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Apresentação 

O X Encontro de Pós-graduação em História Econômica e a 8ª Conferência Internacional de História 

Econômica (XposABPHE) tem por objetivo promover o desenvolvimento da pesquisa científica na 

área de História Econômica (e áreas afins) oferecendo espaço para apresentação e discussão de 

resultados inéditos de pesquisas desenvolvidas em nível de pós -graduação. 

Os Encontros de Pós-graduação em História Econômica promovidos pela Associação Brasileira de 

Pesquisadores em História Econômica (ABPHE) tiveram início há 18 anos e ocorrem regularmente 

a cada dois anos. Inicialmente, a décima edição estava prevista para ocorrer presencialmente na 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN) da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), previsão que foi alterada devido à pandemia mundial de um coronavírus até então 

desconhecido. 

O mundo se pôs de quarentena, milhares de pessoas sucumbiram. Pessoas queridas, pessoas 

próximas e distantes. Jovens, adultos e crianças se puseram em isolamento. Momento difícil em 

todas as partes do globo, mas mais trágicos em países pobres e desiguais como o nosso e em países 

governados por obscurantismo e negacionismo. 

Somando-se a este momento tão distópico, as entidades científicas brasileiras, que já vinham 

assistindo antes mesmo desta trágica nova condição, o seu financiamento escassear por deliberada 

decisão de políticas governamentais , vivenciaram, a partir de 2018, um grande corte de  recursos 

à pesquisa e às bolsas de mestrado e doutorado, em especial na área de Humanas, afetando 

diretamente estudantes e pesquisadores de nosso campo.  
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É neste contexto que a ABPHE e a comissão organizadora do XposABPHE se engajaram para 

realizar seu evento regular de forma virtual, cientes das dificuldades individuais e coletivas pelas 

quais passamos, mas também cientes da necessidade de dar continuidade à valorização da Ciência, 

ao fomento de espaços voltados ao debate acadêmico e ao intercâmbio de experiências em História 

Econômica, História de Empresas e áreas afins no Brasil.  

O formato adotado para o evento – virtual – nos colocou desafios. Em tempo recorde tivemos que 

aprender a usar a tecnologia de comunicação e informação e pensar novos espaços e novas formas 

de interação. Certamente o “on-line” nos impôs perdas.  

Temos expectativa, no entanto, que ganhos também existirão. Pela primeira vez em seus encontros 

a ABPHE abrirá a possibilidade de as pessoas assistirem às sessões de seu evento de maneira 

gratuita esperando atingir um público que em outras condições não estaria conosco, como o de 

estudantes de regiões mais distantes do Brasil onde costumeiramente os eventos da entidade não 

ocorrem, ou ainda um público externo à área que, em outros tempos, não conseguiria prestigiar o 

Encontro.  

Seguimos em frente. 

Um bom evento a todos!  

Comissão Organizadora 

Osasco, novembro de 2020. 
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Programação Geral 

Dia 09 de novembro, segunda-feira 

10-12h 

Boas-vindas virtuais e Conferência I 

“Managing Microwave Manuals: Or; Historians and Social Networks” 

Sheryllynne Haggerty (Department of History, University of Nottingham) 

Mediação e comentários: Daniel Strum (USP) 

12-14h Almoço em casa 

14-16h 

Sessão ordinária 1 

Comércio colonial e conjunturas (sécs. XVII e 

XVIII) 

Sessão ordinária 2 

A economia do gênero: mulheres e sociedade no 

Brasil 

16:30-

18:30h 

Sessão ordinária 3 

Agricultura e Escravidão 

Curso de curta duração 

"Tradições Nacionais em História Econômica" 

Alexandre M. Saes (USP) 

Luiz Felipe Bruzzi Curi (UFMG) 

Milena Fernandes de Oliveira (Unicamp) 

18:30-

19:30h 

Café com homenagem 

Centenário de nascimento de Celso Furtado 

Curadoria: Renata Bianconi (Unifesp/Unicamp) 

20-

21:30h 

Mesa-redonda I 

“História Econômica, História e Ciências Econômicas” 

Flávio Azevedo Marques de Saes (USP) 

Alcides Goularti Filho (UNESC) 

Pedro Puntoni (USP) 
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Dia 10 de novembro, terça-feira  

 

10-12h 

Sessão ordinária 4 

América Latina em transe: crise e crescimento nos 

últimos 50 anos  

Sessão ordinária 5 

Modernização Econômica e dominação política na 

Primeira República  

12-14h Almoço em casa 

14-16h 

Sessão ordinária 6 

Fiscalidade no Brasil Império 

Sessão ordinária 7 

Escravidão e relações raciais na historiografia 

brasileira 

16:30-

18:30h 

Sessão ordinária 8 

Iniciação Científica I 

Curso de curta duração 

"Tradições Nacionais em História Econômica" 

Alexandre M. Saes (USP) 

Luiz Felipe Bruzzi Curi (UFMG) 

Milena Fernandes de Oliveira (Unicamp) 

18:30-

19:30h 

Café com homenagem  

Centenário de nascimento de Florestan Fernandes  

Curadoria: Murilo Leal Pereira Neto (Unifesp) 

Workshop  

"O debate sobre o desenvolvimentismo a partir da 

produção cultural brasileira" 

Julio Cesar Zorzenon Costa (Unifesp) 

20-

21:30h 

Conferência II 

“Gênero e Desenvolvimento Econômico” 

 Hildete Pereira de Melo Hermes de Araújo (UFF)  

 



Caderno de Resumos 

 

12  

Dia 11 de novembro, quarta-feira 

 

10-12h 

Mesa-redonda II 

"História Global e História Econômica"  

 Jesus Bohorquez (Universidade Nova de Lisboa) 

Leonardo Marques (UFF) 

Tamis Parron (UFF) 

12-14h Almoço em casa 

14-16h 

Sessão ordinária 9 

Problemas do desenvolvimento latino-americano, 

séculos XX e XXI 

Workshop 

"Fontes primárias em meio digital" 

Michel Deliberali Marson (Unifal) 

16:30-

18:30h 

Sessão ordinária 10 

Iniciação Científica II 

Curso de curta duração 

"Tradições Nacionais em História Econômica" 

Alexandre M. Saes (USP) 

Luiz Felipe Bruzzi Curi (UFMG) 

Milena Fernandes de Oliveira (Unicamp) 

18:30-

19:30h 

Café com homenagem  

30 anos de morte de Caio Prado Jr.  

Curadoria: Julio Cesar Zorzenon Costa (Unifesp) 

Workshop 

" Lutas e conquistas das primeiras historiadoras em 

História Econômica " 

Maria Alice Rosa Ribeiro (Unesp/CMU-Unicamp) 

20-

21:30h 

Conferência III 

“Conservadorismo e desigualdades socioeconômicas no Brasil: interpretações fundadas na história” 

 Luiz Felipe de Alencastro (EESP-FGV) 

Divulgação dos premiados da 3ª edição do Prêmio ABPHE de Melhor Tese e Dissertação 
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Dia 12 de novembro, quinta-feira 

 

10-12h 

Sessão ordinária 11 

Industrialização e problemas do desenvolvimento 

brasileiro 

Sessão ordinária 12 

História de Empresas 

12-14h Almoço em casa 

14-16h 

Sessão ordinária 13 

Ordem Mundial e capitalismo global 

Sessão ordinária 14 

Pensamento econômico brasileiro e latinoamericano 

16:30-

18:30h 

Sessão ordinária 15 

História do pensamento econômico 

Curso de curta duração 

"Tradições Nacionais em História Econômica" 

Alexandre M. Saes (USP) 

Luiz Felipe Bruzzi Curi (UFMG) 

Milena Fernandes de Oliveira (Unicamp) 

18:30-

19:30h 

Café com livros 

Lançamento de livros de associados à ABPHE 

20-

21:30h 

Mesa-redonda III e encerramento 

"Meio Ambiente, Economia e História Econômica" 

Dora Shellard Corrêa (Vertente Projetos e Consultoria) 

Haruf Salmen Espindola (Universidade Vale do Rio Doce) 
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Atividades 

 

Dias 09, 10, 11 e 12 de novembro 
16:30-18:30h 

Curso de curta duração: "Tradições Nacionais em História Econômica" 

Alexandre M. Saes (USP) 

Luiz Felipe Bruzzi Curi (UFMG) 

Milena Fernandes de Oliveira (Unicamp) 

Oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em História Econômica Disciplina, o objetivo desta disciplina é fornecer 

um panorama das principais tradições nacionais no campo da história econômica, em perspectiva comparada. 

Partindo do pressuposto de que as especificidades de cada contexto nacional influenciam a conformação de linhagens 

historiográficas diversas, discutem-se as tradições alemã, britânica, francesa e norte-americana de história econômica, 

apresentando as características que distinguem cada uma dessas linhagens. Destacam-se as diferentes bases 

metodológicas e os variados contextos histórico-institucionais associados à constituição de cada uma dessas tradições. 

Fecha-se o curso com uma discussão sobre a existência de uma tradição brasileira em história econômica. 

 

Dia 10 de novembro, terça-feira 

18:30-19:30h 

Workshop: "O debate sobre o desenvolvimentismo a partir da produção cultural brasileira" 

Julio Cesar Zorzenon Costa (Unifesp) 

O workshop trabalhará a relação entre a produção cultural e o desenvolvimento econômico no Brasil, no período de 

aceleração da Industrialização, na virada dos anos 1950/1960, tendo como enfoque os seguintes temas: nacionalismo 

x imperialismo; cultura e participação política; crise política e golpe de Estado. 
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Dia 11 de novembro, quarta-feira 

14-16h 

Workshop: "Fontes primárias em meio digital" 

Michel Deliberali Marson (Unifal) 

O objetivo do workshop é apresentar as principais fontes de material primário em meio digital para a pesquisa em 

história econômica do país. Também serão abordados arquivos digitais de outros países. 

 

18:30-19:30h 

Workshop: "Lutas e conquistas das primeiras historiadoras em História Econômica" 

Maria Alice Rosa Ribeiro (Unesp/CMU-Unicamp) 

O curso visa fazer um balanço da produção historiográfica das primeiras pesquisadoras em História Econômica, 

salientando a participação e a contribuição das mulheres para a construção desse campo do conhecimento. A 

periodização escolhida tem por começo os anos trinta, quando da fundação da Universidade de São Paulo, USP, da 

Faculdade de Filosofia e do curso de Geografia e História, e por final o ano de 1972, quando da institucionalização 

dos programas de Pós-Graduação na USP. Além da discussão das principais obras, temas, abordagens e fontes 

documentais empregadas, interessa resgatar as trajetórias pessoais: a família, a formação escolar, o ingresso no 

magistério e na universidade, as influências familiares e acadêmicas e a carreira profissional das “pioneiras”.  
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Resumos 

Dia 09 de novembro, segunda-feira 

Sessão ordinária 1 - Comércio colonial e conjunturas (sécs. XVII e XVIII) 

14-16h 

Mediadores: Siméia de Nazaré Lopes (UFPA) e Bruno Aidar (UNIFAL) 

 

A crise europeia do século XVII e a economia açucareira baiana: teria a recessão cruzado o Atlântico? 

