
  

  

CCHHAAPPTTEERR  OONNEE  

SSOOCCIIOOHHIISSTTOORRIICCAALL  AANNDD  
IIDDEEOOLLOOGGIICCAALL  CCOONNTTEEXXTT  

  
  
  TThhee  oorriiggiinn  ooff  tthhee  IInntteerraammeerriiccaann  CCoommmmiitttteeee  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  iiss  cclloosseellyy  lliinnkkeedd  
ttoo  tthhee  rreeffoorrmm  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg,,  aa  wwaavvee  tthhaatt  sswweepptt  mmoosstt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  iinn  tthhee  11996600ss  
aanndd  11997700ss..  TThhaatt  mmoovveemmeenntt  iinnttrroodduucceedd  wwhhaatt  wwee  nnooww  ccaallll  MMooddeerrnn  MMaatthheemmaattiiccss  iinnttoo  tthhee  
rreeaallmm  ooff  ggeenneerraall  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  tthhrroouugghhoouutt  mmoosstt  ooff  oouurr  ccoouunnttrriieess11..  
  
  AAlltthhoouugghh  ssoommee  ffeeeell  tthhaatt  tthhiiss  rreeffoorrmm  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  wwhhaatt  iiss  ccuurrrreennttllyy  ggooiinngg  oonn  iinn  
MMaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg,,  iitt  ccaannnnoott  bbee  ddeenniieedd  tthhaatt  aa  ssiizzaabbllee  nnuummbbeerr  ooff  mmaatthheemmaattiicciiaannss  aanndd  
eedduuccaattoorrss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd  wweerree  iinntteelllleeccttuuaallllyy  nnuurrttuurreedd,,  ffoorr  bbeetttteerr  oorr  ffoorr  wwoorrssee,,  wwiitthhiinn  tthhaatt  
ffrraammeewwoorrkk..  MMoorreeoovveerr,,  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  tteexxttbbooookkss  aanndd  ccuurrrriiccuullaa,,  iinn  oouurr  sscchhoooollss  aanndd  
ccoolllleeggeess,,  ssttiillll  sshhooww  vveerryy  cclleeaarrllyy  iittss  uunnddeenniiaabbllee  iinnfflluueennccee..  
  
  EEvveenn  tthhoouugghh  iinn  EEuurrooppee,,  iinn  tthhee  11995500ss22,,  tthheerree  wwaass  iinntteelllleeccttuuaall  ccoonncceerrnn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  
tteeaacchhiinngg  ooff  pprree--uunniivveerrssiittyy  MMaatthheemmaattiiccss,,  tthhee  iinniittiiaall  ddrriivvee  ttoowwaarrddss  rreeffoorrmm  wwaass  ggiivveenn  iinn  
EEddiinnbbuurrgghh  aatt  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  ooff  MMaatthheemmaattiicciiaannss  iinn  1199558833..  AAfftteerr  aa  rreeppoorrtt  bbyy  ffiivvee  
AAmmeerriiccaann  ppaarrttiicciippaannttss44  rreepprreesseennttiinngg  vvaarriioouuss  ggrroouuppss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  aa  wwaavvee  ooff  ooppiinniioonn  
ggaavvee  vvooiiccee  ttoo  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aa  rreeffoorrmm  iinn  tthhee  mmeetthhooddss  ooff  tteeaacchhiinngg  MMaatthheemmaattiiccss  iinn  EEuurrooppee55..  
  
  SShhoorrttllyy  aafftteerr,,  iinn  tthhee  ffaallll  ooff  11995588,,  tthhee  EEuurrooppeeaann  EEccoonnoommiicc  CCooooppeerraattiioonn  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
((EEEECCAA))66  ggaatthheerreedd  iinn  FFrraannccee  aa  ggrroouupp  ooff  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  2200  ccoouunnttrriieess..  AAss  aa  
ccoonnsseeqquueennccee  ooff  tthhaatt  mmeeeettiinngg,,  tthhee  wweellll--kknnoowwnn  RRooyyaauummoonntt  SSeemmiinnaarr77  wwaass  ccoonnvveenneedd  iinn  
NNoovveemmbbeerr  11995599..  TThhiiss  SSeemmiinnaarr  eessttaabblliisshheedd  tthhee  mmaajjoorr  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  wwhhaatt  bbeeccaammee  tthhee  rreeffoorrmm  
ooff  mmooddeerrnn  MMaatthheemmaattiiccss..  PPoolliicciieess  nneecceessssaarryy  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  rreeffoorrmm  wweerree  aallssoo  
ddiissccuusssseedd88..  
  
  TThhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  rreeffoorrmm  aarree  wweellll--kknnoowwnn::  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  sseett  tthheeoorryy;;  mmooddeerrnn  
ssyymmbboolliissmm;;  eerraaddiiccaattiioonn  ooff  EEuucclliiddeeaann  GGeeoommeettrryy;;  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aallggeebbrraaiicc  ssttrruuccttuurreess  aanndd  
aaxxiioommaattiicc  ssyysstteemmss;;  aa  ffuunnccttiioonnaall  aapppprrooaacchh  ttoo  ttrriiggoonnoommeettrryy,,  eettcc..99  
  
  TThhee  SSeemmiinnaarr''ss  wwaarr  ccrryy  wwaass  ccooiinneedd  bbyy  tthhee  rreennoowwnneedd  FFrreenncchh  mmaatthheemmaattiicciiaann  JJeeaann  
DDiieeuuddoonnnnéé  iinn  hhiiss  ooppeenniinngg  aaddddrreessss::  ""DDoowwnn  wwiitthh  EEuucclliidd!!""  
  
  TThheerree  wweerree  ootthheerr  mmeeeettiinnggss  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  yyeeaarrss,,  wwiitthh  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccaarrrryyiinngg  aahheeaadd  tthhee  
rreeffoorrmm::  iinn  AArrhhuuss,,  DDeennmmaarrkk,,  11996600  ((ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonn  oonn  
MMaatthheemmaattiiccaall  IInnssttrruuccttiioonn));;  tthhaatt  ssaammee  yyeeaarr  iinn  ZZaaggrreevv  aanndd  DDuubbrroovvnniikk,,  YYuuggoossllaavviiaa;;  iinn  
BBoollooggnnaa,,  11996622;;  iinn  AAtthheennss  ((11996633))  aanndd  iinn  LLyyoonn,,  FFrraannccee  ((11996699)),,  eettcc..  
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  TThhee  rreeffoorrmm  wwaass  aallwwaayyss  eessttaabblliisshheedd  ffiirrsstt  iinn  sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss,,  aanndd  llaatteerr  iinn  pprriimmaarryy  
sscchhoooollss..  
  
  IInn  mmaajjoorr  EEuurrooppeeaann1100  aanndd  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann1111  ccoouunnttrriieess,,  bbeettwweeeenn  11995599  aanndd  tthhee  mmiidd  7700ss,,  
ssiimmiillaarr  ppaatthhss  wweerree  bbeeiinngg  ffoolllloowweedd1122::  mmeeeettiinnggss  aanndd  ccoonnffeerreenncceess;;  ggrroouuppss  ooff  eexxppeerrttss  iinn  cchhaarrggee  
ooff  ccrreeaattiinngg  ssyyllllaabbii  aanndd  tteexxttbbooookkss,,  aanndd  iinn--sseerrvviiccee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tteeaacchheerrss..  IInnssttiittuuttiioonnaall  
pprroojjeeccttss  wwiitthh  nnaattiioonnaall  oorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffuunnddiinngg  wweerree  ccrreeaatteedd  ffoorr  pprriimmaarryy  sscchhoooollss..  AAfftteerr  aa  
wwhhiillee,,  UUNNEESSCCOO1133  bbeeggaann  ttoo  ppllaayy  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee..  AAmmoonngg  tthhee  mmoosstt  ffaammoouuss  pprroojjeeccttss  wweerree  
tthhoossee  ooff  NNuuffffiieelldd1144  iinn  EEnnggllaanndd;;  AAlleeff1155  iinn  GGeerrmmaannyy,,  aanndd  AAnnaalloogguuee1166  iinn  FFrraannccee1177..  
  
  TThhee  rreeffoorrmm  aappppeeaarreedd  iinn  vvaarriioouuss  ffoorrmmss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  TThhiirrdd  WWoorrlldd,,  aanndd  eevveenn  mmaaddee  
hheeaaddwwaayy  iinn  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn..  IInn  jjuusstt  ffiifftteeeenn  yyeeaarrss  NNeeww  MMaatthh  hhaadd  ddoommiinnaatteedd  tthhee  ppllaanneett..  
  
