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Editorial  

II Encontro de  
Pós-graduação em 
História Econômica 
O editorial deste número é dedicado ao evento promovido pela ABPHE e 
pela UFF, que veio consolidar uma experiência original e bem-sucedida. 

E ntre os dias 5 e 7 de setembro de 2004, no Instituto de Ciências Humanas 
e Filosofia da Universidade Federal Fluminense (Niterói), foi realizado o 
II Encontro de Pós-Graduação em História Econômica. O evento, 
promovido pela ABPHE e pelo Programa de Pós-graduação em História 

da UFF, contou com a presença de mestrandos e doutorandos de diversas 
universidades brasileiras e do exterior. 

A exemplo do I Encontro realizado há dois anos em Araraquara, o objetivo deste 
evento foi o de 
propiciar aos 
alunos de pós-
graduação em 
História 
Econômica, 
Economia, 
História e 
disciplinas afins, 
bem como aos 
que defenderam 
recentemente 
suas dissertações 
e teses, uma 
oportunidade 
para apresentar e debater pesquisas em andamento ou trabalhos concluídos em um 
ambiente marcado por cordialidade e cooperação. 

Dentre os textos submetidos, foram selecionados 85 trabalhos que foram reunidos 
em Anais (cd-rom) e apresentados em vinte mesas temáticas agrupadas em três 
grandes áreas e coordenadas por professores e pesquisadores associados a 
ABPHE. A primeira área, reunindo trabalhos sobre História do Brasil Colônia, 
contou com artigos sobre temas variados: a escravidão e o tráfico de escravos, os 
cristãos-novos e a Inquisição, o comércio e o contrabando etc.. Na segunda área, 
História do Brasil Império, foram realizadas seis mesas com textos que abrangeram 



 

um leque temático não menos amplo: escravidão, economia política e liberalismo, 
dívida externa e finanças foram alguns do temas debatidos. Finalmente, a área de 
História do Brasil República, que também englobou os trabalhos sobre economia 
internacional e pensamento econômico, contou com nove diferentes mesas 
temáticas. 

Durante o Encontro, os participantes tiveram ainda a oportunidade de assistir a 
duas conferências. A 
primeira, que abriu o 
evento no dia 5, foi 
proferida pela professora 
Sonia Regina de 
Mendonça, que abordou 
o tema “Economia e 
política: uma questão 
interdisciplinar”. A 
segunda conferência 
realizada no dia 7 pelo 
presidente da ABPHE, 
professor João Antonio 
de Paula, tratou da 
“Gênese da história 

econômica”.  

A avaliação corrente entre os presentes foi de que o Encontro alcançou 
plenamente os objetivos propostos. Contamos com a presença de cerca de 100 
participantes, entre apresentadores de trabalhos e ouvintes, além de 10 
pesquisadores associados a ABPHE que atuaram como coordenadores e 
debatedores das mesas. Em relação à origem dos trabalhos aprovados, 
predominaram os textos enviados por pós-graduandos das universidades públicas, 
entre as quais, a Unicamp (19), a UFF (17), a USP (9), a UFRJ (11), a UFMG (5), a 
UFMT (4), a Unesp (3) e a UFRGS (3). Registre-se ainda a presença de autores 
ligados a outras 10 instituições de ensino brasileiras e a 3 universidades européias. 
Ressalte-se, finalmente, o ineditismo entre nós deste tipo de evento, visto não se 
ter notícia de outro encontro de ciências humanas ou sociais no Brasil voltado 
exclusivamente para alunos de pós-graduação. Tudo isso reforça a conclusão de 
que o Encontro foi bem-sucedido em seu propósito e que a experiência lançada 
em 2002 e consolidada em 2004 deve ser repetida nos próximos anos.

 2



 

 

Notícias  
 

Novo número da revista HE&HE 
Lançamos em agosto o volume VII(1) da revista História Econômica & História de 
Empresas. Os associados em dia com a anuidade receberam através do correio  um 
exemplar da revista, que traz os seguintes artigos: 

Mario Marcos Sampaio Rodarte, João Antônio de Paula & Rodrigo Ferreira Simões 
Rede de cidades em Minas Gerais no século XIX 

Mario Cerutti & Jesús María Valdaliso 
Monterrey y Bilbao (1870-1914): empresariado, industria y desarrollo 
regional en la periferia 

Alcides Goularti Filho & Fabio Farias de Moraes 
Usina termoelétrica em Santa Catarina: da concepção da SOTELCA à 
privatização da Jorge Lacerda 

Pedro Paulo Zahluth Bastos 
O presidente desiludido: a campanha liberal e o pêndulo de política 
econômica no governo Dutra (1942-1948) 

Heitor Pinto de Moura Filho 
Cento e vinte anos de produção mundial de açúcar: comentário sobre 
séries estatísticas tradicionais (1820-1940) 

Paulo Roberto Cimó Queiroz 
A navegação na bacia do Paraná e a integração do antigo sul de Mato 
Grosso ao mercado nacional 

Reiteramos a todos os sócios o pedido de que recomendem a aquisição da revista à 
biblioteca de sua instituição. O valor da assinatura anual é de R$40,00 (quarenta 
reais). 