Marcelo Lunardi do Carmo (Doutorando/USP) 

Ao longo do século XVII a Europa foi afligida por diversas guerras e levantes populares que, somados as epidemias, foram 

responsáveis por uma significativa redução da população em diferentes localidades. Os reflexos dessa conjuntura sobre as 

economias europeias foram muito significativos, levando muitas delas a enfrentarem fortes recessões durante o período. 

O propósito desse artigo é discutir se, e por quais meios, a instabilidade econômica da Europa, afetou a economia do Brasil 

colônia, mais especificamente a indústria açucareira baiana. Pretendemos demonstrar que, a retração nos ganhos com o 

comércio açucareiro, teve origem no aumento da oferta do produto, gerado pela concorrência da produção antilhana, num 

contexto de expansão da demanda europeia por açúcar e, que a escassez de moeda foi a principal manifestação da recessão 

na colônia.  A crise que se manifestou na colônia teve mais influência sobre a economia do Reino, do que foi influenciada 

por variáveis reinóis.  

 

A economia do pecado: ocupações e negócios dos processados pela Inquisição de Cartagena das Índias no 

século XVII 

Jéssika de Souza Cabral (Doutoranda/UFRRJ) 

Este artigo apresenta alguns aspectos da economia Neogranadina do seiscentos como o tráfico e o contrabando, através da 

trajetória de vida de sujeitos tais como imigrantes, escravos, forros, mestiços e libertos. Reconstruímos e exploramos seus 
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laços a partir das delações presentes nas relações das causas das fontes inquisitoriais, entre 1610 a 1660. Cruzamos estes 

dados com os registros fiscais, alcabalas, aduanas, abastos e Real Hacienda para conhecer melhor as ocupações, as estratégias 

e os negócios de pessoas comuns e a sua inserção na rede dos comerciantes portugueses acusados de judaísmo.  

 

O Fruto de Ixcacao: o Cacau do Grão-Pará e o Consumo do Chocolate na Europa (Século XVII e XVIII) 

André Luiz Sales Melo (Mestrando/UFF);  

Diego de Cambraia Martins (Doutor/USP) 

Neste artigo pretendemos abordar a produção e a exploração da principal mercadoria exportada do porto de Belém, o 

cacau. Trataremos de questões tais como a cobrança de tributos sobre a extração, organização dos primeiros cacauais 

manejados pelos colonos, sua exploração mais sistemática, usos da mão-de-obra, além das flutuações das exportações e 

seus resultados para a capitania do Grão-Pará. Intentamos também desvelar alguns aspectos de seu consumo na Europa, 

sua popularização no paladar da aristocracia europeia, bem como da burguesia e como isso impactou na produção do 

cacau, não só na região da Amazônia lusitana, como também no Estado do Brasil. Nosso recorte vai de meados do século 

XVII, quando o cacau começa a surgir na documentação portuguesa e finaliza em 1807, pois com a chegada da Corte no 

Brasil, no ano seguinte, houve uma mudança significativa no status da relação colônia x metrópole. 

 

Levantamento geográfico da produção de linho cânhamo na América Portuguesa (1716-1822): análise 

preliminar 

Lilian da Rosa (Doutora/Unicamp) 

A expansão ultramarina moderna, entre os séculos XV e XIX, ocorreu em parte graças ao desenvolvimento do poder militar 

e naval das potências europeias. Logo, as tecnologias de navegação do período aprimoraram a construção das naus e 

caravelas que, por sua vez, possibilitaram a exploração em alto-mar. As velas e as cordoarias dessas embarcações eram 

fabricadas a partir de cânhamo (Cannabis). Dada a sum importância para as potências europeias a Coroa Portuguesa 

também incentivou a produção de cânhamo na Colônia do Brasil, entre 1716 e 1822. Nesse período, a Portugal realizou 
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uma série de tentativas em diferentes espaços do território colonial: na Capitania do Maranhão e Piauí, no Estado do Pará 

e Rio Negro, na Capitania de Pernambuco, na Capitania da Bahia, na Capitania do Rio Grande de São Pedro, no Rio de 

Janeiro e na Ilha de Santa Catarina. Este trabalho realiza um primeiro mapeamento geográfico dessas tentativas. Para tal, 

foram consultados as correspondências, minutas e ofícios de representantes do Conselho Ultramarino e da Secretaria de 

Estado e Ultramar, bem como do Vice-Rei e dos Governadores e Capitães Gerais disponíveis no Projeto Resgate. 

 

A capitania de São Paulo e a conjuntura econômica do final do século XVIII na América Portuguesa: políticas, 

espaços e produção agrícola 

Marco Volpini Micheli (Doutorando/USP) 

O presente artigo tem por objetivo tratar da situação econômica da capitania de São Paulo durante a segunda metade do 

século XVIII e nos anos iniciais do século XIX. Busca-se identificar a situação da colônia nesse período e abordar o processo 

de incremento econômico que foi inaugurado a partir da restauração política de 1765, quando a administração de São 

Paulo foi separada da do Rio de Janeiro. Até então, na capitania, existia a produção e a comercialização de variados 

produtos, que nutriam o mercado interno colonial, abastecendo as regiões próximas. A partir da década de 1760, contudo, 

diversas produções agrícolas foram fomentadas pela Coroa e pelos governadores, de maneira que, no início do Oitocentos, 

São Paulo já exportava alguns bens a Portugal, notadamente o açúcar. À luz dessa conjuntura, pode-se analisar a 

importância do açúcar no âmbito da reorganização da economia paulista e relacionar esse processo ao momento pelo qual 

passava Portugal e suas colônias, o que possibilita a compreensão mais efetiva de como São Paulo se enquadrava no 

sistema colonial. 
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Sessão ordinária 2 - A economia do gênero: mulheres e sociedade no Brasil 

14-16h 

Mediadores: Luiz Fernando Saraiva (UFF) e Teresa de Novaes Marques (UnB) 

 

Donas de si: As quitandeiras de Minas Gerais e sua relação com o trabalho por conta própria no pós-1980 

Juliana Resende Bonomo (Doutoranda/USP) 

Esse trabalho procura analisar a interação das quitandeiras de Minas Gerais no mercado de trabalho, sob um olhar que 

privilegia o trabalho por conta própria. Embora haja homens exercendo a atividade, o ofício de quitandeira é tipicamente 

feminino e compreende as mulheres que produzem e vendem todos os tipos de quitandas caseiras: bolos, pães-de-queijo, 

biscoitos, roscas, etc. Elas trabalham no ambiente doméstico e o “saber fazer” as quitandas foi passado entre diferentes 

gerações de familiares. De um modo geral, elas são mulheres de classe média, cuja posição social em que ocupam nos 

municípios onde vivem permite-lhes formar uma rede de clientes, como uma pequena “reserva de mercado”. Com um 

enfoque nas quitandeiras que passaram a exercer o ofício a partir da década de 1980, a História Oral foi a metodologia 

utilizada para colher informações na pesquisa de campo realizada entre os anos de 2013 e 2018. Ao todo, foram realizadas 

24 entrevistas com quitandeiras de seis cidades mineiras: Congonhas, Entre Rios de Minas, Jeceaba, Itaverava, São Brás do 

Suaçuí e Ouro Preto. Ao longo desse estudo, analisamos a produção, a comercialização e a renda líquida e o destino da 

renda das quitandeiras. Toda essa discussão baseou-se nos estudos de Paulo Renato Souza (1980, 1989) e Maria Cristina 

Cacciamali (1982, 1994, 2000). Para as nossas entrevistadas, o trabalho domiciliar e por conta própria torna possível 

conciliar a comercialização de quitandas com as tarefas da casa e o cuidado com os filhos. Por isso, apesar dos baixos 

rendimentos, o trabalho por conta própria, muitas vezes associada à “precariedade”, por não operar de acordo com as leis 

trabalhistas, aqui, é vista como opção.  
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Feminicídio: uma fotografia de uma microrregião do sertão baiano (2006-2017) 

Abraão da Cruz Tavares (Mestrando/Unifesp);  

Fábio Alexandre dos Santos (Docente/Unifesp) 

O artigo se propõe a olhar os dados criminais de feminicídio na microrregião de Ribeira do Pombal, no sertão baiano, a 

partir de perspectiva histórica da subordinação da mulher pelo homem e sua possível relação e impactos sobre o 

desenvolvimento socioeconômico na região. Referencia-se o crime pela lei 13.104/15 e apoia-se também na Lei Maria da 

Penha, 11.340/06, para conceituar o termo. Para tanto, buscamos responder a importância do recorte microrregional e 

como ele tem registrado indicadores criminais bem acima das médias nacionais.  

 

O Fast-Fashion na Indústria da Moda Brasileira 

Ana Paula Nobile Toniol (Doutoranda/USP) 

O presente artigo discute o impacto do processo de globalização nos anos de 1990 na indústria da moda no Brasil.  O setor 

se reorganizou após a internacionalização da economia em torno de uma nova concepção coordenada de produção 

industrial, consumo e circulação social da moda denominado fast-fashion. A ampla adoção do novo modelo levanta 

questões especificas - criação, reprodução, democratização, identidades - que o situam no entrecruzamento entre a 

economia e a cultura. Defendemos que as transformações que atingem a indústria têxtil brasileira nesse período só podem 

ser adequadamente explicadas a partir do reconhecimento da moda rápida enquanto um fenômeno econômico-cultural. 
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Sessão ordinária 3 - Agricultura e Escravidão 

16:30-18:30h 

Mediadores: Paulo Cesar Gonçalves (Unesp) e Maísa Faleiros (Unicamp) 

 

O debate antiescravista inglês no início do século XIX: notas preliminares do arquivo criado pelos Quakers 

Francisco Balcão Carvalho (Mestrando/Unicamp);  

Marcelo dos Santos Durante (Mestrando/Unicamp) 

A proposta deste artigo é contextualizar o debate antiescravista inglês no começo do século XIX, anos de importantes 

discussões no Parlamento inglês sobre a Abolição do Tráfico de Escravos. A partir dos documentos preservados pela 

Sociedade dos Amigos (os Quakers), foi possível verificar o papel atribuído ao comércio na civilização dos negros africanos 

e a imposição de limites morais pelos abolicionistas, alinhados em uma postura conservadora. 

 

A relação da City no início do século XIX com a economia escravista: o caso da Imperial Brazilian Mining 

Association (IBMA). 

