária e com a crescente demanda, a Rural expressa 

sinais de asfixia, junto às previsões de cortes em ações 
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indispensáveis para a administração superior. Em complemento 

a isso, a avaliação do orçamento da Universidade Rural traz 

à discussão institucional novas interpretações acerca 

daquilo que é possível custear, ainda que algumas ações sejam 

indispensáveis no contexto universitário. Para trazer mais 

tangibilidade à temática, este trabalho se debruça à 

tentativa de esclarecer os impactos de uma política de 

restrição de gastos bruscas, cuja intenção de controle das 

contas públicas para incentivar crescimento não demonstra 

resultados expressivos, mas acentua impactos negativos à 

educação, especificamente à manutenção das atividades 

promovidas pela UFRRJ.  

28/09 – 14H00 às 15h30 – SALA 38 (chão preto) 

Inovação e as Revoluções Industriais 

Leandro Gabriel Flamino (UFSM - Campus Palmeira das 

Missões) 

O estudo possui o objetivo de verificar como a inovação 

evoluiu, dos pontos de vista teórico e histórico, o qual se 

manifesta no parque industrial global. Para tanto, este 

trabalho revisa a literatura sobre a evolução do que se 

entende por inovação, bem como os seus exemplos práticos ao 

longo de cada um dos períodos das revoluções na indústria. 

Muitos conceitos de inovação são neologismos ou derivações 

especialmente dos primeiros estudos de Schumpeter, o qual 

percebe o processo inovador como componente essencial do 
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progresso capitalista. Após os aportes teóricos de 

Schumpeter, surgiram novas contribuições para o entendimento 

do avanço técnico e do processo inovador. Tais esforços de 

pesquisas, abordaram novas tecnologias e desenvolveram um 

marco teórico para a análise da mudança tecnológica, 

surgindo, nesse contexto, a corrente de pensamento 

neoschumpeteriana. O método empregado neste estudo é de 

natureza exploratória e sua classificação norteia-se por 

utilizar técnica de levantamento bibliográfico. Pode-se 

entender que as (r)evoluções industriais são mudanças 

radicais dentro de uma sociedade. Ela ocorre no contexto 

político, econômico, cultural e social, estabelecendo uma 

nova ordem. A inovação é fundamental na teoria do 

desenvolvimento econômico do modelo capitalista no início da 

revolução industrial. Constatou-se que cada "Era" de 

Revolução Industrial contém uma (ou mais) "ondas de inovação" 

ou revolução tecnológica, que possuem características 

próprias de seu desenvolvimento produtivo. Verifica-se, 

adicionalmente, uma forte relação de dependência da 

revolução imediatamente anterior. 

João Fortes Engenharia S.A.: dificuldades de 

modernização (2000-2018). Orientadora: Cláudia Alessandra 

Tessari (UNIFESP) 

Bruna Alexandre Oliveira (UNIFESP) 

Esse texto examina parte da história da empresa João 

Fortes Engenharia S. A. a partir das transformações ocorridas 

no setor de construção civil, subsetor Edificações advindas 
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sobretudo do processo de financeirização da economia. O 

subsetor Edificações tem grande importância econômica e 

social por representar uma longa cadeia de produção, ser 

grande empregador de mão de obra e por ter como produto 

final, a moradia. A empresa, por sua vez, foi considerada 

uma das maiores do setor durante as décadas de 1970 a 1990. 

Analisa-se as estratégias de investimento da companhia, 

buscando verificar como elas estiveram vinculadas às 

mudanças no mercado da construção civil e imobiliário 

advindos da financeirização. Verificou-se que a João Fortes 

não investiu na modernização/inovação do processo 

construtivo e sim na formação de banco de terrenos que a 

capacitasse a se tornar competitiva como empresa 

incorporadora.  

Ascensão e queda da política de incentivos fiscais da 

SUDAM: uma análise sobre a mercantilização da terra em 

Conceição do Araguaia-PA Orientadora: Profa. Dra. Cleidianne 

Novais Sousa Crispim (UFPA) 

Lorena Duarte Gomes; Lucas Alberto Monteiro de Carvalho 

Santos (FACECON-ICSA/UFPA) 

O processo de mercantilização da terra se configura 

como um sistema complexo. Desse modo, é importante investigar 

o papel do Estado nesse processo. Para isso, é necessário 

ter uma análise mais específica, de maneira a destacar a 

sub-região de Conceição do Araguaia. Assim, ocorre uma 

análise sobre a mercantilização da terra em Conceição do 

Araguaia através do estudo do desenvolvimento da política de 
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incentivos fiscais enquanto política de apropriação e 

ocupação da terra. Desde 1960, a SUDAM se configura como 

órgão fundamental para a libertação de tais incentivos 

fiscais. Por fim, o levantamento de dados acerca dos 

estabelecimentos agropecuários da sub-região e dos 

incentivos fiscais evidenciam o processo de mercantilização 

da terra. 