  IIff  wwee  wwaanntt  ttoo  kknnooww  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee  rreeffoorrmm,,  wwee  mmuusstt  ccoonnssiiddeerr  sseevveerraall  ffaaccttoorrss  aanndd  
ddiimmeennssiioonnss  tthhaatt  mmaayy  bbee  ssuummmmaarriizzeedd  aass  ffoolllloowwss::  
  
  ((11))  tthhee  wwoorrkk  ooff  mmaatthheemmaattiicciiaannss  ffrroomm  uunniivveerrssiittiieess,,  
  ((22))  tthhee  iiddeeoollooggyy  aanndd  pphhiilloossoopphhyy  ooff  MMaatthheemmaattiiccss,,  aanndd  
  ((33))  tthhee  ppoolliittiiccaall  aanndd  hhiissttoorriiccaall  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  tthhee  ppoossttwwaarr  yyeeaarrss..  
  
  TThheessee  tthhrreeee  vvaarriiaabblleess  iinntteerrttwwiinneedd  iinn  aa  vveerryy  ssppeecciiffiicc  wwaayy  ttoo  ggeenneerraattee  tthhee  rreeffoorrmm..  
  
  TThhee  rreeffoorrmm  wwaass  eesssseennttiiaallllyy  aa  rreessppoonnssee  ttoo  aa  rreeaalliittyy::  tthheerree  wwaass  aa  wwiiddeellyy  ffeelltt  nneeeedd  ttoo  
mmooddeerrnniizzee  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  MMaatthheemmaattiiccss,,  aanndd  tthheerree  wwaass  aallssoo  mmuucchh  ccoonncceerrnn  aabboouutt  tthhee  wwiiddee  
ggaapp  bbeettwweeeenn  uunniivveerrssiittyy  MMaatthheemmaattiiccss  aanndd  tthhee  MMaatthheemmaattiiccss  ooff  tthhee  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll..  
  
  MMooddeerrnniizzaattiioonn  wwaass  rrooootteedd  iinn  tthhee  nneeeedd  ttoo  aaddaapptt  mmaatthheemmaattiiccaall  pprreeppaarraattiioonn  ttoo  sscciieennttiiffiicc  
aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  mmaajjoorr  WWeesstteerrnn  ssoocciieettiieess,,  aass  wweellll  aass  ttoo  ssoommee  ssppeecciiaall  
hhiissttoorriiccaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  ccoonnddiittiioonnss..  
  
  TThhiiss  ssiittuuaattiioonn  ssppuurrrreedd  mmaatthheemmaattiicciiaannss  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthheeyy  hhaadd  tthhee  hhiissttoorriiccaall  mmiissssiioonn  ttoo  
iinnvvoollvvee  tthheemmsseellvveess  iinn  pprree--uunniivveerrssiittyy  MMaatthheemmaattiiccss  eedduuccaattiioonn  bbyy  ddeeffiinniinngg  tthhee  mmooddeerrnniizzaattiioonn  
ooff  sscchhooooll  MMaatthheemmaattiiccss  aanndd  bbyy  bbuuiillddiinngg  aann  aaddeeqquuaattee  bbrriiddggee  ttoo  uunniivveerrssiittyy  MMaatthheemmaattiiccss1188..  
  
  TThhee  ttrruutthh  iiss  tthhaatt  mmoosstt  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnffeerreenncceess  wweerree  ccoonndduucctteedd  bbyy  
pprrooffeessssiioonnaall1199  mmaatthheemmaattiicciiaannss2200,,  mmaannyy  ooff  tthheemm  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthheeiirr  ffiieelldd2211..  
  
  IInn  oorrddeerr  ttoo  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  iinn  oouurr  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  wwee  qquueessttiioonn  sseevveerraall  aassssuummppttiioonnss  tthhaatt  
wweerree  aacccceepptteedd  aatt  tthhee  ttiimmee,,  bbuutt  iinn  rreettrroossppeeccttiivvee  mmiigghhtt  bbee  cchhaalllleennggeedd::  

  
((ii))  iitt  iiss  nnoott  aatt  aallll  cclleeaarr  iiff  tthhee  mmooddeerrnniizzaattiioonn  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg  sshhoouulldd  bbee  

iinntteerrpprreetteedd  aass  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  mmooddeerrnn  MMaatthheemmaattiiccss  
((mmooddeerrnniizzaattiioonn  ccoouulldd  hhaavvee  mmeeaanntt  aann  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  mmeetthhooddss,,  mmeecchhaanniissmmss,,  
oobbjjeeccttiivveess,,  eettcc..))2222  
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((iiii))  iitt  iiss  aallssoo  nnoott  cclleeaarr  iiff  pprree--uunniivveerrssiittyy  MMaatthh  sshhoouulldd  bbee  ddeeffiinneedd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  nneeeeddss  
ooff  uunniivveerrssiittyy  MMaatthheemmaattiiccss  oorr  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  sscciieennttiiffiicc  aanndd  
tteecchhnnoollooggiiccaall  pprrooffeessssiioonnss  ttaauugghhtt  iinn  uunniivveerrssiittiieess..  