José Alex Rego Soares (Docente/PUC-Campinas) 

A City Londrina, de um pequeno empreendimento ao final do século XVII, se transforma e se hegemoniza na grande 

capital financeira no século XIX. A City capitaneia uma revolução financeira. Na década de 20 do século XIX, protagoniza 

a transformação na dinâmica de financiamento das empresas, responsável por alavancar o primeiro grande ciclo de 

expansão do mercado de ações. Esse boom no mercado de ações é protagonizado pelas empresas de mineração, não por 

acaso que em 1824, chega ao Brasil. O fio condutor em que se passa a (re) conexão da economia brasileira com a economia 

mundial é a Imperial Brazilian Mining Association (IBMA) a primeira empresa multinacional nesses sítios -, resultado de um 

complexo sistema de inovações financeiras que ocorrem no interior da City Londrina. A (re) conexão da economia 

brasileira passa por Minas Gerais - o caminho mais curto entre City e o Brasil é pela atividade exportadora de Minas, 

legado do antigo sistema colonial. A relação entre o local e o global no Brasil se vê de forma límpida na região das Gerais 
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após o advento da IBMA enquanto fixador da relação de um sistema escravista com o financeiro. Desta forma, o 

comportamento das empresas de mineração, em especial a IBMA, quanto a sua responsabilidade pela “política de 

escravidão”, reforça e justifica essa condição do trabalhado escravo com um discurso paternal e místico sobre as condições 

desses homens e mulheres expatriados. Destarte, apuramos uma relação sem grandes conflitos entre a estrutura financeira 

e o gerenciamento da IBMA em terras locais. Assim, a City se apropriou via IBMA das piores relações de trabalho e da 

exploração do trabalho escravo na condução de seus negócios. A modernização econômica na condução dos negócios não 

se concretizou no dia-a-dia do trabalhador escravizado, pois novas formas de gerenciamento e mesmo de financiamento 

de possíveis empreendedores locais não foram possíveis de assimilação.  De fato, as condições desses primeiros 

empreendimentos de capital internacional se apropriaram das condições locais de trabalho, sem ter o ônus do sistema de 

escravidão. 

 

Historiografia da agricultura no Brasil Colonial: Santa Catarina em perspectiva 

André Fernandes dos Passos (Mestrando/UFSC) 

Esta comunicação tem dois objetivos principais. Primeiro, entender como o comércio dos produtos agrícolas coloniais foi 

visto pela historiografia, com ênfase sobre os processos produtivos e distributivos das mercadorias encontradas no interior 

da colônia. Feito isso, procura-se compreender o lugar dado por essa historiografia a agricultura que se praticava na região 

de Santa Catarina. 

 

O intermediário dos contratos secretos: Irineu entre o Brasil e o Uruguai em 1850 

Talita Alves de Messias (Doutoranda/UNISINOS) 

O presente trabalho tem como objetivo explorar o papel de intermediador desempenhado por Irineu Evangelista de Souza, 

futuro Barão e depois Visconde de Mauá, nos contratos de empréstimos financeiros realizados pelo Império do Brasil ao 

governo do Uruguai em 1850. Esses contratos marcam o início de uma prática por parte do Império brasileiro conhecida 

como Diplomacia do Patacão: empréstimos do Império do Brasil aos seus aliados na região da Bacia do Rio da Prata com 
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vistas a vencer os conflitos geopolíticos e manter seus aliados no poder nos países vizinhos. Uma das questões centrais 

acerca dessa participação de Irineu é diferenciar seu papel de intermediador de sua ação privada enquanto financista da 

geopolítica platina. Por ser uma pesquisa ainda em desenvolvimento, este trabalho apresenta algumas considerações 

preliminares baseadas em um cruzamento entre uma detalhada análise das fontes documentais relacionadas a Diplomacia 

do Patacão em seu primeiro ano, 1850, e os dados e análises presentes na historiografia sobre o assunto. Esse estudo indica 

que Irineu foi convidado para atuar nessa política apenas como intermediador, de modo que sua riqueza serviria para 

tornar mais plausível o cenário que os agentes do Império visavam criar. Entretanto, sua participação como intermediador 

em uma ação secreta lhe permitiu combinar o acesso a informações privilegiadas da geopolítica regional com 

oportunidades de negócios, em que ele decidiu investir. 
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Dia 10 de novembro, terça-feira 

Sessão ordinária 4 - América Latina em transe: crise e crescimento nos últimos 50 anos 

10-12h 

Mediadores: Ivanil Nunes (Faculdade Campos Elíseos) e Rogério Naques Faleiros (UFES) 

 

A trajetória dos Chicago Boys no interior do Estado chileno: economistas, instituições e conflitos 

Marcos Taroco Resende (Doutorando/UFMG) 

Ao estudar a aplicação das políticas econômicas liberais na América Latina é comum a literatura enfatizar o pioneirismo 

e a radicalidade da experiência monetarista chilena. Este tipo de literatura geralmente realiza análise stricto sensu das 

políticas econômicas, seus instrumentos e resultados ex-post. Entretanto, há relativamente poucos trabalhos examinam a 

questão a luz do papel dos economistas e suas disputas. Visando contribuir para esta lacuna, o objetivo do trabalho é 

analisar o caso chileno a partir desta ótica interpretativa. Os resultados apontam que as equipes econômicas da 

ditadura não eram monolíticas e que os Chicago boys realizaram uma série de movimentações políticas e institucionais no 

interior do Estado que envolveu alianças e persuasões para obter a hegemonia na elaboração e implementação das políticas 

econômicas.  

 

Os primeiros passos para uma economia socialista: A construção da Área de Propriedade Social durante o 

governo de Salvador Allende (1970/1973) 

Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo (Mestre/USP) 

Durante seus anos de governo, a Unidade Popular iniciou um processo de implementação das novas bases econômicas 

visando um futuro socialista ao Chile. Evidentemente que a transformação do modelo econômico passava pela 

transformação do caráter da propriedade privada, notadamente a posse dos meios de produção. Desta forma, o governo 

pretendeu dar uma nova organização à propriedade, dividindo-as em três categorias, a saber: A) Área de Propriedade 

Social (APS) composta pelas grandes empresas nacionais que ficariam sob controle do Estado e dos trabalhadores; B) Área 
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de Propriedade Mista (APM) que abrangeria atividades importantes para o desenvolvimento nacional e que se 

organizariam através de uma parceria entre Estado e iniciativa privada; e C) Área de Propriedade Privada (APP) composta 

pela maior parte das empresas existentes e seriam administradas pela iniciativa privada. Entretanto, as transformações 

estruturais objetivadas pelo governo foram postas em prática a partir da ideia de observância às normas e à 

institucionalidade existentes no Chile. Assim, velocidade, profundidade e forma de concretizar as mudanças estruturais 

estavam condicionadas à condução de uma política econômica de curto prazo atreladas a uma tática eleitoral, em que a 

reativação da economia e melhoria da condição de vida da população mais pobre seriam condições básicas para o 

fortalecimento eleitoral. Assim, pelo menos para uma parte importante da Unidade Popular que estava em consonância 

com o presidente Allende e com a ideia da “via chilena para o socialismo”, era fundamental manter o equilíbrio na 

economia e não gerar confrontos com a classe média e com a pequena burguesia ao ponto de prejudicar a política de aliança 

de classe que foi apresentada no Programa de Governo. A partir de sua posse, Allende e seus aliados colocam em prática 

uma política de reativação da economia ao mesmo tempo que iniciavam um audacioso plano de estatizações e aumento 

da presença do Estado na economia chilena. 

 

A relação entre o “milagre econômico” e a acentuação da concentração de renda no Brasil  

Fabiana de Souza Silva (Mestre/Unicamp) 

O presente artigo propõe uma análise sobre a história econômica brasileira dos anos que competem de 1968 a 1973, período 

a qual o Brasil vivenciou o famoso “Milagre Econômico”, fase marcada por crescimento do PIB atrelado a queda de inflação 

e que teve fim com a 1° grande crise do petróleo no ano de 1973. O artigo salienta que apesar do boom de crescimento 

econômico e das variáveis macroeconômicas satisfatórias durante esse período, o mesmo sucesso não se pode observar no 

tocante a luta contra a desigualdade social. Ao passo que o país crescia, a renda se concentrava ainda mais, acentuando o 

problema distributivo já existente no país. Esse artigo defende que há uma relação entre as políticas econômicas adotadas 

no período do “Milagre” e a acentuação da concentração de renda no Brasil. Para tal, o artigo abordará o contexto nacional 

e internacional do período e haverá uma análise de dados que comprovam a acentuação da concentração, tais como o 
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índice de Gini, por exemplo. A metodologia utilizada na pesquisa se dará através de abordagem histórica, interpretando 

os fatos ocorrido à luz da teoria macroeconômica. Estatísticas descritivas também serão utilizadas.  

 

A armadilha da dívida: Um breve histórico do endividamento público argentino 

Carlos Gilberto de Sousa Martins (Doutor/USP) 

Este artigo pretende fazer um breve histórico da dívida argentina, partindo do governo militar de 1976, quando a dívida 

deu um salto surpreendente no período de apenas 8 anos, e indo até o governo de Mauricio Macri, quando, após 15 anos 

de estabilização, a dívida tornou a subir abruptamente em um espaço curto de tempo. Desde o golpe militar de 1976, a 

economia argentina passou a administrar uma conta incompatível com o tamanho da sua economia. O saldo do governo 

autoritário foi um aumento da ordem de 500% do total da dívida do país. Ao passo que, no acumulado, destes 8 anos de 

regime militar, o PIB cresceu apenas 1,8%. Desde então, a Argentina se vê em apuros para cumprir os serviços e 

amortizações da dívida. Nos anos seguintes, a atuação do FMI e dos Estados Unidos impulsionaram o endividamento 

argentino e sua dependência do fluxo de capital externo. Na década de 1990, a dívida alcançou tal volume que já não havia 

meios de cumprir os pagamentos sem mergulhar a população num caos social completo. Somente por meio da moratória, 

a Argentina conseguiria aliviar o orçamento para retomar os investimentos sociais, recuperar os postos de trabalho 

perdidos ao longo de décadas de políticas neoliberais e reassumir a prerrogativa das decisões a serem tomadas em termos 

de políticas econômicas. Mesmo com a moratória da dívida e a renegociação dos pagamentos em novas bases menos 

onerosas aos cofres públicos, a dívida argentina seguiu sendo um freio na capacidade de investimento do governo 

argentino. Surpreendentemente, essa armadilha ganhou novo fôlego ao longo da administração macrista, de modo que a 

dívida argentina alcançou índices inéditos. A armadilha do endividamento segue cumprindo seu papel de manter o país 

na condição de subdesenvolvido. 
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Sessão ordinária 5 - Modernização Econômica e dominação política na Primeira República 

10-12h 

Mediadores: Rita Almico (UFF) e Renato Marcondes (USP) 

 

Cultura material e circuitos de comércio: Belo Horizonte na passagem do XIX para o XX 

Natânia Silva Ferreira (Doutoranda/Unicamp) 

Belo Horizonte foi inaugurada como capital de Minas Gerais em 1897, numa época em que cidades brasileiras passavam 

por reformas urbanas, que foram copiadas do modelo de Haussmann, responsável pelas transformações urbanas de Paris 

de meados do século XIX; além disso, a Segunda Revolução Industrial conferia às mais diferentes localidades a ampliação 

e diversificação do consumo de bens materiais. O objetivo deste trabalho é compreender a capital de Minas Gerais entre 

1897 e 1930 do ponto de vista de sua cultura material, partindo de circuitos de comércio da capital. Inicialmente, será 

abordado o comércio na rua que pode ser considerada a mais movimentada comercialmente nas três primeiras décadas 

do século XX, a rua da Bahia; depois, serão destacadas ruas do bairro que, no planejamento da comissão construtora, foram 

ruas que compuseram o bairro do Comércio; por último, serão analisadas mais três ruas que desenvolveram 

comercialização de produtos e de serviços. As fontes principais utilizadas foram jornais, revistas, almanaque e livro de 

memórias da passagem para o século XX. Foi possível notar que as consequências da Segunda Revolução Industrial, 

considerando especialmente ampliação e diversificação do consumo de bens materiais, puderam ser vivenciadas por 

consumidores da capital mineira, por meio do comércio belo-horizontino, que oferecia variedades de objetos e serviços 

para consumo. 

