
 

 

RELATÓRIO PARCIAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA 14ª 

DIRETORIA DA ABPHE (SET/2019 A AGO/2020) 

 

 

Iniciamos a gestão 2019/2021 a partir do XIII Congresso Brasileiro de 

História Econômica realizado na UNESC, em Criciúma, no dia 26 de 

setembro de 2019. Esperávamos um 2020 repleto de atividades com o 

lançamento de livros da coleção Nova História Econômica, o prêmio de teses 

e dissertações e nosso congresso de pós-graduação.  

Em março desse ano fomos assolados pela pandemia do Covid-19 que 

exigiu da Diretoria uma revisão do planejamento inicial e muita criatividade. A 

pandemia atingiu diretamente nossa associação. Tivemos que transferir o X 

Encontro de Pós-graduação em História Econômica para os dias 9 a 12 de 

novembro na UNIFESP, que será realizado no formato virtual. Também foi 

necessário alterar o calendário do Prêmio Dissertação e Tese, que será 

divulgado no encontro de pós-graduação, em novembro. Por outro lado, a 

ABPHE promoveu atividades que, literal e virtualmente, a aproximaram ainda 

mais de seus associados. Foram realizadas duas Conversas Virtuais, ambas 

com participação de especialistas estrangeiros, e o lançamento de mais um 

volume da coleção Nova História Econômica. 

As experiências avaliadas por nós como exitosas mostraram que o uso 

das novas ferramentas tecnológicas para realização de atividades acadêmicas 

seguramente permanecerá mesmo pós-pandemia, pois em um país de 

dimensão continental, a modalidade virtual transformou-se em um importante 

instrumento de “aproximação”. Sabendo usá-las, podemos transformá-las em 

aliadas para a difusão do conhecimento junto ao público e para a redução de 

disparidades regionais na organização dos eventos da Associação. Também é 

importante o registro permanente dessas atividades para a construção e 

preservação da memória institucional da ABPHE. 



Se não bastasse a pandemia, que gerou uma crise sanitária e econômica, 

o Poder Executivo em Brasília converteu-se num foco difusor do 

negacionismo e avesso à ciência, gerando uma crise política e da razão sem 

precedente na história brasileira. Por meio de notas, a ABPHE não se omitiu 

diante de arbitrariedades, como o veto presidencial à regulamentação da 

profissão de historiador. Com certeza as diversas associações de pesquisadores 

no Brasil, especialmente as mais críticas, filiadas às ciências sociais e 

humanidades, serão prejudicadas diante desse cenário obscuro, sobretudo para 

o financiamento de seus congressos e eventos.  

A ABPHE se manifestou pela democracia e preservação de suas 

instituições, pela pluralidade e pela preservação do Estado Democrático de 

Direito, aderindo à campanha “Brasil pela Democracia”, uma iniciativa de 

diversas instituições, dentre elas a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC). Também se posicionou contra a Portaria nº 

2.227, de 31 de dezembro de 2019, que cerceava o essência do trabalho de 

pesquisadore(a)s das universidades federais e institutos de pesquisa, como a 

participação em congressos, simpósios ou outros eventos de caráter científico, 

nos quais são apresentados e discutidos seus projetos de pesquisa e seus 

resultados, visando contribuir para o avanço da ciência, a melhoria das 

condições de vida e o desenvolvimento da sociedade. 

Diante desse cenário de incerteza radical e do obscurantismo, a atual 

Diretoria vem gerindo seus recursos financeiros com muita cautela, 

procurando reduzir custos para manter o equilíbrio orçamentário, mas sem 

comprometer a qualidade de suas atividades. Pelo lado da receita, embora 

compreenda as dificuldades do contexto, tem tomado iniciativas para 

incentivar os associados a manterem em dia o pagamento das anuidades. 

Em síntese, apesar das adversidades, a ABPHE se manteve ativa e 

atuante nesse primeiro ano de gestão da 14ª Diretoria (2019-2021). Passamos, 

então, a relatar algumas atividades realizadas nesse período: 

 

PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÃO 

1) Publicação do Volume II da Coleção Novos Estudos de História 

Econômica do Brasil, coordenada por Luiz Fernando Saraiva, intitulado 

“História Econômica do Brasil: Primeira República e Era Vargas”, 

organizado por Guilherme Grandi e Rogério Naques Faleiros. O 



Volume III, “História de Empresa no Brasil”, organizado por 

Alexandre Macchione Saes e Alcides Goulart Filho, está previsto para 

ser lançado até o final dessa gestão. 

2) Apoio financeiro à revisão da obra “Dicionário histórico de conceitos 

jurídico-econômicos (Brasil, séculos XVIII-XIX)”, da qual participam 

diversos associados e que procura ser uma obra de referência nacional 

na área de história do direito e da economia. O auxílio será revertido 

em exemplares impressos à disposição da associação e em desconto na 

compra de exemplares pelos associados. 

3) Continuidade na publicação da Revista HE & HE e do Boletim 

Bimestral. 

4) Envios de notícias e eventos de interesse dos associados, por e-mail – o 

Notícias ABPHE – quando os informes apresentam extemporaneidade 

com relação ao envio aos boletins ou alguma espécie de “urgência”.  

5) Melhorias na gestão da revista: criação de site próprio, atualização do 

sistema OJS e divulgação na revista na página do Facebook. 

6) Encaminhamento para criação do Conselho Editorial da ABPHE. 

7) Divulgação das atividades da ABPHE nas redes sociais: Facebook, 

Twitter e YouTube: (https://pt-br.facebook.com/abpheoficial/; 

@ABPHE2; https://www.youtube.com/channel/UCK-rQ4-la-

_UZHTjISZ2kcA). 

8) Assinatura de manifestos e publicação de notas de pesar. 

9) Organização dos anais eletrônicos do XIII Congresso Brasileiro de 

História Econômica, assim como da programação e dos cadernos de 

resumos dos congressos anteriores. 

10) Tradução em inglês do conteúdo do site da ABPHE e preparação da 

versão em espanhol. Ambas versões serão disponibilizadas até o final 

do semestre. 

 

EVENTOS 

1) Participação no Comitê Organizador Internacional do VII CLADHE. 

2) Transferência de três mil dólares americanos do fundo original das 

associações latino-americanas para a organização do VII CLADHE que 

se realizará em Lima em março de 2022. 

3) Organização do III Prêmio Dissertação e Tese para novembro de 2020. 



4) Organização no formato virtual do X Encontro de Pós-graduação em 

História Econômica para os dias 9 a 12 de novembro de 2020 na 

UNIFESP 

5) Realização de três Conversas Virtuais 

a. História econômica, epidemias e políticas públicas de saúde no 

Brasil – 28 de maio 

b. A nova história do capitalismo: desigualdades e conflitos raciais 

nos Estados Unidos – 30 de junho 

c. Lançamento do livro “História econômica do Brasil: Primeira 

República e Era Vargas” – 24 de agosto 

6) Encaminhamento da proposta para a realização de Conversas Virtuais 

Regionais ao Conselhos de Representantes. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

1) Criação do Grupo de Conselheiros no WhatsApp que aproximou ainda 

mais os conselheiros, abrindo a possibilidade de auxiliarem nas tomadas 

de decisão da Diretoria. 

2) Certificação Digital. 

3) Divulgação semestral do Relatório Financeiro ao Conselho de 

Representantes. 
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