Convidamos também os nossos associados e demais interessados a submeterem 
trabalhos para apreciação dos editores e pareceristas. Lembramos, a propósito, que 
a revista está incluída Qualis da Capes e que os artigos publicados são listados por 
alguns dos mais prestigiosos serviços de indexação, como o Journal of economic 
literature, o EconLit e o EconPapers. Maiores informações sobre a submissão de 
artigos podem ser encontradas no site da revista: 

http://www.abphe.org.br/revista/ 
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Novos sócios 
Nossas boas-vindas aos novos sócios da ABPHE: 

Agnaldo Valentin São Paulo 
Alexandre de Sá Avelar Sudeste 
Alexandre Macchione Saes São Paulo 
Edison Antônio de Souza Centro-Oeste 
Fábio Antonio de Campos São Paulo 
Fábio Pesavento Sul 
Flávio Estévez Calife São Paulo 

Anuidades 
Ainda é tempo de quitar a anuidade de 2004 pagando os valores fixados para este 
ano: R$ 90,00 para profissionais e R$ 45,00 para estudantes.  

O pagamento pode ser feito através de cheque nominal a João Antonio de Paula 
e/ou Alexandre Mendes Cunha ou através de depósito bancário na conta corrente 
42425-0, da agência 0033-7 do Banco do Brasil. O cheque ou recibo de depósito 
deve ser enviado à secretaria da ABPHE, no seguinte endereço: 

Secretaria da ABPHE 
(a/c Maristela Dória) 
Rua Curitiba, 832, sala 922 
Belo Horizonte, MG 
30170-120 

Reunião da diretoria  
Os diretores da ABPHE estiveram reunidos no dia 7 de setembro para avaliar o II 
Encontro de Pós-graduação e discutir os preparativos para o VI Congresso 
Brasileiro de História Econômica e 7ª Conferência Internacional de História de 
Empresas, que serão realizados em setembro de 2005. Outros detalhes e a 
chamada de trabalhos serão divulgados brevemente.  

Também foi discutida a convocação de uma assembléia dos associados à ABPHE 
para promover a adequação do estatuto da Associação ao novo Código Civil. 
Contamos com a colaboração de um advogado para o levantamento dos pontos 
que precisam ser alterados. A assembléia para este fim deverá se realizar ainda 
neste ano, em data e local a serem confirmados e divulgados. 

 4



 

Notas 

Falecimento de Carmen Alveal 
Faleceu no dia 26 de julho nossa colega Edelmira del Carmen Alveal Contreras de 
Oliveira.  

Graduada em engenharia comercial no Chile, ela era doutora em ciência política 
pelo Iuperj. Sua tese recebeu o prêmio José Albertino Rodrigues concedido pela 
ANPOCS.  

Pesquisadora nas áreas de economia industrial e de história da energia, Carmen foi 
autora, entre outros trabalhos, do livro Os desbravadores: a Petrobras e a construção do 
Brasil industrial (Ed. Relume Dumará / ANPOCS, 1994). Era professora do 
Instituto de Economia da UFRJ e estava associada à ABPHE desde 1999. 

Página na internet sobre Marc Bloch  
A Association Marc Bloch convida os sócios da ABPHE a acessar e conhecer o 
seu novo site. Com versões em francês, inglês e espanhol, além de um belo 
desenho gráfico, ele traz informações sobre a vida e obra de Bloch. Vale a pena 
conferir: 

http://www.marcbloch.fr/ 

Novos periódicos eletrônicos 
Registramos o lançamento de dois novos periódicos eletrônicos.  

O primeiro é a revista Intermares, editada pela Associação de Economistas de 
Língua Portuguesa, entidade criada em 2003 durante o V Encontro de 
Economistas de Língua Portuguesa. O primeiro número da revista pode ser 
consultado no endereço abaixo: 

http://www.nuca.ie.ufrj.br/aelp/revistaintermares 

O segundo periódico, lançado também neste ano, é Outra – revista eletrônica de 
história, que pretende ser um espaço para a publicação de pesquisas acadêmicas de 
estudantes de graduação e pós-graduação em História. O número inaugural da 
revista pode ser consultado no site: 

http://www.revistaoutra.com.br 
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Agenda  
 

Chamadas de trabalhos 

Congresso Internacional de História Econômica 
Termina em 31 de janeiro o prazo para submissão de propostas de sessões 
temáticas para o XIV Congresso Internacional de História Econômica (Helsinki, 
2006). A comissão organizadora prevê a realização de 100 sessões em diferentes 
áreas da história econômica, social, demográfica, urbana, história do pensamento 
econômico etc.  