 

Franz Dafert: ciência, economia e a produção cafeeira paulista 

Moisés Stahl (Doutorando/USP) 

O objetivo deste trabalho é apresentar as ideias e o percurso do cientista austríaco Franz Dafert (1863-1933), que veio para 

o Brasil atuar na Estação Agronômica de Campinas, posteriormente chamado de Instituto Agronômico de Campinas, nas 
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décadas de 1880 e 1890. Examinamos as ideias de Dafert sobre a economia cafeeira paulista a partir de seu olhar de químico 

nuançado por uma perspectiva de teoria econômica da renda da terra de David Ricardo (1772-1823). Dos tramites da 

contratação de Dafert até o momento de seu desligamento do Instituto Agronômico, temos uma história da atividade 

científica orientada para a produção do café e que teve em Dafert importante agente. 

 

O Autocratismo da Burguesia Industrial na Primeira República  

Eujacio Roberto Silveira (Doutorando/USP) 

A atuação política da burguesia industrial paulista na Primeira República foi mais efetiva após o poderoso impacto da 

Greve Geral de 1917 nas relações entre capital e trabalho. Simbolizou, por assim dizer, o início de uma ação mais 

organizada em termos associativos dos industriais. Com o progresso da indústria, suas articulações com a principal facção 

hegemônica da burguesia, ligada ao complexo agroexportador, foram eficientes no controle da força de trabalho operária. 

A repressão, o paternalismo e a coação jurídica, figuraram como estratégias de dominação de classe da burguesia 

industrial; converteram-se no modus operandi frente ao operariado paulista. Impedir a adoção de leis em benefício do 

proletariado urbano, notabilizou-se como uma das características mais distintas da ação político-ideológica da patronal 

em defesa da ordem liberal vigente. 

 

Nilo Peçanha e a dinâmica protodesenvolvimentista no estado do Rio de Janeiro: industrialização e 

intervencionismo estatal durante a Primeira República (1903-1906; 1914-1917) 

Vinícius Silva dos Santos (Mestrando/UFES);  

Taís de Cássia Badaró Alves (Doutora/UENF) 

Este artigo tem como objetivo identificar nas políticas-econômicas de Nilo Peçanha, no contexto de sua gestão como 

Presidente do Estado do Rio de Janeiro (1903-1906; 1914-1917), elementos ligados a ideia de protodesenvolvimentismo na 

Primeira República (1889-1930). Para a realização desta pesquisa utilizou-se, como fonte preferencial, as Mensagens 

Presidenciais direcionadas à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – as quais foram investigadas por meio da análise 
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qualitativa dos dados. Mediante as fontes, buscou-se verificar o núcleo duro do protodesenvolvimentismo por meio de 

diligências conscientes favoráveis à industrialização, intervencionismo pró-crescimento e nacionalismo. Como resultado 

deste estudo, observou-se que Nilo Peçanha engendrou uma série de ações com vias à eliminação dos déficits das contas 

públicas fluminense, assim como colocou em prática o processo de diversificação da economia do estado do Rio de Janeiro 

– pela articulação dos setores industrial e agroexportador – que culminou na recuperação das condições financeira e 

econômica da região. Por fim, foi possível compreender Nilo Peçanha como um agente protodesenvolvimentista, no 

período referente à Primeira República, devido ao destaque consciente dado à industrialização, através de políticas 

protecionistas, que fizeram parte do projeto de crescimento e desenvolvimento da economia fluminense. 
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Sessão ordinária 6 - Fiscalidade no Brasil Império 

14-16h 

Mediadores: Carlos Gabriel Guimarães (UFF) e Mônica de Souza Martins (UFRRJ) 

 

Resistência e regressividade na formação econômica e fiscal do Império brasileiro (1822-1889) 

Eduardo Silva Ramos (Doutorando/USP) 

Esse artigo objetiva analisar, no período imperial brasileiro, as mudanças ocorridas na arrecadação, as resistências à 

natureza da fiscalidade e a elaboração de política tributária em que predominaram os tributos indiretos sobre os diretos. 

Tendo em perspectiva a relação entre a fiscalidade, os interesses da elite dirigente e a formação do Estado e da Nação, o 

estudo aborda o período em que se configuraram as bases políticas, econômicas e sociais do Brasil. Procura-se verificar de 

que forma os interesses dos setores mais dinâmicos da economia foram determinantes para moldar o sistema tributário 

adotado no Brasil, baseado majoritariamente nos tributos indiretos e que onerava, em maior medida, as camadas urbanas 

e mais pobres da sociedade. Abordam-se certos aspectos da fiscalidade, especialmente relacionados à formação dos 

Estados Modernos, que atuam como indicativo da capacidade desses em atingir seus objetivos, moldando o equilíbrio 

entre acumulação e redistribuição e determinando o caráter social de cada Governo. 

 

Normas de contabilidade do setor público, projetos de Tribunais de Contas e responsabilização política no 

Império 

Adelino Martins (Doutorando/USP) 

Este texto revisita as discussões ocorridas no Império acerca da criação de um Tribunal de Contas e da sistematização das 

normas de contabilidade do setor público. O projeto de instituição da corte de revisão de contas foi apresentado pelo 

Visconde de Barbacena, então senador, em 1826. O tema foi objeto de debates parlamentares, de modo intermitente, até 

1889 e, em geral, apareceu associado com propostas de consolidação das regras de contabilidade pública.  Nenhuma das 

medidas foi efetivada pelo regime imperial. O Tribunal de Contas da União foi criado em 1890 e o Código de Contabilidade 
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foi promulgado em 1922, ambos pela República. O texto procura explicar por que tais medidas não foram efetivadas pelo 

Império, à luz da divisão de poderes consagrada na Constituição de 1824 e dos debates sobre a responsabilização dos 

ministros de Estado. 

 

A relação entre o Tesouro Nacional e a Junta da Fazenda de São Paulo nos primeiros anos do Brasil 

Independente 

Bruna de Jesus Barbosa da Silva (Mestranda/USP) 

A partir de acontecimentos relatados nos manuscritos do Arquivo do Estado de São Paulo, analisamos a relação entre o 

Tesouro Nacional – órgão central - e a Junta da Fazenda de São Paulo – ramificação do órgão geral na província -, nos 

primeiros anos após a Independência (1823-1831). O estudo é baseado em episódios relacionados a diversos aspectos das 

finanças públicas provinciais, especialmente tributários e financeiros. 

 

Do Penny Black ao Olho de Boi: Reformas tarifárias postais e consolidação do Estado imperial brasileiro 

Pérola Maria Goldfeder Borges de Castro (Doutoranda/USP) 

A construção do Estado nacional brasileiro no século XIX implicou a montagem de uma máquina administrativa e fiscal 

capaz de expandir a autoridade do governo por todo o território nacional. Dada a importância dos serviços postais para a 

consolidação de mercados e Estados nacionais, essa pesquisa busca contribuir para os estudos de História Econômica ao 

analisar em perspectiva integrada as reformas tarifárias britânica (1839/40) e brasileira (1842). 
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Sessão ordinária 7 - Escravidão e relações raciais na historiografia brasileira 

14-16h 

Mediadores: Daniel do Val Cosentino (UFOP) e Maria Alice Rosa Ribeiro (Unfesp/CMU-Unicamp) 

 

A mudança historiográfica do estudo da escravidão no Brasil em 1980: a impossibilidade do diálogo entre o 

antigo e o novo 

Francisco Balcão Carvalho (Mestrando/Unicamp) 

Este artigo aborda a mudança qualitativa do estudo brasileiro da escravidão nos anos 1980. Por ser uma mudança 

qualitativa de métodos, objetos e objetivos, sustenta-se que não havia possibilidade de diálogo, mesmo que um autor pré-

mudança, Gorender, e uma autora pós-mudança, Silvia Lara, de alguma forma buscassem esse diálogo. 

 

O negro na obra Formação Do Brasil Contemporâneo de Caio Prado Júnior 

Nathan Barbosa dos Santos (Doutorando/Unicamp);  

Marcela Darido (Mestranda/Unicamp);  

Sillas de Castro Ferreira Coelho (Mestrando/Unicamp) 

Se “as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante 

da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante”, (Marx; Engels, 2007, p. 47) é de se esperar que o racismo, 

enquanto determinante constituinte da ideologia hegemônica do capitalismo, com um grande peso no capitalismo 

brasileiro, se expresse nas produções científicas e políticas sobre a formação nacional entre outros temas, seja por via do 

combate, da sua negação, ou mesmo de sua afirmação (intencional ou não). Neste artigo defendemos que na obra Formação 

do Brasil Contemporâneo de Caio Prado Júnior não foge à regra acima exposta, sendo parte das produções intelectuais que 

acaba por reafirmar uma visão racista do Brasil, ao passo que legitima uma visão negativa dos negros escravizados, assim 

como dos povos originários, cedendo à racionalidade moderna, parte constituinte do poder colonial. 
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Casa-grande & senzala e a construção das relações raciais: uma reinterpretação teórico-cultural marxista 

Nathan Barbosa dos Santos (Doutorando/Unicamp);  

Marcela Darido (Mestranda/Unicamp);  

Sillas de Castro Ferreira Coelho (Mestrando/Unicamp) 

Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre, propõe um novo olhar sobre o Brasil em 1933. Suas conclusões e observações 

refundaram o paradigma de tratamento racial na academia, transbordando para as relações sociais e culturais no país. O 

presente artigo busca evidenciar tal interpretação com o intuito de recolocar essa discussão no cerne do processo de 

formação econômica e social do Brasil. Para tanto, uma discussão metodológica e epistemológica toma lugar e, partindo 

do método materialista histórico-dialético e das ferramentas propostas pelo arcabouço teórico-cultural marxista, revisita-

se esse clássico da sociologia brasileira numa perspectiva crítica. Decorre da interpretação proposta que parte da 

dominação ideológica que fundamenta o capitalismo é elemento presente na obra do autor e contribuiu para reproduzir 

tais estruturas de opressão não só na literatura acadêmica, mas também no senso comum. 
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Sessão ordinária 8 - Iniciação Científica I 

16:30-18:30 

Mediadores: Idelma Novais (PM de Barra do Choça - Bahia) e Nelson Mendes Cantarino (Unicamp) 

 

Um conceito, diversas formas: a concepção do padrão-ouro na centralidade do capitalismo no século XIX 

Matheus Itiro de Castro Tao (Graduando/UFPR);  

Ivan Colangelo Salomão (Docente/UFPR) 

Intenta-se com o presente trabalho, analisar a concepção do padrão-ouro nos autores clássicos, sobretudo nos mais 

conhecidos apologistas dessa convicção, como Hume e Ricardo. Para tal, busca-se aclarar a vinculação desse sistema 

idealmente pensado com os alicerces da teoria quantitativa do dinheiro, resguardando a relevância sobre o debate da 

natureza do dinheiro, bem como as suas implicações de natureza prática. Desse modo, a hipótese levantada é de que a 

defesa de um sistema monetário respaldado no ouro como meio circulante, está atrelada à um projeto que vislumbra a 

estabilidade do valor do dinheiro, e por conseguinte, do nível de preços. 