Grandes empresas de capital nacional familiar pós 

reestruturação produtiva: análise do caso das Empresas 

Villares (1985-2018) Orientador: Prof. Dr. Julio Cesar 

Zorzenon Costa (UNIFESP) 

Bruno Morelli Marangon (EPPEN-UNIFESP) 

O texto resultante de um projeto de iniciação científica 

em curso visa caracterizar as Empresas Villares, empresas 

consideradas como um caso de extremo sucesso durante o 

chamado ciclo desenvolvimentista (década de 1930 à década de 

1980), e as transformações ocorridas nesse grupo 

empresarial, a partir da reestruturação produtiva iniciada 

nos anos 1990. Tem por suposição que a compreensão das 

transformações sofridas pelas Empresas Villares, permite 

compreender também as mudanças do ambiente econômico 

brasileiro e mundial nas últimas décadas e seus impactos 

sobre grandes empresas brasileiras e como essas empresas, 

que chegaram a ser estimuladas pelo Estado, se comportaram 

na chamada globalização e com as mudanças das ações 

regulatórias do Estado brasileiro nesse contexto. 
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Sistema Speenhamland: a emergência social contra o 

senso comum na Economia Orientador: Prof. Dr. José Ricardo 

Fucidji (IE-UNICAMP) 

Rodolpho Henrique de Sousa Sartori (IE-UNICAMP) 

Esta pesquisa no âmbito de iniciação científica tem seu 

enfoque no período de 1795, com o início do Speenhamland 

System dentro do âmbito da Old Poor Law, até 1834 com a 

reforma da mesma lei, originando a New Poor Law. O conjunto 

legal caracterizado comumente como “Lei dos Pobres” tem 

importância ímpar na sociedade inglesa e na formação do 

capitalismo inglês, pois no período mais ativo da Revolução 

Industrial, segundo Polanyi, se configuram (primeiramente 

por meio das paróquias) formas de assistência à pobreza. O 

rompimento promovido pelo novo sistema gerou debates entre 

economistas do período, opiniões controversas, se tornando 

tema quente do debate econômico da época e sendo relevante 

desde então.  Portanto, para se compreender a formação do 

capitalismo inglês é de grande valor ter em mente a 

relevância da Lei dos Pobres e principalmente do ponto de 

inflexão decisivo: a instauração do Sistema Speenhamland.  

A disciplina do tempo de trabalho abstrato no Auxiliador 

da Industria Nacional 

Givanildo Belarmino da Silva Júnior (UNIVASF) 

Este artigo tem como objetivo apresentar alguns breves 

apontamentos a respeito das transformações na disciplina do 

trabalho escravo, frutos da divisão internacional do 
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trabalho consolidada no período da segunda escravidão, a fim 

de contribuir com a historiografia a respeito da 

hegemonização do trabalho abstrato como metabolismo social 

do capitalismo e da dominação temporal do capital, a partir 

de uma pesquisa documental de artigos publicados no periódico 

O Auxiliador da Industria Nacional. 

29/09 – 14H00 às 15h30 – SALA 38 (chão preto) 

A formação social escravista colonial em Uberaba: um 

estudo de caso da classe urbana escravizada e da classe média 

proprietária no circuito jurídico-mercantil. Orientadora: 

Ilana Peliciari Rocha (UFTM) 

João Pedro Passos de Barros Borges (UFTM) 

O presente artigo procura tratar a partir de um estudo 

de caso, como o escravizado se insere numa lógica jurídico-

mercantil ao vender um imóvel no ano de 1865 em Uberaba. 

Contudo, pretende fazê-lo a partir de uma análise que leve 

em conta a teoria dos modos de produção e das formações 

sociais. Recuperando o debate de Jacob Gorender e Ciro 

Flamarion Cardoso sobre um modo de produção próprio nas 

Américas sob a problemática de um Marx da maturidade, 

desvelado por Louis Althusser, especialmente com a chave de 

leitura da contradição e sobredeterminação. Compreendendo, 

portanto, a inserção da luta de classes entre a classe média 

urbana proprietária e a classe escravizada urbana no contexto 

do modo de produção escravista colonial. 
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O comércio da criança escravizada no Sudeste do Império 

do Brasil, entre 1875 e 1880. Orientador: Gabriel A. A. 

Rossini (UFABC) 

Pedro P. L. Frigatto (UFABC) 

A historiografia sobre a escravidão na América 

Portuguesa e Império do Brasil normalmente atribui pouca 

importância à criança escravizada. Contrariando tal 

tradição, a presente Iniciação Científica procura evidenciar 

a relevância dos escravizados e escravizadas com menos de 14 

anos de idade. Faremos isso, sobretudo, por meio da análise 

de informações presentes em anúncios de venda de crianças 

cativas publicados em jornais que circularam no sudeste 

brasileiro, entre 1875 e 1880. 