((iiiiii))  iitt  iiss  nnoott  cclleeaarr  iiff  mmaatthheemmaattiicciiaannss  iinn  tthhee  uunniivveerrssiittiieess  ((nnoo  mmaatttteerr  hhooww  ccaappaabbllee  tthheeyy  
mmaayy  bbee  iinn  tthheeiirr  ffiieelldd))  aarree  rreeaallllyy  tthhee  pprrooffeessssiioonnaallss  wwhhoo  sshhoouulldd    bbee  iinn  cchhaarrggee  ooff  
ddeeffiinniinngg  tthhee  mmaatthheemmaattiiccss  ssyyllllaabbii  iinn  tthhee  rreeaallmm  ooff  ggeenneerraall  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn..  

    
  LLeett  uuss  ttaakkee  aa  llooookk  aatt  iissssuueess  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  iiddeeoollooggyy  aanndd  pphhiilloossoopphhyy  ooff  MMaatthheemmaattiiccss..  
TThhee  iimmmmeeddiiaattee  tthheeoorreettiiccaall  iinnfflluueennccee  ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  rreeffoorrmmeerrss  wwaass  wwhhaatt  ccoouulldd  bbee  iiddeennttiiffiieedd  
aass  ""tthhee  BBoouurrbbaakkii  iiddeeoollooggyy""..  AAss  iiss  wweellll  kknnoowwnn,,  iinn  tthhee  11993300''ss  aanndd  11994400''ss,,  iinn  NNaannccyy,,  FFrraannccee,,  aa  
ggrroouupp  eemmeerrggeedd  ccoommpprriisseedd  ooff  oouuttssttaannddiinngg  mmaatthheemmaattiicciiaannss..  TThheeyy  wweerree  gguuiiddeedd  bbyy  tthhee  ppuurrppoossee  
ooff  rreeccoonnssttrruuccttiinngg  MMaatthheemmaattiiccss  oonn  aa  wwiiddee  aanndd  ccoommpprreehheennssiivvee  bbaassee  tthhaatt  wwoouulldd  iinncclluuddee  aallll  tthhee  
aacchhiieevveemmeennttss  aattttaaiinneedd,,  uupp  ttoo  tthhaatt  ttiimmee,,  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  MMaatthheemmaattiiccss..  
    
  TThhaatt  iimmpprreessssiivvee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ttaasskk,,  wwhhiicchh  ggeenneerraatteedd  sseevveerraall  ddoozzeenn  MMaatthheemmaattiiccss  
vvoolluummeess,,  wwaass  bbaasseedd  oonn  tthhee  ccoonncceeppttss  ooff  tthhee  sseett  tthheeoorryy,,  rreellaattiioonnss,,  aanndd  ffuunnccttiioonnss..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  
tthheessee  mmaatthheemmaattiicciiaannss,,  iitt  wwaass  ppoossssiibbllee  ttoo  bbaassee  MMaatthheemmaattiiccss  oonn  ttwwoo  mmaammmmootthh  ssttrruuccttuurreess::  aann  
aallggeebbrraaiicc  ssttrruuccttuurree  aanndd  aa  ttooppoollooggiiccaall  ssttrruuccttuurree..  EEaacchh  wwaass  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ssuubbssttrruuccttuurreess..  TThhee  
aallggeebbrraaiicc  ssttrruuccttuurree,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  wwaass  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ggrroouuppss,,  rriinnggss,,  mmoodduullii,,  ffiieellddss,,  eettcc..  TThhee  
ttooppoollooggiiccaall  ssttrruuccttuurree  wwaass  ccoommpprriisseedd  ooff  ggrroouuppss,,  ccoommppaacctt  ssppaacceess,,  ccoonnvveexx  ssppaacceess,,  nnoorrmmaall  
ssppaacceess,,  eettcc..  BBootthh  wweerree  cclloosseellyy  lliinnkkeedd  ttoo  eeaacchh  ootthheerr  tthhrroouugghh  tthhee  vveeccttoorr  ssppaaccee  ssttrruuccttuurree2233..  
    