 

A atuação da agência de notícias Havas vista pelas páginas de dois periódicos brasileiros, The Brazilian 

Review e Jornal do Commercio (1890-1914) 

Lídia dos Santos Silva (Graduanda/Unifesp);  

Cláudia Alessandra Tessari (Docente/Unifesp) 

Este texto tem o objetivo de analisar a atuação da agência de notícias Havas no Brasil entre 1890 e 1914. As agências 

internacionais de notícias, criadas na segunda metade do século XIX, são estruturas produtoras e difusoras de informações, 

especialmente econômicas e políticas, ao redor do mundo. A hipótese que funda esta pesquisa é que dominar o fluxo 

internacional de notícias era fundamental para a dominação de mercados no contexto da Segunda Revolução Industrial e 

da chamada Primeira Globalização (1870-1914) quando diversas tecnologias permitiram a aceleração dos fluxos comerciais, 

de investimentos internacionais e de informações. Praticamente inexistem estudos sobre a atuação das agências 
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internacionais de notícias na imprensa brasileira e no contexto do imperialismo europeu. No período abarcado por esta 

pesquisa, o fluxo internacional de informações era dominado, em nível mundial por três agências de notícias, as quais, a 

partir de 1856, formaram um “cartel” que dividiu o globo em três partes sobre as quais cada uma teria o monopólio do 

envio e produção de notícias. O mercado da América do Sul (e, portanto, do Brasil) foi monopolizado pela Havas Agency. 

Esta pesquisa buscou analisar as notícias que tinham como fonte a agência Havas e que eram divulgadas por dois 

periódicos brasileiros do século XIX, o The Brazilian Review. A Weekly Record of Trade and Finance (TBR) e o Jornal do 

Commercio. Nessa primeira etapa da pesquisa, cujos resultados são mostrados nesse texto, notou-se que os jornais, apesar 

de dependentes dessa fonte internacional, teciam críticas contundentes à sua atuação e sobre os inconvenientes de se 

depender exclusivamente desta agência como fonte de informação do mundo para o Brasil e como transmissora de notícias 

sobre o Brasil para o exterior. 

 

Permanecendo na Periferia: O papel dos empréstimos externos do Império no desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil (1822-1889) 

Lara Pires dos Santos Feriotto (Graduanda/UNESP) 

No Brasil, a liderança do café nas pautas de exportação, a partir da segunda metade do século XIX, ingressou o país, 

gradativamente, a uma conjuntura atrelada à economia cafeeira. A perspectiva marxista de a partir da década de 1970 

acerca do desenvolvimento econômico, a qual realiza uma revisão crítica do pensamento da CEPAL e da Teoria da 

Dependência, associa esse processo à transição para o sistema capitalista. À luz dessa discussão e com maior atenção às 

dinâmicas internas da economia brasileira, o presente trabalho procurou realizar breve análise dos empréstimos externos 

contraídos durante o Império no Brasil. 
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Os contrastes do pensamento econômico e do Estado inglês na formação do capitalismo 

Bruna Medeiros Gouvêa (Graduanda/UFVJM);  

Matheus Pires Matos (Graduando/UFVJM) 

O objetivo deste trabalho é demonstrar que o liberalismo surge com intuito de romper as amarras feudais que impediam 

o desenvolvimento do capitalismo, porém negando a base na qual se processa a acumulação primitiva e os elementos 

necessários para a gênese do próprio sistema, ou seja, negando o papel do mercantilismo no campo econômico, o qual 

possibilitou a Revolução Industrial na Inglaterra. Concluída a Revolução, o mercantilismo abre espaço para que a política 

econômica liberal se tornasse o modo predominante de gerenciamento do comércio internacional.  
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Dia 11 de novembro, quarta-feira 

 

Sessão ordinária 9 - Problemas do desenvolvimento latino-americano, séculos XX e XXI 

14-16h 

Mediadores: Daniel Monteiro Huertas (Unifesp) e Guilherme Grandi (USP) 

 

A expansão da agroindústria canavieira paulista em conexão com a política de especialização primária 

brasileira entre 2000 e 2010 

Bruno Giovani Chequin (Doutorando/USP) 

Esse artigo procura dimensionar, no contexto nacional e regional, expansão da agroindústria canavieira paulista observada 

entre 2000 e 2010, conectando esse movimento à ascensão de uma articulação política voltada para um aprofundamento 

da inserção brasileira no comercio exterior através especialização primária. Considerando que após o processo de 

desregulamentação estatal pelo qual passou o setor agroindustrial canavieiro do Brasil, durante a década de 1990, as 

organizações empresariais desse segmento se depararam frente a um novo ambiente institucional que se consolidou no 

decorrer da primeira década do séc. XXI. Nesse novo cenário que se desenhava, as empresas do setor encontraram um 

ambiente político e econômico favorável à retomada da produção alcooleira nacional, desta vez assentado em novas bases, 

que se somou às expectativas animadoras para o aumento das exportações do álcool, além de um cenário promissor para 

produção açucareira, apoiado nos preços vantajosos alcançados pelo açúcar, relacionado ao aquecimento da demanda 

mundial do produto. Em vista disso, testemunhou-se um crescimento vertiginoso da produção agroindustrial canavieira 

paulista, estimulado tanto por fatores externos como internos. Não obstante, tal expansão foi viabilizada na medida em 

que as usinas foram capazes de acessar recursos financeiros junto ao mercado de capitais, cujo papel do BNDES foi, 

notadamente, fundamental para dar sustentação à oferta de créditos para as empresas do setor. 
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A Argentina neoliberal: o acirramento da desigualdade social no governo Menem, 1994 – 1999 

Laryssa Costa (Mestranda/UFMA);  

Luiz Eduardo Simões de Souza (Docente/UFMA) 

O presente trabalho busca apresentar o reflexo das políticas neoliberais adotadas no governo Menem na desigualdade 

social da Argentina e suas consequências socioeconômicas imediatas, durante o período de 1994 a 1999. A investigação 

parte da análise das crises financeiras mexicana, russa, tailandesa e brasileira e qual foram seus impactos na economia 

argentina. Além disso, procura-se evidenciar o processo de privatizações permitido pela Lei de Reforma do Estado, que 

teve papel importante na precarização do trabalho e na desigualdade. Por último, apresentamos uma interpretação dos 

dados econômicos argentino e a inter-relação com as variáveis dos indicadores sociais, como o desemprego, consumo, 

distribuição de renda e salários dos trabalhadores. 

 

O novo padrão de reprodução de capital primário-exportador: dependência e subdesenvolvimento no Brasil 

e na América Latina no início do século XXI. 

Diogo Eduardo Moysés Carvalho dos Santos (Doutorando/USP) 

Este artigo apresenta uma breve trajetória da constituição da forma dominante de reprodução de capital no Brasil, na 

atualidade. A partir das contribuições da categoria “padrão de reprodução de capital”, elaborada nos marcos da Teoria 

Marxista da Dependência, este artigo realiza uma breve exposição da conformação do padrão primário-exportador de 

especialização produtiva do capitalismo brasileiro contemporâneo. O objetivo deste trabalho é compreender alguns 

elementos da forma dominante de reprodução de capital no presente, bem como as consequências derivadas deste 

processo. Alinhada à restruturação produtiva derivada da expansão do neoliberalismo a partir dos anos 1970, com a 

expansão dos processos de financeirização e dos capitais fictícios, percebe-se no Brasil o avanço acentuado da exportação 

de commodities agrícolas e minerais, monopolizada pelos setores do agronegócio. Assim, observa-se uma forma de 

reprodução que suplanta o padrão industrializante, dominante no século XX, e que tem o potencial de gerar novos 

impactos nas lutas de classes e na composição dos blocos de poder. 
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Instituições e Estado: Uma análise histórica das privatizações das empresas estatais brasileiras no período de 

1990 a 2002. 

Layne Mariela de Souza Santos Cordeiro (Mestranda/UFAL);  

Ana Maria Rita Milani (Docente/UFAL) 

A década de 1990 marca o início de diversas reformas institucionais orientadas pelos princípios do neoliberalismo, dentre 

elas está a reforma patrimonial que privatizou dezenas de empresas estatais. Este trabalho tem como objetivo analisar o 

processo de privatizações que ocorreu no Brasil durante a década de 1990, para isso foi escolhida a abordagem 

institucionalista do papel do Estado na atividade econômica apresentada Ha-Joon Chang e Peter Evans, para a defesa da 

atuação empreendedora do Estado para o desenvolvimento econômico. Como forma de amparar esses argumentos é feito 

um estudo sobre o processo de privatização das empresas estatais e de diversos serviços públicos. Por último, é realizada 

uma síntese dos principais indicadores econômicos da economia brasileira dos anos 1990 a 2002 por meio de gráficos e 

tabelas com o objetivo de verificar a relevância das mudanças institucionais. Os resultados obtidos a partir desta pesquisa 

revelam que a reforma patrimonial de orientação neoliberal não só aprofundou as vulnerabilidades estruturais da 

economia brasileira como também interferiu no caráter institucional do Estado, que perdeu sua capacidade de criar uma 

visão para futuro e de orientar os setores estratégicos. 
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Sessão ordinária 10 - Iniciação Científica II  

16:30-18:30h 

Mediadores: Gabriel Rossini (UFABC) e Thiago Fontelas Rosado Gambi (UNIFAL) 

 

Desenvolvimento e subdesenvolvimento na América Latina: um estudo sobre o desenvolvimentismo e suas 

consequências socioambientais recentes. 

Heitor Ponce Dellasta (Graduando/Unicamp) 

Esse trabalho é parte de uma pesquisa em andamento que pretende promover um olhar crítico às tentativas de 

desenvolvimento econômico promovidas pelos Estados desenvolvimentistas entre 1950-1970 em diversos países latino-

americanos e suas recentes atuações nos chamados governos progressistas na virada para o século XXI, com especial 

atenção às consequências socioambientais. Na América Latina, o conceito de desenvolvimento foi questionado a partir da 

criação de revisões contestadoras, como são as contribuições da teoria cepalina e das ênfases das teorias da dependência; 

embora essenciais, essas teorias foram insuficientes para questionar seriamente os núcleos conceituais da ideia de 

progresso linear e crescimento econômico, centrais na economia do desenvolvimento. Nossa hipótese geral é a de que os 

Estados desenvolvimentistas, a partir de um núcleo comum que busca alcançar, exclusivamente, o desenvolvimento 

econômico, promovem notórias consequências socioambientais no que tange às áreas e populações do campo e da floresta 

e a própria natureza. Colocando os conflitos socioambientais no centro da problemática do desenvolvimento brasileiro 

recente, esse trabalho pretende retomar a história do pensamento econômico sobre desenvolvimentismo na América Latina 

e depois analisar as principais contribuições críticas a essa estratégia, sendo elas o colonialismo interno, a marginalidade, 

o bem-viver e o pós-extrativismo. Destacamos Celso Furtado como uma figura central para essas discussões, considerando 

seu olhar crítico ao conceito de desenvolvimentismo como um preâmbulo dos pensamentos contemporâneos de pós-

extrativismo e bem-viver. 
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O impacto da pecuária na arrecadação da província de São Pedro do Rio Grande do Sul após a Revolução 

Farroupilha (1845-1854) 

Elder Araújo dos Santos (Graduando/UFVSF);  

Leonardo Milanez de Lima Leandro (Docente/UFVSF) 

O objetivo desse estudo é explorar evidências da participação da pecuária da formação da renda pública da província de 

São Pedro do Rio Grande do Sul logo após a Revolução Farroupilha. As principais fontes utilizadas correspondem aos 

relatórios dos presidentes da província, acessados a partir da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Enumeram-se as 

leis provinciais que determinavam a arrecadação de dízimos, impostos e outras taxas, e a partir dos dados coletados nos 

documentos, a análise foi empreendida. As evidências deixam transparecer que a atividade pecuária contribuía com mais 

da metade da arrecadação promovida pelos postos de arrecadação da província. 

