Nota do editor
Editor’s note

D

uas observações introdutórias. O editor da revista está agora em sabático
em Lisboa. E, embora, seja provavelmente uma coincidência, nota-se que
nenhum dos artigos neste número analisa exclusivamente o Brasil. Esperamos ser esta uma nova
tendência mais voltada para o exterior entre os
intelectuais brasileiros.
Começamos com um longo trabalho que
deve fazer uma contribuição duradoura para a
história econômica da América Latina. Claudio
Contador, um economista que tem, desde 1970,
escrito uma série de artigos muito citados sobre
o crescimento econômico, nos dá Números da
História: O Caso da América Latina. Ele fornece
estatísticas comparativas sobre crescimento e inflação para oito das maiores economias da região
desde o início do século XIX até o presente.
Nossa revista tem o prazer de apresentar
um outro trabalho sobre a África: Dhiego Mata
traz o artigo Cooperação Multidimensional e
Expansão Econômica: A África Como Espaço
de Projeção Internacional do Brasil Durante o
Governo Lula 2003-2010. Nós também estamos
orgulhosos de anunciar que, em julho, organizamos uma mesa redonda sobre a África na V
Conferência Latino-Americana em História Econômica na qual os professores Gareth Austin, da
Universidade de Cambridge, José Manuel Gonçalves, da Universidade Federal Fluminense, e
Paris Youris, da Universidade Federal do ABC,

T

wo introductory remarks. The editor
of this journal is now on sabbatical in
Lisbon. And although it is probably a
coincidence, we note that none of the
articles in this number deal exclusively with Brazil. Hopefully we see a more outward-looking
trend among Brazilian intellectuals.
We begin with a long piece that should
make a lasting contribution to Latin American
economic history. Claudio Contador, an economist who has, since the 1970s, written a series
of much cited articles on economic growth, gives us Números da História: O Caso da América Latina. He provides comparative statistics
on growth and inflation for eight of the region’s
largest economies from the early XIX century to
the present.
Our journal is pleased to be able to present another work on Africa: Dhiego de M Mata
Cooperação Multidimensional e Expansão Econômica: A África como Espaço de Projeção Internacional do Brasil durante o Governo Lula
2003-2010). We are also proud to announce that,
in July, we organized a round table on Africa at
the Fifth Latin American Conference on Economic History in which Professors Gareth Austin
of Cambridge University, Jose Manuel Gonçalves, of the Universidade Federal Fluminense,
and Paris Youris, of the Universidade Federal do
ABC, participated. We take this opportunity to
thank our advisory board member, Professor Fe-
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participaram. Aproveitamos esta oportunidade
para agradecer ao nosso membro do conselho
consultivo, Professor Felipe Loureiro, da Universidade de São Paulo, por sua ajuda na organização desta mesa redonda.
Temos também o segundo artigo de uma
série sobre Cuba discutindo a indústria de açúcar antes de Castro. É gratificante participar da
abertura lenta da ilha para o pensamento internacional. Brasil e Cuba têm muito a aprender uns
com os outros. O autor é o professor Rafael Ángel Cárdenas Tauler da Universidad de Holguin.
Em Arghiri Emmanuel e A Troca Desigual: A Negação de Marx, Vinícius Vieira Pereira
discute um importante pensador marxista grego
do pós-guerra. Como a liquidação pós-Muro de
Berlim começa a ser posta em causa, um exame
de pensamento desde o período antes do final da
Guerra Fria se torna oportuna.
O último artigo é um belo exemplo de
história comparativa: The sacred and the profane: oil and neoliberalism in Brazil and Argentina.
(1989-2002). Aqui Bruno Henz Biasetto compara os caminhos percorridos por dois governos
neoliberais diferentes.
Como sempre, estamos ansiosos para
críticas e comentários.
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lipe Loureiro, of the Universidade de São Paulo,
for his help in organizing this event.
We also have the second article in a series
from Cuba discussing the sugar industry before
Castro. It is gratifying to take part in the slow
opening of the island to international thinking.
Brazil and Cuba have much to learn from one
another. The author is Professor Rafael Ángel
Cárdenas Tauler of the Universidad de Holguin.
In Arghiri Emmanuel e a Troca Desigual:
A Negação de Marx, Vinícius Vieira Pereira discusses an important post-war Greek Marxist
thinker. As the post-Berlin Wall settlement begins to be called into question, an examination
of thought from the period before the end of the
Cold War suddenly becomes timely.
The final article is a fine example of
comparative history: The Sacred and the Profane: Oil and Neoliberalism in Brazil and Argentina 1989-2002). Here Bruno Henz Biasetto compares the paths taken by two different Neoliberal
governments.
As always, we look forward to criticism
and comments.