  TThhiiss  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  mmaatthheemmaattiiccaall  kknnoowwlleeddggee  bbeeccaammee  vveerryy  iinnfflluueennttiiaall  iinn  mmaannyy  
uunniivveerrssiittiieess  iinn  vvaarriioouuss  ppaarrttss  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  aanndd  tthhee  ssaammee  ccaann  bbee  ssaaiidd  ooff  iittss  aassssuummppttiioonnss,,  eeiitthheerr  
eexxpplliicciitt  oorr  iimmpplliicciitt2244..  
    
  OOnnee  ooff  tthheessee  aassssuummppttiioonnss  iiss  tthhaatt  MMaatthheemmaattiiccss  iiss  aa  uunniiqquuee  ccoorrppuuss,,  aanndd  tthhaatt  tthheerree  eexxiisstt  aa  
llaanngguuaaggee  aanndd  aa  ccoonncceeppttuuaall  llooggiicc  tthhaatt  ccaann  aaccccoouunntt  ffoorr  aallll  ppaarrttss  ooff  MMaatthheemmaattiiccss..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  
tthhiiss  aassssuummppttiioonn,,  tthhee  vveerryy  eesssseennccee  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  iiss  iinn  iittss  oowwnn  aabbssttrraaccttnneessss  aanndd  iinn  tthhee  
ccrreeaattiioonn  oorr  eexxppaannssiioonn  ooff  ggeenneerraall  ssttrruuccttuurreess..  
    
  TThhee  BBoouurrbbaakkii  iiddeeoollooggyy  wwaass  bbaacckkeedd  aanndd  iinnfflluueenncceedd  bbyy  mmaannyy  tthhiinnkkeerrss,,  eevveenn  PPiiaaggeett2255,,  wwhhoo  
ffoouunndd  iinn  tthhee  ssttrruuccttuurreess  wwhhaatt  hhee  bbeelliieevveedd  wwaass  tthhee  kkeeyy  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  hhuummaann  tthhiinnkkiinngg,,  
nnoott  oonnllyy  iinn  tteerrmmss  ooff  ssoocciiooggeenneessiiss  bbuutt  aallssoo  ooff  ppssyycchhooggeenneessiiss..  
    
  TThhiiss  iiddeeoollooggyy  wwaass  aa  ddeecciissiivvee  ddrriivviinngg  ffoorrccee  ffoorr  tthhee  rreeffoorrmmeerrss  ooff  pprree--uunniivveerrssiittyy  
MMaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg..  
    
  HHoowweevveerr,,  tthhee  qquueessttiioonn  wwee  mmuusstt  aasskk  iiss  tthhiiss::  wwhhyy  ddiidd  tthhiiss  iiddeeoollooggyy  aattttrraacctt  ssoo  mmaannyy  
ffoolllloowweerrss,,  aanndd  ssoo  eeaassiillyy,,  iinn  aallll  ppaarrttss  ooff  tthhee  wwoorrlldd??  WWhhaatt  wwaass  tthhee  ffoorrccee  tthhaatt  nnoouurriisshheedd  tthhiiss  
iiddeeoollooggyy??  IItt  mmuusstt  bbee  aaddmmiitttteedd  tthhaatt  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBoouurrbbaakkii  ggrroouupp  wweerree  vveerryy  
pprreessttiiggiioouuss  mmaatthheemmaattiicciiaannss,,  aanndd  tthhiiss  ccaarrrriieedd  aa  lloott  ooff  wweeiigghhtt,,  bbuutt  tthhiiss,,  bbyy  iittsseellff,,  wwaass  nnoott  
eennoouugghh..  IItt  iiss  oouurr  ccoonntteennttiioonn  tthhaatt  tthhee  aannsswweerr  iiss  ttoo  bbee  ffoouunndd,,  iinn  aa  vveerryy  ssppeecciiaall  wwaayy,,  iinn  tthhee  
pphhiilloossoopphhiiccaall  ssoouurrccee  tthhaatt  sseerrvveess  aass  tthhee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  ooff  tthhiiss  iiddeeoollooggyy..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  
ssuucccceessss  ooff  tthhee  BBoouurrbbaakkii  iiddeeoollooggyy  wwaass  aallssoo  aa  pprroodduucctt  ooff  tthhee  iinnfflluueennccee  eexxeerrtteedd  uuppoonn  tthhee  
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WWeesstteerrnn  mmiinndd  bbyy  pphhiilloossoopphhiiccaall  pprreemmiisseess  aabboouutt  tthhee  nnaattuurree  ooff  MMaatthheemmaattiiccss  ((ssppeecciiffiiccaallllyy  
aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  BBoouurrbbaakkii  iiddeeoollooggyy))..  LLeett  uuss  mmeennttiioonn  tthheemm  bbrriieeffllyy::  