 

“Philosophy of the Plantations” - Francisco Peixoto de Lacerda Werneck e a penetração capitalista na grande 

lavoura escravista brasileira. 

Daniel Ferraz do Amaral de Sá Rocha (Graduando/PUC-USP) 

Este artigo tem como objetivo analisar as transformações da lavoura escravista brasileira no século XIX, a partir das 

considerações feitas por Francisco Peixoto de Lacerda Werneck a respeito das técnicas produtivas e da administração sobre 

o trabalho escravo. 

 

Maurice H. Dobb: contribuições para a historiografia econômica inglesa no século vinte 

Gabriel Galeti Mauro (Graduando/USP) 

Este artigo busca analisar as contribuições do economista britânico Maurice Herbert Dobb (1900 – 1976) para a 

sedimentação de uma nova corrente de estudos econômicos e históricos na Inglaterra. Apresentando um panorama das 

diretrizes historiográficas tradicionais inglesas entre os séculos XIX e XX, tentamos mostrar como a aproximação intelectual 

do autor com a teoria de Marx, desde a década de 1920, serviu de contraponto ao establishment anterior e também como 
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base para a construção de uma tradição historiográfica distinta: a tradição marxista. Portanto, fizemos a leitura de artigos 

do próprio autor, assim como analisamos trechos de sua obra Studies in The Development of Capitalism. Além disso, 

utilizamos trabalhos de diferentes comentadores especializados no establishment, assim como na historiografia marxista, 

para discutir até que ponto Dobb é realmente um pioneiro nessa tradição. 

 

Crise e território: sob a abordagem de Milton Santos 

Luiza Helena Mendes de Souza (Graduanda/UFMA);  

Perla Daniele Costa Carrero (Graduanda/UFMA) 

A interação dos conceitos de crise e território no pensamento econômico foram de grande importância para a consolidação 

da Economia Política. Por crise entende-se que se tem um desequilíbrio na estrutura econômica que se traduzirá em 

recessões e depressões econômicas. E o território usado, proposto por Milton Santos, se caracteriza pelo meio físico e 

relações sociais, econômicas e políticas que nele ocorrem. A territorialidade então será a apropriação do território no 

sentido de que haja um domínio efetivo ou no sentido de que se tenha uma relação afetiva e de pertencimento para com 

ele. 
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Dia 12 de novembro, quinta-feira 

Sessão ordinária 11 - Industrialização e problemas do desenvolvimento brasileiro 

10-12h 

Mediadores: Fábio Antonio de Campos (Unicamp) e Paulo Roberto Cimó de Queiroz (UFGD) 

 

O empresariado no processo de industrialização brasileira: uma análise da elite empresarial no período de 

1930-1964 

Amanda Mayara da Silva Bento (Mestranda/Unifesp) 

Este trabalho tem como objetivo analisar o papel do empresariado no processo de industrialização brasileira entre as 

décadas de 1930 e 1960 com foco especial em duas figuras representativas: Euvaldo Lodi e Lucas Lopes, simbolizando, 

respectivamente, a elite industrial com participação ativa em órgãos consultivos e representativos e a nova elite técnica 

administrativa do Governo que surge no período. Dessa maneira, busca-se identificar o poder de articulação dessa elite 

entre os setores público e privado. Para isso, o trabalho tem o objetivo de analisar a atuação de Lodi em órgãos como o 

Conselho Federal do Comércio Exterior, de atuação na área econômico-financeira, e a Confederação Nacional da Indústria. 

Além disso, também faz parte dos objetivos, apresentar uma contextualização da valorização do saber técnico no interior 

do aparelho estatal e da chamada tecnoburocracia, especialmente do engenheiro, e, nesse sentido, apresentar a atuação 

política de Lopes como dirigente público. Essas análises serão realizadas baseadas em uma pesquisa bibliográfica do tipo 

qualitativa. A pesquisa demonstrou uma relação estratégica entre a elite industrial composta por profissionais qualificados, 

como Euvaldo Lodi e Lucas Lopes, e um Estado nacional-desenvolvimentista que tinha como um dos principais objetivos 

modernizar a indústria brasileira, dando espaço ao projeto de industrialização da elite industrial e seus interesses que, 

como resposta, deu apoio ao sistema autoritário do Governo. 
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O papel da agricultura nos planos do governo JK: um balanço bibliográfico  

Matheus Pires Mariniello Pizzani (Mestrando/Unifesp) 

O artigo tem como objetivo fazer uma revisão da bibliografia que trata dos cinco papeis tradicionalmente atribuídos a 

agricultura no decorrer de um processo de industrialização, sendo que neste caso será levado em consideração o período 

referente ao governo Juscelino Kubitschek. Tal análise se faz necessária uma vez que a agricultura passa a cumprir um 

papel diferente do habitual, indo de principal responsável pelo crescimento econômico para fornecedora de insumos e 

alimentos para os centros urbanos, além da contribuição dada ao financiamento da industrialização em curso. Para fazer 

está análise são utilizados textos escritos por autores que estudaram o período e se fizeram valer de ferramentas como 

modelos estatísticos aliados a dados disponíveis para discorrer acerca destes novos papéis exercidos pelo setor, sendo que 

a principal conclusão derivada é de que o setor agrícola, apesar de ter logrado sucesso em tarefas como a produção de 

alimentos, deixou a desejar nos pontos relacionados ao financiamento do processo, como é o caso da geração de divisas. 

 

A formação história econômica de Minas Gerais por meio da Vale do Rio Doce (1940-1970) 

Camila Amaral Pereira (Doutoranda/USP);  

Lélio Luiz de Oliveira (Docente/USP)  

Partimos do pensamento de que, o projeto desenvolvimentista dos mineiros tinha subjacente a premissa de que a força 

política só se conservaria se por meio dela se construísse as bases econômicas para sua sustentação futura. Então, como 

condição para o desenvolvimento econômico era preciso investir na infraestrutura, constituindo-se essa uma obrigação da 

esfera governamental. Assim, esse artigo se concentra nessa questão, mas focando no Vale do Rio Doce (VRD), entre os 

anos (1940-1970). Para observar a mudança da malha ferroviária para a rodoviária na região. Tal análise indica que, a lógica 

da implantação da infraestrutura mineira atuou na integração de suas diversas regiões e propiciou espaço para seu 

desenvolvimento.  
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As principais dimensões da noção de progresso de JK 

Leonardo Dias Nunes (Docente/UNISO) 

O objetivo deste artigo é reconstituir as dimensões da noção de progresso utilizada por Juscelino Kubitschek nos Discursos 

e nas Mensagens ao Congresso Nacional. Destaca-se que esta noção expressava a busca pela consolidação do padrão de vida 

resultante das transformações econômicas e sociais decorrentes da II Revolução Industrial. Justifica-se sua realização 

devido à relevância destas transformações na sociedade brasileira durante o período transcorrido entre os anos de 1956 e 

1961 e por apresentar uma interpretação pouco comum na literatura sobre o tema. Para tanto, o artigo foi divido em três 

seções, quais sejam, Introdução, Principais dimensões da noção de progresso de Juscelino Kubitschek e Considerações finais. A 

segunda seção foi dividida em seis subseções para apresentar as diferentes noções de progresso deste presidente, quais 

sejam: a) o sentido geral do progresso para Juscelino Kubitschek, b) progresso médico sanitário, c) progresso educacional, 

d) progresso técnico-científico, e) progresso industrial e f) progresso regional. Nas considerações finais, as dimensões do 

progresso defendidas por Juscelino Kubitschek foram apresentadas como sendo a expressão do momento em que existia 

um horizonte de expectativas positivas em relação ao futuro. Além disso, destaca-se que o período em análise como um futuro 

passado que caracteriza a atuação do Estado nas transformações estruturais da sociedade brasileira.  

 

Entre a teoria e a (recomendação para) ação: Hans Singer, um pioneiro do desenvolvimento no Nordeste 

brasileiro (1953) 

Francisco Monticeli Valias Neto (Doutorando/Unicamp) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as contribuições de Hans Singer para a questão regional brasileira, na 

oportunidade de sua visita ao Nordeste em uma missão de assistência técnica, em 1953. Ressalta-se, em um primeiro 

momento, como o “Relatório Singer” (1953), embora marginalizado pela literatura, consiste em um dos marcos divisórios 

na reflexão sobre os problemas do Nordeste, pois, a partir deste trabalho, superava-se a “fase literária” do enquadramento 

dos problemas, consubstanciada nos marcos do approach hidráulico, para começar a pensá-los sob uma perspectiva 

econômica, ou seja, em termos da problemática do desenvolvimento. Por outro lado, este Relatório também se insere em 
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um ponto privilegiado da trajetória de Singer, na medida em que estabelece pontos de contato entre suas concepções 

teóricas pretéritas sobre a temática do desenvolvimento econômico, responsáveis por alça-lo ao panteão dos pioneiros do 

desenvolvimento,  e a oportunidade concreta de atuação em uma área deprimida como o Nordeste brasileiro, cujas 

características muito se aproximavam daquelas assumidas em seus trabalhos acadêmicos. Neste sentido, buscaremos 

clarear as intersecções entre a teoria e as recomendações para ação, de forma a reenquadrar a contribuição deste pioneiro 

ao pensamento econômico regional brasileiro. 
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Sessão ordinária 12 - História de Empresas 

10-12h 

Mediadores: Gustavo Pereira da Silva (UFSCar) e Armando Dalla Costa (UFPR) 

 

Perdigão e a formação do business group no Brasil: características e estratégias (1934-2009) 

Angelo Brião Zanela (Docente/UFFS);  

Armando João Dalla Costa (Docente/UFPR) 

O principal objetivo deste trabalho foi apresentar a Perdigão S.A como um exemplo típico de business group consolidado 

no Brasil entre 1934-2009. Os business groups são identificados como estruturas controladas por entidades centrais que 

adotam estratégias para vencer as instabilidades que constantemente marcam o ambiente onde as organizações estão 

inseridas, ao mesmo tempo que definem as características e peculiaridades destas organizações. Concluiu-se então que a 

Perdigão sempre procurou estabelecer vínculos associativos que visavam o crescimento profissional e a valorização 

pessoal de seus colaboradores e dependentes. Ademais, sempre buscou redirecionar seu capital às atividades produtivas, 

promovendo adequações tecnológicas, adotando um sistema de integração com produtores locais, diversificando suas 

atividades e criando novos produtos. Também promoveu sua inserção no mercado internacional, estabeleceu a associação 

e posterior fusão com sua principal concorrente, a Sadia S.A, conseguindo, enfim, explorar as sinergias criadas a partir de 

atividades complementares entre os setores de carnes e derivados. Um modelo de business group consolidado entre as 

maiores organizações empresariais do setor de alimentos no Brasil.  