Detalhes podem ser obtidos no site do Congresso: 

http://www.helsinki.fi/iehc2006/ 

Lembramos também que o prazo para inscrição de teses de doutorado no 
concurso promovido pela International Economic History Association encerra-se em 31 
de dezembro. Serão oferecidos três prêmios para teses defendidas entre 2001 e 
2004. Os interessados em participar devem submeter um sumário da tese (com 10 
a 20 páginas) ao secretário-geral da IEHA. Mais informações no site: 

http://www.neha.nl/ieha/call_f_dis.html  

Segundas Jornadas de História Regional Comparada 

Trata-se de evento de caráter científico e multidisciplinar, promovido por 
instituições de ensino superior e de pesquisa do Rio Grande do Sul, com o 
propósito de fomentar o debate e o intercâmbio acadêmico sobre a comparação de 
fenômenos  históricos regionais. 

A ABPHE foi convidada a participar da organização das 
Jornadas, estando representada pela Profa. Maria Alice Rosa 
Ribeiro. O evento conta ainda com a presença de dois 
associados na sua direção executiva, os colegas Luiz Roberto 
Targa e Ronaldo Herrlein Jr.. No comitê científico, além de 
Maria Alice e Luiz Roberto, também participa o nosso 
associado Pedro Cezar Dutra Fonseca. 

A submissão de propostas de Simpósio a serem organizados pelos pesquisadores 
interessados é aguardada até o dia 3 de novembro. Cada Simpósio deve ter pelo 
menos 4 trabalhos propostos por 4 pesquisadores diferentes. Não serão aceitas 
propostas de Simpósio que não permitam análises comparadas. 

Maiores informações em: 

http://www.fee.tche.br 
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I Seminário de História Econômica e Social da Zona da Mata 
Mineira 
Este evento será realizado em maio de 2005 e tem por objetivo reunir 
pesquisadores que têm a Zona da Mata de Minas Gerais como objeto de reflexão. 
É promovido pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, Arquivo Histórico 

de Juiz de Fora e pela Pós-graduação em 
História Econômica da FEA/UFJF, 
contando também com o apoio da 
ABPHE.  

O Seminário incluirá palestras, mesas-
redondas e grupos de trabalhos. Estes 
últimos serão organizados com base em 

trabalhos selecionados e poderão contar com a participação de alunos de 
graduação ou pós-graduação em história, economia e áreas afins. O prazo para 
entrega dos textos encerra-se em 28 de fevereiro. Eles devem ser enviados 
juntamente com a ficha de inscrição. Outras informações poderão ser obtidas no 
site da ABPHE ou através do e-mail do coordenador do evento, o nosso colega 
Luiz Fernando Saraiva:  

saraivalf@uol.com.br  

Verbetes para obra de referência sobre história do comércio 
A editora Macmillan está preparando para 2005 o lançamento de dois volumes de 
referência com o título de History of World Trade since 1450. A obra, editada por John 
J. McCusker, Louis Cain, Stanley Engerman, David Hancock e Kenneth 
Pomeranz, será voltada para um público acadêmico. Alguns verbetes (artigos) 
ainda não foram designados a um autor, entre os quais, aqueles sobre “Rio de 
Janeiro”, “substituição de importações” e dezenas de outros. 

Os interessados em contribuir são convidados a contatar o editor do projeto, Mark 
Drouillard, através do seguinte e-mail: 

howt@thomson.com 

Congresso da Association Charles Gide 
A Association Charles Gide pour l'etude de la pensée economique realizará o seu próximo 
congresso em setembro de 2005, na Universidade de Lille I (França). O tema deste 
ano será “Existem leis em economia?” e pretende servir de mote à discussão da 
natureza científica (ou não) da economia como disciplina. 

Resumos de até 3 páginas devem ser submetidos até 8 de dezembro. Instruções 
detalhadas podem ser obtidas na página: 

http://www.univ-lille1.fr/clerse/lois/ 
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Conferência sobre os 250 anos do terremoto de Lisboa 
O objetivo desta conferência, convocada para comemorar os 250 anos do 
terremoto de Lisboa é discutir as implicações históricas daquele acontecimento nos 
mais variados planos (cultural, econômico, político, arquitetônico, urbano etc.). O 
evento será realizado em novembro de 2005, na Universidade de Lisboa.  