  
  OOnnee  ccoonnssttaanntt  iiddeeaa  hhaass  bbeeeenn  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhaatt  MMaatthheemmaattiiccss  iiss  aa  pprriioorrii  kknnoowwlleeddggee,,  
ii..ee..,,  nnoott  bbaasseedd  oonn  eexxppeerriieennccee..  MMaatthheemmaattiiccss,,  tthheerreeffoorree,,  iiss  nnoott  aann  eemmppiirriiccaall  sscciieennccee  
aanndd,,  tthhuuss,,  nnoott  aa  nnaattuurraall  sscciieennccee  ((aalltthhoouugghh  iitt  ccaann  sseerrvvee  sscciieennccee))..  MMaatthheemmaattiiccaall  rreessuullttss,,  
tthheerreeffoorree,,  aarree  vveerriiffiiaabbllee  tthhrroouugghh  rreeaassoonn,,  nnoott  tthhrroouugghh  eexxppeerriieennccee..  TThhiiss  eexxppllaaiinnss  wwhhyy  
mmaatthheemmaattiiccaall  ttrruutthhss  aarree  nnoott  mmeerreellyy  aapppprrooxxiimmaattee  ffiinnddiinnggss,,  bbuutt  aabbssoolluutteess  aanndd,,  
tthheerreeffoorree,,  iinnffaalllliibbllee..  
  
  AAnnootthheerr  ccoommmmoonn  nnoottiioonn,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  pprreevviioouuss  oonnee,,  hhoollddss  tthhaatt  aabbssttrraaccttiioonn  aanndd  
aaxxiioommaattiizzaattiioonn  aasssseerrtt  tthheemmsseellvveess  aass  ddeecciissiivvee  mmaatthheemmaattiiccaall  ddiimmeennssiioonnss,,  tthheerreeffoorree  
ddeedduuccttiioonn  aanndd  llooggiiccaall  rriiggoorr  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  tthhee  eesssseennccee  ooff  mmaatthheemmaattiiccaall  pprraaccttiiccee..  

    
  TThheessee  iiddeeaass  wweerree  pprreesseenntt  iinn  tthhee  eerraa  ooff  tthhee  ssoo  ccaalllleedd  ""FFoouunnddaattiioonnss  ooff  MMaatthheemmaattiiccss""..  TThheeyy  
ppeerrmmeeaatteedd  GGoottttlloobb  FFrreeggee''ss  aanndd  BBeerrttrraanndd  RRuusssseellll''ss  LLooggiicciissmm  aanndd  DDaavviidd  HHiillbbeerrtt''ss  FFoorrmmaalliissmm,,  
aanndd  ssoommee  ooff  tthheemm  eevveenn  iinnfflluueenncceedd  BBrroouuwweerr''ss  IInnttuuiittiioonniissmm..2266  
    
  TThhiiss  ppoosseess  aa  pprroobblleemm,,  ssiinnccee  tthheessee  iiddeeaass  ffoosstteerr  aa  vviieeww  tthhaatt  sseeppaarraatteess  MMaatthheemmaattiiccss  ffrroomm  
sseennssoorryy  eexxppeerriieennccee  aanndd  ootthheerr  nnaattuurraall  sscciieenncceess,,  eelliimmiinnaattiinngg  tthhee  rroollee  ppllaayyeedd  bbyy  eemmppiirriiccaall  
iinnttuuiittiioonn  aanndd  eerraaddiiccaattiinngg  tthhee  hheeuurriissttiicc  aanndd  aapppprrooxxiimmaattiivvee  aapppprrooaacchh  ooff  mmaatthheemmaattiiccaall  pprraaccttiiccee..  
TThhuuss  MMaatthheemmaattiiccss  bbeeccoommeess  aa  ppuurree,,  aabbssttrraacctt,,  llooffttyy,,  eetteerrnnaall,,  aabbssoolluuttee  aanndd  iinnffaalllliibbllee  ppllaaccee,,  ttoo  
wwhhiicchh  oonnllyy  tthhee  bbeesstt  ssppiirriittss  ccaann  aasscceenndd..  
    
