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EDITORIAL
Com a publicação deste 5o número da Revista Brasileira de História da
Matemática - RBHM, ingressamos em seu terceiro ano de atividades editoriais. Foram dois
anos de aprendizado no que diz respeito à editoração de uma revista científica. Com
experiência adquirida, a RBHM adpta-se às normalizações internacionais e adota
características editoriais próprias. Sob o ponto de vista científico, evidenciamos nossa
satisfação pelo apoio obtido pela comunidade científica nacional e internacional, cuja
qualidade dos artigos publicados nas 4 primeiras edições, deu à RBHM respeitabilidade
internacional. Para que possamos manter esse padrão de qualidade, conclamamos aos
membros da comunidade de historiadores matemáticos que continuem a prestigiar nossa
Revista, submetendo os resultados de suas investigações científicas.
Esta edição também está sendo publicada no mês que se inicia uma nova gestão da
Sociedade Brasileira de História da Matemática. É objetivo da nova diretoria dar
continuidade à política editorial iniciada na gestão passada e fortalecer os mecanismos de
comunicação entre os membros de sua comunidade científica, permitindo o acesso da
produção intelectual da comunidade a todos os interessados. Esta edição de número 5 da
Revista Brasileira de História da Matemática possui características diferenciadas daquelas
que a antecederam. É uma edição temática, cuja origem se deu a partir do 4º Encontro das
Jornadas Unespianas de História da Matemática, cujo tema foi David Hilbert e os
Problemas Matemáticos para o século XX - Cem anos de História. Os textos aqui
publicados são frutos dessa Jornada realizada em novembro de 2000, no Departamento de
Matemática da Unesp, campus de Rio Claro. A publicação desta edição temática abre-nos
um novo campo de atuação para a RBHM e possibilita, no futuro, que essa experiência
possa ser repetida.
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EDITORIAL
With the publication of this, the fifth number of the Brazilian Journal of the
History of Mathematics (RBHM), we begin our third year of editorial activities. In the last
two years we learnt much about how to put together a learned journal. As a result of the
experience acquired over these last two years, RBHM is conforming to international
standards, while adopting its own editorial characteristics. From the scientific point of view,
we wish to express our satisfaction for the support given by the national and international
scientific communities; the quality of the papers published in the first four editions gave the
RBHM international respectability. In order to maintain this pattern of quality, we
encourage historians of mathematics to continue to honor our Journal by continuing to
submit to us the results of their scientific investigations. In the same month that the present
number is being published, the newly elected officials of the Brazilian Society of the
History of Mathematics will take office. One of their objectives is to maintain the
continuity of the editorial policies begun in the previous administration, thereby
strengthening the means of communication among the members of the Society and
facilitating access to the intellectual production of the community to all the interested
parties.
The present number of the Brazilian Journal of the History of Mathematics is a bit
different from the preceding numbers in that it is a thematic issue. The articles originated
from papers presented at the 4th Meeting of the Jornadas Unespianas of the History of
Mathematics, held in November of 2000, in the Department of Mathematics of UNESP,
Rio Claro. The theme of this Meeting was David Hilbert and his Mathematical Problems
for the 20th Century - A Hundred Years of History. The publication of this thematic issue
opens up new possibilities for the RBHM and makes it possible to publish other thematic
issues in the future.
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