Revista Brasileira de História da Matemática – Vol 1 no 2 (Outubro/2001)
Publicação Oficial da Sociedade Brasileira da História da Matemática
ISSN 1519-955X

EDITORIAL

Entramos no segundo ano da Revista Brasileira de História da Matemática, apoiados
e estimulados, mais uma vez, pela comunidade científica que atua na área. Este número, assim
como os dois primeiros, apresenta artigos de pesquisas inéditas de autores nacionais e
internacionais. Esse fato contribui sobremaneira para a divulgação de nossos trabalhos em
outros países, da mesma forma que pesquisadores brasileiros têm a oportunidade de entrar em
contato com o que está sendo produzido em História da Matemática no exterior. Esperamos
que a contribuição que esta revista presta à comunidade, juntamente com as demais
publicações e atividades promovidas pela Sociedade Brasileira de História da Matemática,
SBHMat, possa conduzir ao fortalecimento da investigação em História da Matemática no
Brasil, despertando o interesse na criação de novos núcleos de pesquisa, assim como o
amadurecimento daqueles já estabelecidos. E para que essa revista possa, em seu segundo
ano, manter a continuidade aliada à qualidade, necessitamos da colaboração de pesquisadores
do Brasil e do exterior; tanto aqueles que trabalham com História da Matemática, quanto
aqueles que exercem suas atividades voltadas à Filosofia da Matemática ou às relações entre
História da Matemática e Educação Matemática.
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We are beginning the second year of the Brazilian Journal of History of Mathematics.
Once again, we have the support and encouragement of the scientific community in this
specific field. This issue, as the previous one, presents papers by national and international
authors. This fact is a contribution to make our work known to other countries and, also, to
give Brazilian researches the opportunity to get in contact with what is being produced in
History of Mathematics abroad. We hope that this contribution together with that of other
publications and activities which have been promoted by SBHMat (Sociedade Brasileira de
História da Matemática), can lead to the strength of the research in History of Mathematics in
Brazil, increasing the interest in the creation of new centers as well as to the improvement of
the ones already established. Furthermore, aiming to continue the publication of this journal
(preserving its quality), we need the contribution of national and international researchers,
either in History of Mathematics, or in History of Mathematics and its relations with
Mathematical Education or, else, in Philosophy of Mathematics.

the editors

2

RBHM Vol. 1 – no2