  IItt  sshhoouulldd  nnoott  ssuurrpprriissee  uuss,,  tthheenn,,  tthhaatt  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  PPllaattoonniissmm  iinn  mmaatthheemmaattiiccss,,  wwhhiicchh  hhoollddss  
tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  uunniivveerrssee  ooff  mmaatthheemmaattiiccaall  oobbjjeeccttss  bbeeyyoonndd  hhuummaann  ccoonnsscciioouussnneessss,,  iinnddeeppeennddeenntt  
ooff  iinnddiivviidduuaallss,,  aanndd  ppeerrcceeiivvaabbllee  tthhrroouugghh  rreeaassoonn,,  hhaass  ffoouunndd  aa  lloott  ooff  ssttrreennggtthh  iinn  tthhaatt  vviissiioonn..  
((AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhaatt  vviissiioonn,,  wwhhaatt  wwoouulldd  bbee  tthhee  wwoorrkk  ooff  mmaatthheemmaattiicciiaannss??  IItt  sseeeemmss  tthhaatt  iitt  iiss  
oonnllyy  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhaatt  aabbssttrraacctt  uunniivveerrssee..))  TThhiiss  vviissiioonn,,  aacccceepptteedd  ttoo  aa  cceerrttaaiinn  ddeeggrreeee  aanndd  
aaddjjuusstteedd  ttoo  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  hhiissttoorriiccaall  mmoommeenntt,,  hhaass  ppoosseedd  aa  pprroobblleemm  ttoo  mmaatthheemmaattiiccaall  pprraaccttiiccee  
aanndd  iiss  ssttiillll  wwiitthh  uuss..  
    
  TThheessee  PPllaattoonniicc  iiddeeaass  hhaavvee  pprreevvaaiilleedd  ssiinnccee  aanncciieenntt  ttiimmeess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  
MMaatthheemmaattiiccss  pphhiilloossoopphhyy..  DDeessccaarrtteess  aanndd  eessppeecciiaallllyy  LLeeiibbnniizz,,  aanndd  aallssoo  KKaanntt  ttoo  aa  cceerrttaaiinn  
eexxtteenntt,,  rreeccoonnssttrruucctteedd  tthheemm  iinn  mmooddeerrnn  tthhoouugghhtt..  IItt  ccaann  bbee  ssaaiidd  tthhaatt  tthheessee  ccoonncceeppttss  aarree  ppaarrtt  ooff  
wwhhaatt  iiss  uussuuaallllyy  ccaalllleedd  eeppiisstteemmoollooggiiccaall  rraattiioonnaalliissmm..  SSoommee  ooff  tthheemm,,  hhoowweevveerr,,  aarree  aa  ppaarrtt  ooff  
tthhee  ttrraaddiittiioonnss  ooff  tthhee  ssttaannddaarrdd--bbeeaarreerrss  ooff  nneeooppoossiittiivviissmm  wwiitthhiinn  tthhee  eemmppiirriicciissmm  ooff  tthhee  
ttwweennttiieetthh  cceennttuurryy..  
    
