
Apresentação

Dezembro de 1985, dezembro de 1993. Oito anos e doze números
depois a "Revista do Departamento de História" da UFMG resolveu, que já
tendo atingido a idade da razão, bem que poderia promover mudanças que
a própria razão explica. A Revista do Departamento de História nasceu do
esforço de alguns professores do departamento que acreditavam no canal
de intercâmbio proporcionada por uma revista acadêmica. O primeiro nú-
mero resultou de uma pequena verba oriunda de um Seminário sobre os
vinte anos pós 64. Seminário aberto, no antigo pátio da Faculdade de
Filosofia. Durante seis dias, pela manhã e à noite, uma média extraordinária
de 1000 participantes movimentavam a antiga escola.

A verba arrecadada pelas inscrições no seminário, subtraídas as suas
respectivas despesas, não era suficiente para editar um número da revista.
As fórmulas encontradas para levar adiante o projeto da revista foram muito
pouco acadêmicos: venda de espaços de publicidade na capa, realização
de rifas e principalmente muita disposição dos que acreditavam na realiza-
ção da mesma.

E assim surgiu, fora de todos os seus padrões, a "Revista do Departa-
mento de História", nome resultante de um concurso interno, que entre outras
muitas sugestões decidiu-se pelo emblemático nome do próprio Departa-
mento.

Feito o primeiro número, quando sairia o segundo? Esse foi mais fácil.
A Fundação Tancredo Neves recém fundada, financiou. Mas ainda continua-
mos fora dos padrões de uma editoração acadêmica.

Os números três e quatro resultaram de um projeto encaminhado ao
MEC, pelo Departamento de História. Com o dinheiro conseguimos, além do



auxílio a outros departamentos da FAFICH, comprar um micro-computador,
máquinas eletrônicas, vídeo, microfilmes, leitoras de microfilme etc.

Os outros número; vieram ao sabor dos acontecimentos, sem fonte
definitiva de financiamento. Ora o CNPq, ora a Pró-Reitoria de Pesquisa, ora
a própria diretoria da FAFICH, sendo que nenhum destes de forma a financiar
integralmente a revista. Mas continuamos a existir, apesar dos problemas
graves de editoração, que queremos sanar.

Hoje, por contarmos com uma infra-estrutura de secretaria, através da
FAFICH, podemos pensar em mudanças técnicas para as próximas edições.
As permutas e a divulgação da revista já estão ocorrendo de forma sistemá-
tica.

Por tudo isto resolvemos mudar a capa da revista, trocar seu nome por
outro menos restrito, investir na sua divulgação, ampliar o conselho editorial
e criar um conselho consultivo. Normalizar, enfim, a publicação, aproximan-
do-a dos padrões acadêmicos.

Esperamos e ansiamos por abrir nosso leque de colaboradores. Que-
. remos nas páginas de VARIA HISTORIA contribuições de pesquisadores de
todo o Brasil. Aguardamos seu artigo.

Assim surge VARIA HISTORIA. Já nasce no número 12. Ou seja, já tem
história.
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