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EDITORIAL
Sempre tentamos evitar, no BOLEMA, a internacionalização artificial,
acreditando que um periódico, qualquer que seja, não nasce internacional, mas
torna-se internacional segundo os interesses da comunidade à qual ele se dirige
e as interlocuções que essa comunidade decide fomentar e manter.
O trabalho que temos feito por mais de 25 anos junto à comunidade de
educadores matemáticos resultou na aprovação do BOLEMA am alguns dos
mais prestigiados indexadores e bases de dados internacionais, como o ISIJCR-Web of Knowledge, o SciELO e o SCOPUS. Disso decorreu um aumento
sensível no fluxo de recebimento de artigos, tanto de autores brasileiros quanto
de autores estrangeiros. As edições temáticas – propostas como uma estratégia
esporádica mas que, pelos bons resultados, tornou-se contínua – também têm
um papel fundamental nesse processo de internacionalização, já que os
pesquisadores brasileiros envolvidos com certos temas acabam por divulgar,
entre seus pares estrangeiros, o lançamento de determinado call for papers, o
que intensifica o fluxo das contribuições estrangeiras também para edições
regulares do BOLEMA.
Esta edição de número 42 circulará, em sua versão impressa, em dois
fascículos (42A e 42B), dada a quantidade de artigos a serem divulgados. Com
esse expediente conseguiremos também reduzir sensivelmente o tempo entre
os momentos de submissão e publicação dos originais. No total, 29 artigos e 07
resenhas integram essa primeira parte do volume 26 do BOLEMA. Dos artigos,
13 são de autores estrangeiros provenientes de países como Espanha, Argentina,
Turquia, Irã, Dinamarca, Portugal, México e Venezuela, o que nos permite
assegurar que o processo de internacionalização do BOLEMA está
definitivamente seguindo em solo seguro, principalmente no que se refere aos
países de língua portuguesa e espanhola.
Resta agradecer às comissões assessoras do BOLEMA, com especial
destaque aos membros do Conselho Consultivo e aos diretores executivos Ana
Paula Purcina Baumann e Washington Campos Marques, incansáveis na
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disposição de manter o BOLEMA circulando com sua periodicidade regular.
Um agradecimento especial deve ser registrado aos colegas que gentilmente
contribuíram com o BOLEMA emitindo pareceres como consultores adhoc
durante o ano de 2011. A listagem com os nomes desses pesquisadores e suas
instituições é a forma singela que encontramos para agradecer essa inestimável
contribuição.
O EDITOR
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Para atender à demanda de avaliação dos artigos
submetidos ao BOLEMA temos contado com os
membros do Conselho Consultivo e com
colaboradores adhoc. Durante o ano de 2011
colaboraram com o BOLEMA, como pareceristas
adhoc, os seguintes pesquisadores:
Adair Mendes Nacarato
Admur Severino Pamplona
Andreia Maria Pereira de Oliveira
Arden Zylbersztajn
Cármen Lúcia Brancaglion Passos
Celi Espasandin Lopes
Circe Mary Silva da Silva Dynnikov
Cláudia Regina Flores
Denise Silva Vilela
Heloísa da Silva
Irene Maurício Cazorla
Ivete Maria Baraldi
Jussara de Loiola Araújo
Lourdes Maria Werle de Almeida
Luzia Aparecida de Souza
Marcelo de Almeida Bairral
Marcelo Batarce
Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino
Marcio Antonio da Silva
Marcus Vinícius Maltempi
Maria Helena Silveira Bonilla
Maria Isabel Ramalho Ortigão
Patrícia Linardi
Patrícia Sandalo Pereira
Rosana Nogueira de Lima
Rosinéte Gaertner
Siobhan Victoria Healy (Lulu Healy)
Sonia Barbosa Camargo Igliori
Sueli Liberatti Javaroni
Verônica Yumi Kataoka
Waldomiro José da Silva Filho
Wanderleya Nara Gonçalves Costa
Wagner Rodrigues Valente
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