 

Quando uma empresa de correios faz mais do que entregas: da universalização as políticas públicas 

Gabriel Crozetta Mazon (Mestrando-UNESC) 

O presente artigo se propõe a analisar algumas políticas públicas, que vem sendo executadas pela ECT, em vista de acessar 

principalmente a fração da população que não desperta o interesse da iniciativa privada. A metodologia foi de pesquisa 

bibliográfica, documental e em legislação, de caráter exploratório, com abordagem qualitativa e método materialista 
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histórico dialético. A leituras da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (2016-2017), relatórios da 

ECT de acesso online, bibliografias, legislação e demais documentos, foram feitas com o objetivo de encontrar e entender 

tais políticas. Elas são de institucionalização recente, no final dos anos de 1990 até a atualidade. Os conceitos utilizados 

foram de políticas públicas e de serviço social postal, com propósito de permitir uma liberdade, associado no tempo, o 

qual integra territórios e inclui populações maiores e pequenos distritos. As políticas públicas que serão trabalhadas são: 

Banco Postal (Portaria nº 588, de 04 de outubro de 2000), Caixa Postal Comunitária (Portaria nº 141, de 28 de abril de 1998), 

Agência de Correio Comunitária (Instrução Normativa nº 1 do Ministério das Comunicações, de 14 de dezembro de 2000) 

e Carta Social (Portaria nº 553, de 12 de dezembro de 2011). Também a própria universalização dos serviços postais 

(Portaria Nº 566, de 29 de dezembro de 2011), que se utilizou e estimulou algumas dessas políticas. Concluiu-se que os 

serviços postais têm reforçado seu enraizamento na sociedade (como um bem público), por meio da execução de políticas 

públicas, que utilizam a estrutura postal, sobretudo, com o franco processo de integração nacional e inserção social, que a 

universalização dos serviços em pequenos núcleos populacionais proporcionou. 

 

O fio condutor da AMFORP no Brasil: a atuação da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras 

entre choques de interesses (1940-1955) 

Amanda Walter Caporrino (Mestre/USP) 

A inserção da estadunidense American & Foreign Power Company (AMFORP) no Brasil, em 1927, reflete a expansão das 

multinacionais que se consolidaram no setor de serviços públicos nos anos anteriores, especialmente geração e distribuição 

de energia elétrica. Representando o conglomerado originado com a General Electric, a AMFORP obteve concessões na 

América Latina, Índia e China. No início da década de 1940, as suas associadas já atendiam a mais de 300 cidades no Brasil, 

o maior mercado da empresa. No cenário de regulação e embates políticos sobre o setor elétrico, formou-se a Companhia 

Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras (CAEEB), cuja atuação a tornou intermediária de interesses globais e locais. 

Enfocando os anos de 1940 a 1955, contexto de reconfiguração internacional e acentuada urbanização e industrialização no 

Brasil, o presente artigo visa contribuir com apontamentos de uma pesquisa ainda em andamento acerca do recorte pouco 

estudado até o momento, pautando-se em documentos gerados pela CAEEB no período. 
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A Nova Política Econômica (NEP) e a formação do cinema soviético 

Peterson Soares Pessôa (Doutorando/USP) 

Inserida no contexto da reconstrução econômica do Estado soviético, alavancado pela implementação da Nova Política 

Econômica – NEP (1921-1929), a formação da indústria cinematográfica soviética no início da década de 1920 foi marcada 

pela luta empreendida pela classe cinematográfica (diretores, críticos, profissionais do ramo, etc.) contra o caos 

organizacional que reinava nos órgãos governamentais culturais bem como nas empresas estatais que detinham o 

monopólio da distribuição de títulos (Goskino e, posteriormente, Sovkino). Essa mobilização em prol da construção de um 

“cinema revolucionário” (a partir dos escombros do cinema czarista) bateu de frente com as práticas mercantis vigentes 

no período da NEP que privilegiavam a exibição de títulos importados. A partir de uma contextualização das principais 

medidas econômicas aplicadas no período, a presente comunicação, numa chave crítica, tenciona discutir o período da 

“reconstrução” (1924-1926) da produção cinematográfica soviética. 

 

A industrialização brasileira sob o viés das “indústrias nipônicas”  

Adriano Amaro de Sousa (FATEC Itaquaquecetuba) 

Vivemos na atualidade um movimento de constantes fluxos de informações e produção/circulação de mercadorias, sendo 

que processos se fundem e confundem, nessa teia complexa chamada de globalização. Nesse sentido, o presente texto 

objetiva destrinchar o panorama vigente da indústria nipo-brasileira atrelada ao movimento da industrialização nacional 

e da entrada de multinacionais japonesas no país. Para isso, são destacados os investimentos diretos nos setores produtivos: 

pelos migrantes na incipiente indústria nipo-brasileira, pelas joint venture parcerias Brasil-Japão e pela entrada das 

multinacionais japonesas nos ramos estratégicos. Tendo como pano de fundo as crise e oportunidades do capitalismo 

industrial tardio brasileiro e japonês. 
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Sessão ordinária 13 - Ordem Mundial e capitalismo global 

14-16h 

Mediadores: Wolfgang Lenk (UFU) e Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA) 

 

A Ordem Mundial do Pós-Guerra Fria: os fundamentos do capitalismo contemporâneo 

Ricardo Antonio Soldera (Doutorando/Unicamp) 

A ordem mundial do pós-Guerra Fria está baseada nos vínculos estabelecidos entre a alta finança estadunidense atuante 

a nível global, a burguesia estadunidense ligada à tecnologia de ponta do complexo industrial-militar e o governo dos 

Estados Unidos. A alta finança, a burguesia ligada ao complexo militar-industrial e Washington são as frações da classe 

hegemônica estadunidense elevadas à condição de classe hegemônica mundial. Essa classe promove o aprofundamento 

da economia transnacional por meio da abertura comercial e financeira e combate ferozmente a classe trabalhadora desde 

a década de 1980. As burguesias transnacionais oriundas dos países centrais foram beneficiadas pela nova ordem nascente 

e aderiram prontamente à hegemonia estadunidense. Ao mesmo tempo, as burguesias transnacionais consolidaram uma 

economia mundial através das tecnologias da terceira revolução industrial. A empresa transnacional se tornou global e o 

seu comando central subordina diferentes cadeias produtivas pelo planeta. Neste sentido, as filiais das empresas 

transnacionais se desvincularam dos nexos locais com o objetivo de formar um sistema produtivo mundial integrado à 

matriz e cada vez mais independente das particularidades dos países hospedeiros. As classes dominantes dos demais 

países tiveram de se submeter à nova ordem estabelecida. Apesar da resistência inicial, as classes dominantes de grande 

parte dos países foram aliciadas por meio de pressões econômicas, chantagens militares e pelas novas fontes de riqueza e 

consumo conspícuo e participam ativamente da abertura comercial e financeira.  Uma verdadeira vingança do capital 

contra o trabalho teve início também na década de 1980. Os trabalhadores sofreram reduções salariais, perda de empregos 

e direitos sociais em todos os países. Os movimentos trabalhistas foram colocados na defensiva pelos poderes das novas 

legislações e pelo desemprego produzido pelos ajustes fiscais. Com a desintegração da União Soviética, o espectro do 

comunismo afastou-se definitivamente da Europa, desfazendo os últimos medos das classes dominantes. Além disso, as 

fissuras entre os diferentes setores da classe trabalhadora se alargaram. A pressão para retirada das políticas de proteção 
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social penalizou os setores mais fracos da classe trabalhadora, enquanto os trabalhadores mais qualificados conseguiram 

se adaptar minimamente às novas tecnologias. As transformações nos processos de produção e a fronteira cada vez maior 

entre trabalho braçal e não braçal quebraram a unidade dos trabalhadores.  

 

Governança econômica global: as políticas de inovação e o poder de agenda da OCDE 

Jefferson Luís da Silva (Bacharel/Unifesp);  

Karen Fernandez Costa (Docente/Unifesp)  

Desde uma perspectiva histórica, este trabalho apreende e aclara a lógica da OCDE, isto é, o papel da Instituição na 

governança econômica, em particular nas questões atinentes à Inovação e ao Desenvolvimento; o modus operandi que se 

sedimenta em relação aos países em desenvolvimento e aos desenvolvidos, de maneira a explicitar os pressupostos que 

permeiam a sua visão sobre inovação e os mecanismos de que se utiliza para pautar a agenda dos seus países membros. A 

controversa relação do Brasil com a OCDE é explorada. Intenciona-se, nesse sentido, avaliar se o quadro teórico-analítico 

elaborado no âmbito da OCDE, bem como se seus diagnósticos reproduzem os modelos de políticas implementados do 

mundo desenvolvido ou se se atenta para as demandas e as singularidades dos países em desenvolvimento. 

 

A união monetária latina e as conferências monetárias internacionais do século XIX: os primeiros passos de 

um Sistema Monetário Internacional 

Rodolfo Francisco Soares Nunes (Mestre/UFMA);  

Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli (Docente/UFMA); 

O presente trabalho tem como objetivo investigar os primeiros intentos de se estabelecer um Sistema Monetário 

Internacional através da criação da União Monetária Latina e das quatro Conferências Monetárias Internacionais do século 

XIX, que ocorreram em 1865, 1867, 1878, 1881 e 1892, respectivamente. Sob a discussão do bimetalismo e da utilização do 

padrão ouro, as conferências surgiram como palco para debates que contribuíram para uma padronização da cunhagem 
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das moedas de ouro e prata e para a discussão sobre a utilização do ouro como meio de pagamento no comércio 

internacional. 

 

Banco de Compensações Internacionais (BIS): Algumas notas sobre a sua história 

Liana dos Santos Gonçalves de Souza (Mestranda/UFMA);  

Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli (Docente/UFMA) 

O artigo busca apresentar algumas informações relativas à história do BIS, desde a criação do Banco Internacional de 

Compensações (BIS) bem como suas particularidades como estrutura organizacional e serviços bancários oferecidos. Sob 

a ótica do Sistema Financeiro Internacional, o BIS atua como o banco dos bancos centrais, como uma sociedade de 

responsabilidade limitada constituída de acordo com a lei suíça e com um capital social estabelecido. Teve papel 

fundamental para a criação das normas que visam a estabilidade financeira mundial em cooperação com as demais 

organizações financeiras, como por exemplo, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
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Sessão ordinária 14 - Pensamento econômico brasileiro e latinoamericano 

14-16h 

Mediadores: Francisco Luiz Corsi (Unesp) e Fábio Luis Barbosa (Unifesp) 

 

Formação econômica do Brasil: para uma análise do discurso em Celso Furtado 

Gessi Pereira Nunes (Bacharel/UFMA);  

Luiz Eduardo Simões (Docente/UFMA) 

Este trabalho tem por objetivo analisar a abordagem histórico-estruturalista no discurso de Celso Furtado em Formação 

Econômica do Brasil, identificando a estrutura utilizada pelo autor para conduzir sua obra além de suas influências para 

fundamentação da sua abordagem. A pesquisa conduzir-se-á por meio de pesquisa bibliográfica  e documental a partir do 

estudo da sua trajetória intelectual acerca da temática da ação entre 1950 até a data de publicação de Formação Econômica 

do Brasil em 1959, período que abrange suas primeiras reflexões teóricas e de ações públicas efetivas, até a configuração da 

sua relevância para a historiografia econômica do Brasil, considerando-se que seu estudo contribuiu para  a compreensão 

das causas do subdesenvolvimento no país e na América Latina, ressaltando ainda sua importância para a CEPAL – 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. 