Propostas de artigos (resumos de cerca de 250 palavras) devem ser submetidos até 
15 de dezembro ao endereço abaixo (preferencialmente por e-mail): 

Nuno Monteiro 
LE 1755 –  comitê organizador  
ICS-UL 
Avenida Prof. Aníbal Bettencourt, 9 
1600-189 Lisboa 
Portugal 
e-mail: nuno.monteiro@ics.ul.pt 

Conferência: Cycles, markets and networks 
A conferência será realizada na Universidade da Antuérpia (Bélgica), em setembro 
de 2005. O objetivo do evento é debater as tentativas nos anos 1930 e 1940 de 
analisar os ciclos econômicos com o emprego de técnicas quantitativas, como os 
trabalhos de Jan Tinbergen, Ragnar Frisch, Michal Kalecki e outros pensadores 
econômicos. 

O prazo para envio de artigos é 31 de janeiro. Mais informações no site da 
conferência:  

http://www.ua.ac.be/cycles  

Workshop: Migration and Commerce, 1500-2000 
O CHORD (Centre for the History of Retailing and Distribution) convida os 
pesquisadores interessados para um workshop voltado para a discussão da relação 
entre migrações e comércio, que será realizado em 20 de abril na Universidade de 
Wolverhampton (Inglaterra). O prazo para submissão de propostas é 28 de janeiro. 
Outras informações no seguinte endereço: 

http://home.wlv.ac.uk/~in6086/migration.html 

Congresso da History of Economics Society 
O 32° encontro anual da associação norte-americana de história do pensamento 
econômico será realizado em junho de 2005 na Universidade de Puget Sound (no 
estado de Washington, EUA). Propostas de trabalhos ou sessões sobre quaisquer 
temas relacionados a HPE ou metodologia serão recebidas até o dia 15 de 
fevereiro. Informações detalhadas estão disponíveis no site do encontro 

http://eh.net/HE/HisEcSoc/carchive/HES2005/ 
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Bolsas e premiações 

Financiamento para pesquisas de pós-graduação 
A Economic History Association oferece premiações (bolsas) para estudantes de pós-
graduação em duas modalidades distintas. 

A primeira, visa financiar despesas com fins específicos e relacionados à pesquisa 
do candidato em fase anterior a elaboração da tese (visitas a arquivos ou compra de 
microfichas e cd-rom’s, por exemplo). É destinada a estudantes de pós-graduação 
que pretendem elaborar sua tese em história econômica. A Associação espera 
poder oferecer um máximo de 5 a 8 prêmios deste tipo por ano. 

A segunda modalidade é voltada para estudantes cujo tema de tese já foi aprovado 
e que já avançaram na sua redação. Neste caso, o valor da premiação (ou bolsa) 
será de dez mil dólares e existe a expectativa de oferecer até 3 prêmios por ano. 

As inscrições devem ser feitas até 15 de dezembro. Detalhes em: 

http://www.eh.net/EHA/Grants/content.html 
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Diretoria  
João Antonio de Paula (presidente) 
Carlos Gabriel Guimarães (vice-presidente) 
Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira (1º secretário) 
Elisa Maria de Oliveira Muller (2º secretário) 
Alexandre Mendes Cunha (1º tesoureiro) 
Théo Lobarinhas Piñeiro (2º tesoureiro) 
 
Conselho de representantes 
Região Sudeste 
Roberto Borges Martins 
Sonia Regina de Mendonça 
Sérgio de Oliveira Birchal (suplente) 
 
Região Nordeste 
Fernando Cardoso Pedrão 
Josué Modesto dos Passos Subrinho 
Manuel Correia de Oliveira Andrade 
(suplente)  
 
Região Centro-Oeste 
Ricardo Bielschowsky 
Flávio Rabelo Versiani 
Maria Teresa Andrade Ribeiro de Oliveira 
(suplente)  
 
 

Região Sul 
Maria Heloisa Lenz 
Pedro César Dutra Fonseca 
Jorge Luiz da Cunha (suplente)  
 
Região São Paulo 
Flávio Azevedo Marques de Saes 
Maria Alice Rosa Ribeiro 
Maria Lúcia Lamounier (suplente)  
 
Ex-presidentes da ABPHE:  
Tamás Szmrecsányi (1995-1997) 
Luiz Carlos Soares (1997-1999) 
Carlos Roberto Antunes dos Santos (1999-
2001) 
Wilson Suzigan (2001-2003). 
 
 
 
 

 
 

 
Secretaria da ABPHE 
Rua Curitiba, 832, sala 922 
Belo Horizonte, MG 
30170-120  
tel: (31) 3279-9133 ou 3279-9084 
fax: (31) 3201-3657 
e-mail: abphe@abphe.org.br 
www.abphe.org.br 

 
 
Este boletim foi editado com informações disponíveis até 20 de outubro de 2004. 

Expediente 
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