Apresentação
Na Paraíba, o surgimento de revistas voltadas para o campo historiográfico esteve
diretamente relacionado às demandas e anseios próprios dos contextos em que esses
periódicos foram engendrados. Isto aconteceu, por exemplo, em 1909, quando veio à
lume o primeiro número da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Parahybano
(IHGP), fundado em 1905, que tinha como objetivo, na esteira da Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, atuar na divulgação das produções de seu corpo social,
bem como de historiadores, geógrafos e intelectuais ligados a uma concepção de História
voltada para o enaltecimento dos grandes vultos e eventos que teriam sido responsáveis
pela formação da Paraíba e do Brasil, priorizando abordagens de cunho mais ligado a
historia política tradicional.
Quase noventa anos depois, em 1995, surgia a Saeculum – Revista de História que
também buscava atender às expectativas presentes em seu período de criação, sendo
originada dentro do curso de História do Campus I da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB), com o objetivo de divulgar produções historiográficas realizadas pelos
professores da própria UFPB e de outras Instituições de Ensino Superior (IES).
É buscando ampliar o espaço para publicações historiográficas que ora
apresentamos ao público a Revista Paraibana de História. A mesma fora
institucionalizada pela a Assembleia Ordinária da ANPUH-PB, em reunião ocorrida
durante o XV Encontro Estadual de História, realizado em novembro de 2012, no
campus da UFCG, da cidade de Cajazeiras. Naquele momento, aprovava-se a sua criação
cuja materialização de seu primeiro número foi sendo viabilizada durante a gestão da
Diretoria para o biênio (2012-2014) e veio a ocorrer durante o XVI Encontro Estadual de
História, realizado em 2014, na Universidade Estadual da Paraíba, campus de Campina
Grande.
A Revista tencionará possibilitar a divulgação de produções de profissionais que
atuam em segmentos distintos no cerne do campo da História (docência na educação
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básica e superior, pesquisa, extensão, assessoramento, consultoria, etc), não se
restringindo ao meio universitário. A revista será organizada a partir da Seção Regional
paraibana da Associação Nacional de História (ANPUH), entidade que a mais de cinco
décadas se constitui como um espaço comum de sociabilidade para profissionais do
campo da História em atuação nas universidades, instituições de pesquisa e educação
básica.
Objetivamos promover a divulgação de artigos, resenhas, entrevistas e ações
pedagógicas de autoria de historiadores5 paraibanos, brasileiros e pertencentes aos
países de língua lusófona; incentivar a interlocução entre profissionais que atuam nos
diversos segmentos que compõe o ofício do historiador; contribuir para a aproximação
entre a produção desenvolvida nos espaços acadêmicos e escolares, possibilitando
interações entre os conhecimentos produzidos nesses dois setores.
A Comissão Editorial
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