 

O mito branco do desenvolvimento econômico: o trabalho escravo em Formação Econômica do Brasil de Celso 

Furtado 

Nathan Barbosa dos Santos (Doutorando/Unicamp);  

Marcela Darido (Mestranda/Unicamp);  

Sillas de Castro Ferreira Coelho (Mestrando/Unicamp);  

Vinícius Azevedo Bastos (Mestre/Unifesp) 

O presente artigo apresenta uma incursão exegética às interpretações de Celso Furtado acerca do trabalho escravo e sua 

transição para o trabalho assalariado. A narrativa presente no vigésimo quarto capítulo de Formação Econômica do Brasil 
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encerra a leitura do célebre intérprete sobre a desarticulação da utilização de mão de obra escrava, abrindo espaço para o 

estabelecimento das relações de trabalho capitalista. Ali estão contidas noções fundantes ao pensamento econômico 

brasileiro da interpretação de tal transição. Também, pode-se verificar o reflexo e influência de outras teorias em seu 

pensamento. Como resultado, sua interpretação fundou o mito de autoexclusão do negro ao mercado de trabalho, noção 

contestada na presente reflexão. Para apresentar este contraponto, essa pesquisa recorre tanto a uma apreciação 

metodológica, quanto historiográfica, evidenciando aspectos da abordagem de Furtado, bem como apresentando outras 

interpretações presentes no debate de História Econômica Brasileira.  

 

O “último” Raúl Prebisch perante os processos de modernização e reformas na América Latina 

Fágner João Maia Medeiros (Doutorando/UFMG) 

Raúl Prebisch ao longo de sua vida preocupou-se em estudar o processo de modernização da América Latina. Enquanto 

nos anos 1950 defendeu a industrialização e o planejamento estatal como vias de superação do subdesenvolvimento. Nos 

anos de 1960, diante do esgotamento do processo de desenvolvimento da região, Prebisch reivindicou que fossem feitas 

reformas estruturais para desobstruir os obstáculos ao desenvolvimento destes países. Todavia, o resultado desses esforços 

viu-se ameaçados pela ascensão de regimes ditatoriais que difundiram, assim revertendo os benefícios sociais adquiridos 

com as reformas de base. À vista disso, pretendemos analisar a interpretação do “último” Raúl Prebisch sobre os impasses 

e contradições enfrentadas ao longo do processo de modernização dos países da América Latina. Como resultado, 

percebemos que Prebisch afastou-se do seu diagnóstico reformista, alegando que o fracasso das reformas esteve associado 

às recentes mutações da estrutura social ocorridas na América Latina produzidas no seio das falhas inerentes ao 

capitalismo periférico. 
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Celso Furtado e a Crítica à Metodologia da Economia 

Gabriel do Carmo Lacerda (Doutorando/UFMG) 

O presente texto enseja apresentar a evolução das críticas de Celso Furtado ao método utilizado nas Ciências Econômicas 

nas mais variadas vertentes. Mais detidamente, durante o período entre 1961 e 1976. Nesse sentido, o enfoque deste texto 

não recai tanto sobre as raízes e desenvolvimento do método “histórico-estrutural” furtadiano, mas, sim, sobre a relação e 

crítica de Furtado com a capacidade científica advinda das diferentes metodologias empregadas nas Ciências Econômicas 

em compreender os problemas e especificidades, primeiramente, das formações econômicas subdesenvolvidas. Para tanto, 

se faz necessário apresentar a compreensão do peso e do que é o saber científico para Furtado. Assim como, a relação disso 

com o porquê de o autor chegar aos estudos de economia – e da importância conferida aos conceitos e teorias econômicas 

– como meio para auxiliá-lo no objetivo de atuar, primordialmente, sobre a realidade brasileira e latino-americana. 

Posteriormente, analisar-se-á as críticas de Furtado a método utilizado na economia. Por fim, discutir-se-á o esforço – 

através de um deliberado esboço – reconstrução da disciplina do seu quadro teórico, conceitual e metodológico, 

desvelando, assim, os dois níveis da compreensão acerca do que é ciências e o saber científico para o autor. Um primeiro 

de influência popperiana, ou seja, falsicicaconista e outro da especificidade das Ciências Sociais, a partir de uma influência 

mannheimiana e sua Sociologia do Conhecimento. 

 

A contribuição de Roberto Simonsen para a corrente desenvolvimentista 

Maria Fabíola Ramos Caramez Carlotto (Doutoranda/USP) 

O debate sobre o modelo de desenvolvimento mais adequado ao Brasil está relacionado à formação da história do 

pensamento econômico brasileiro. A origem desse debate remonta às décadas de 30, 40 e 50, do século 20, quando as 

perspectivas liberal e desenvolvimentista demarcaram argumentos influentes de intelectuais, economistas e historiadores, 

relacionados ao processo de industrialização do País como forma de superar o subdesenvolvimento. O objetivo deste 

ensaio visa resenhar as principais características do pensamento precursor do economista Roberto Cochrane Simonsen ao 

propor um modelo de desenvolvimento econômico para o País, baseado na industrialização, antes das teses cepalinas 
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estruturalistas. O método da pesquisa bibliográfica priorizou resgatar os aspectos do contexto histórico, biográfico e teórico 

de um dos pioneiros do modelo desenvolvimentista e sua influência na formação do pensamento econômico brasileiro. 
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Sessão ordinária 15 - História do pensamento econômico 

16:30-18:30h 

Mediadores: Ivan Colângelo Salomão (UFPR) e Daniel Feldman (Unifesp) 

 

Towards a new institutional social science: Douglass North and the boundaries of economics 

Rafael Galvão de Almeida (Doutor/UFMG) 

Este artigo explora o desenvolvimento intelectual de Douglass North como um economista político e um pesquisador 

interdisciplinar. Apesar de ter sido uma figura importante durante a ascensão da Nova História Econômica durante a 

década de 1960, ele veio a ficar insatisfeito com a abordagem, e foi estudar instituições, ajudando a estabelecer a Nova 

Economia Institucional. Sua teoria política evoluiu com influências do Marxismo e da Teoria da Escolha Pública, durante 

a década de 1980. Ele foi diretor do Center in Political Economy da Universidade Washington em St. Louis, e isso permitiu 

a ele trabalhar diretamente com outros cientistas sociais para o desenvolvimento de uma Nova Ciência Social Institucional. 

 

As recepções de O capital na periferia: Brasil e Rússia (1867-1917) 

Bruno Prado Prates (Mestrando/UFMG) 

Não há apenas uma história para a periferia. A trajetória de cada país periférico, bem como a produção e a recepção das 

ideias que marcam cada momento histórico são as mais diversas e dependem, fundamentalmente, da constituição e da 

atividade sensível de seu povo. As ideias de Karl Marx chegaram ao Brasil tardiamente, deparando-se com grande 

dificuldade para encontrar espaço entre os intelectuais brasileiros e no movimento operário que, pelo menos até a 

Revolução de Outubro de 1917, utilizava-se de outras tradições econômicas e filosóficas. Sendo assim, a principal obra do 

autor alemão, O capital, publicada em 1867, levou décadas para ser recebida pelos brasileiros e, enfim, revolucionar o 

pensamento crítico e a compreensão da realidade brasileira. A Rússia passou por outra história. O diálogo com as ideias 

de Marx se fez presente bem cedo e O capital atingiu o público russo logo após sua primeira publicação. O objetivo do 

presente artigo é apresentar, brevemente, as principais recepções de O capital no Brasil e na Rússia, desde a provável 
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primeira leitura até a Revolução de Outubro, quando a obra de Karl Marx atingiu mais amplamente os socialistas do 

mundo todo. 

 

A história do pensamento criminoso: como o narcotráfico entra em cena na ciência econômica 

Gabriela da Silva Ferreira (Mestranda/UFOP) 

A criminalidade na ciência econômica pode ser facilmente considerada como um fenômeno historicamente recente. Passa 

a ganhar notoriedade a partir da Teoria Econômica do Crime, desenvolvida por Gary Becker, no final dos anos 60. Até os 

dias atuais o narcotráfico é uma preocupação persistente entre todas as nações no globo. Desde os anos 80, a cocaína é 

considerada a droga mais lucrativa do mundo, alcançando nível record nos últimos anos. Visto a importância do tema, o 

artigo tem como objetivo desvendar as origens da Teoria Econômica do Crime, assim como avaliar sua compatibilidade 

com o fenômeno na atualidade. Os resultados preliminares mostram que a perspectiva ortodoxa é insuficiente na 

explicação da dinâmica do narcotráfico, uma vez que, os atores envolvidos no fenômeno podem ser influenciados por 

questões políticas e socioeconômicas, não apenas da decisão racional dos indivíduos. 

 

Influências e Motivações de Robert A. Mundell na concepção do modelo IS-LM-BP 

Giovani da Silva Oliveira (Doutorando/UFES) 

Este artigo tem por objetivo examinar os elementos centrais e resgatar o pensamento dominante à época e que levou Robert 

A. Mundell a ampliar a agenda de pesquisa macroeconômica para economias abertas. Robert A. Mundell, ganhador do 

prêmio Nobel de Economia de 1999, desenvolveu um modelo econômico para a macroeconomia internacional considerado 

pioneiro da economia internacional moderna. O trabalho está estruturado em 5 seções, além da introdução e conclusões, a 

segunda seção apresenta trabalhos precursores que utilizam a análise geométrica estática e dinâmica para definir os fluxos 

de comércio e capital e os movimentos das taxas de câmbio por meio da velocidade de ajuste e o ponto de estabilidade. 

Para tanto, foram selecionados os trabalhos de Samuelson (1941), Metzler (1942, 1945 e 1951). A terceira seção apresenta a 

contribuição de Laursen e Metzler (1950), seguida de Mundell (1963), com uma breve apresentação do modelo IS-LM-BP. 
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Na quarta seção é realizada uma análise do discurso do discurso de premiação na Academia Sueca de Ciências, quando 

Robert A. Mundell recebeu o Nobel de economia em 1999. Conclui-se que a influência foi o desenvolvimento matemático 

e geométrico inserido no contexto intelectual das décadas anteriores. Já a motivação foi explorar com maestria a lacuna da 

mobilidade internacional de capitais. 
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