Elementos da formação econômico-social de Petrolina 

coletados no jornal Diário de Pernambuco (1850-1860 

Orientador: Leonardo Milanez de Lima Leandro (UFVSF) 

Pedro Arthur de Araújo Ramos (Colégio da Polícia Militar 

de Pernambuco) 

O plano de trabalho que resultou nesse estudo teve como 

objetivo discutir elementos da formação econômico-social de 

Petrolina na segunda metade do século XIX, com base no que 

se pode encontrar em jornais que circularam na capital 

pernambucana e levando em consideração, como ponto de 

partida, o relatório de Henique Halfeld (1860). Foi possível 

observar como Petrolina, ainda em meados do século XIX, já 

contava com uma série de atores e instituições que buscavam 
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dotar o lugar das condições infraestruturais ideais para o 

desenvolvimento de um polo econômico e político. Entre os 

atores puderam ser identificados parlamentares e membros do 

judiciário, e do lado das instituições, a Igreja Católica 

teve uma presença marcante. De uma pequena vila, ao que 

parece, habitada por pescadores e que servia de ponto de 

parada e passagem para outras localidades do Nordeste e de 

Pernambuco, Petrolina conseguiu alcançar um status de lugar 

ideal para a instalação de um centro econômico e político. 

Sua posição geográfica marcaria, profundamente, as 

transformações que viriam nos anos seguintes, pois foi a 

partir dela que parlamentares e governantes sustentaram 

justificativas para que Petrolina, ainda em meados do século 

XIX, nos anos iniciais de sua formação, pudesse ser 

contemplada com recursos econômicos e políticos empenhados 

em projetos no campo da educação, da segurança pública e de 

infraestrutura de transporte e comercial. 

Aspectos Econômicos e Demográficos das Fugas de 

Escravizados ocorridas no Sudeste do Império do Brasil (1876-

1888) Orientador: Gabriel Almeida Antunes Rossini (UFABC) 

Milena Yumi Nakaione (UFABC) 

No presente trabalho estudamos aspectos da resistência 

dos escravizados e escravizadas, no sudeste do Império do 

Brasil, entre 1876 e 1888. Para tanto, analisamos 

significativo volume de anúncios de fugas de cativos 

publicados em jornais que circularam nas Províncias de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A partir dos documentos 
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indicados, realizamos apreciações econômicas e demográficas 

por meio de perguntas como: qual a dinâmica das fugas? Dada 

a disseminação das formulações e ações abolicionistas, isto 

fez com que as fugas de escravizados se tornassem mais 

frequentes? E qual a importância das fugas para o processo 

de abolição no fim da década de 1880? 

As peças de vestuário na industrialização da Inglaterra 

dos séculos XVII ao XX: matérias-primas e tecnologias de 

produção Orientadora: Milena Fernandes de Oliveira (IE-

UNICAMP) 

Sofia Romero Gomes (IE-UNICAMP) 

As Revoluções Industriais são um marco no estudo da 

História Econômica, pois mudam a forma de produção e as de 

consumo. Com as mudanças na forma de produção, também muda 

a reprodução da vida material dos seres humanos, e, enquanto 

novos bens surgem, outros passam a ser consumidos de forma 

diferente. Os bens e formas de consumo nas duas primeiras 

Revoluções Industriais são o ponto de interesse neste estudo. 

O objetivo da pesquisa é entender o panorama do setor de 

bens de consumo – especificamente o de vestuário –, 

reconstituindo cronologicamente a passagem da produção 

doméstica para a industrial do século XVII ao início do XX, 

com o intuito de compreender o processo que desembocou na 

formação da sociedade de consumo. Como resultado preliminar, 

identifica-se que embora o processo de industrialização 

tenha sido marcado pela esfera da oferta e das técnicas de 

produção, a demanda de produtos de vestimenta relacionada 
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com as interações dos grupos sociais e as leis suntuárias 

também contribuíram significativamente para a formação do 

sistema de moda. 
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Debate - Técnica, indústria e desenvolvimento 

econômico: contribuições da história econômica 

para a contemporaneidade. 

29/09 – 15h45 às 17h15 – SALA 38 (chão preto) 

Participantes: 

- Prof. Dr. Denis Maracci Gimenez (IE-UNICAMP) 

- Profa. Dra. Monica de Souza Nunes Martins (UFRRJ) 

- Prof. Dr. Leandro Miranda Malavota (IBGE) 

O alvorecer do terceiro milênio é marcado pela 

consolidação de uma economia baseada no conhecimento. O 

extremo dinamismo de estruturas produtivas tecnologicamente 

complexas impõe à sociedade questões e desafios de novo tipo, 

cujo enfrentamento não pode ser negligenciado pelo meio 

acadêmico. A comunicação objetiva promover uma discussão 

sobre as relações entre ciência, técnica e desenvolvimento 

econômico no Brasil, buscando-se apontar algumas das 

possibilidades de estudo que a temática oferece, em uma 

perspectiva diacrônica e interdisciplinar. Em meio aos 

debates sobre o bicentenário da independência, a proposta é 

consolidada com uma análise das características do sistema 

produtivo, sua base técnica e os estímulos à inovação 

observados no Brasil no contexto de sua emancipação política. 
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A discussão nos remete a uma reflexão sobre os fatores que 

historicamente concorreram para as baixas taxas de 

investimentos em inovação no país, bem como para a lentidão 

das transformações técnicas. 