  LLeett  uuss  llooookk  aatt  tthhiiss  mmoorree  ccaarreeffuullllyy..  EEppiisstteemmoollooggiiccaall  EEmmppiirriicciissmm  aaffffiirrmmss  tthhee  pprreeeemmiinneenntt  
iimmppoorrttaannccee  ooff  sseennssoorryy  eexxppeerriieennccee  iinn  oobbttaaiinniinngg  ccooggnniittiivvee  ttrruutthhss..  IInn  tthhee  pprreevviioouuss  cceennttuurryy,,  MMiillll  
uusseedd  ttoo  ssaayy  tthhaatt  mmaatthheemmaattiiccaall  pprrooppoossiittiioonnss  wweerree  iinndduuccttiivvee  ggeenneerraalliizzaattiioonnss  aanndd  tthhaatt  tthhee  
hhuummaann  mmiinndd  wwaass  ssoommeewwhhaatt  lliikkee  wwaaxx  oonn  wwhhiicchh  tthhee  rreeaalliittyy,,  ffrroomm  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt,,  lleefftt  
iittss  iimmpprriinntt..  MMiillll,,  ooff  ccoouurrssee,,  wwaass  wwrroonngg..  MMaatthheemmaattiiccaall  pprrooppoossiittiioonnss  aarree  nnoott  iinndduuccttiioonnss  nnoorr  
ccaann  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  ccooggnniittiivvee  ssuubbjjeecctt  bbee  nnaarrrroowweedd  tthhaatt  mmuucchh..  WWee  sshhoouulldd  nnoott  aacccceepptt  ssuucchh  aann  
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eexxttrreemmee  ppoossiittiioonn  eeiitthheerr..  HHoowweevveerr,,  ppoossiittiivviissttss  iinn  oouurr  cceennttuurryy,,  ggrroouuppeedd  ttooggeetthheerr  iinn  tthhee  ffaammoouuss  
VViieennnnaa  CCiirrccllee  bbeeffoorree  WWoorrlldd  WWaarr  IIII,,  eexxeerrtteedd  aa  ppoowweerrffuull  iinnfflluueennccee  oonn  mmooddeerrnn  pphhiilloossoopphhyy,,  bbuutt  
ccoouulldd  nnoott  ffiinndd  aa  ssaattiissffaaccttoorryy  aannsswweerr  ttoo  RRaattiioonnaalliissmm..  MMaatthheemmaattiiccss,,  ffoorr  tthheemm,,  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  
ddoo  wwiitthh  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  ddooeess  nnoott  rreeffeerr  ttoo  tthhee  wwoorrlldd::  iitt  iiss  eeiitthheerr  ppuurree  ttaauuttoollooggyy  oorr  aa  
ccoonnvveennttiioonn  ooff  aa  lliinngguuiissttiicc  oorr  ssyynnttaaccttiicc  nnaattuurree  ((ccff..  CCaarrnnaapp''ss  oorr  AAyyeerr''ss  ppoossiittiioonn))..  TThheessee  
tthhiinnkkeerrss  ddiidd  nnoott  ddeeaall  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  tthhee  pprroobblleemm  ooff  tthhee  nnaattuurree  ooff  MMaatthheemmaattiiccss..  
    
  TThhee  BBoouurrbbaakkii  iiddeeoollooggyy  ffiitt  ppeerrffeeccttllyy  wwiitthh  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  ppaarraaddiiggmmss2277  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  
nnaattuurree  ooff  MMaatthheemmaattiiccss,,  aanndd  wwaass,,  tthheerreeffoorree,,  eeaassyy  ttoo  aacccceepptt..  BBuutt,,  eevveenn  ssoo,,  aann  aaddddiittiioonnaall  
ccoommppoonneenntt  wwaass  ssttiillll  llaacckkiinngg..  FFrroomm  aann  iiddeeoollooggiiccaall  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  tthhee  rreeffoorrmm  wwaass  vveerryy  mmuucchh  
iinnddeebbtteedd  ttoo  EEuurrooppee2288..  HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  ffiinnaanncciiaall  aarreeaass,,  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  wwaass  
ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess2299..  OOnnee  ooff  tthhee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  iinnfflluueenncceedd  tthhee  rrhhyytthhmmss  ooff  rreeffoorrmm,,  
aanndd  aallssoo  oonn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  iitt  rreecceeiivveedd,,  bbeeaarrss  aa  RRuussssiiaann  nnaammee::  SSppuuttnniikk3300..  WWhheenn  tthhee  
SSoovviieettss  ppllaacceedd  tthhiiss  ssaatteelllliittee  iinn  oorrbbiitt,,  tthhee  WWeesstteerrnn  wwoorrlldd  wwaass  ffrriigghhtteenneedd,,  ssuubbmmeerrggeedd  aass  iitt  wwaass  
iinn  wwhhaatt  iiss  nnooww  aa  tthhiinngg  ooff  tthhee  ppaasstt::  tthhee  CCoolldd  WWaarr..  SSppuuttnniikk  wwaass  ppeerrcceeiivveedd  aass  eevviiddeennccee  ooff  
SSoovviieett  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssuuppeerriioorriittyy..  IIff  tthhiinnggss  ccoonnttiinnuueedd  lliikkee  tthhaatt,,  ssoooonn  tthhee  SSoovviieettss  wwoouulldd  
bbeeccoommee  mmaasstteerrss  ooff  tthhee  wwoorrlldd..  TThhee  SSoovviieett  eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  wwaass  oovveerrrraatteedd,,  wwaass  
vviieewweedd  aass  aa  ddaannggeerroouuss  tthhrreeaatt  ttoo  ffrreeeeddoomm  aanndd  ddeemmooccrraaccyy..  HHiissttoorryy  wwoouulldd  cchhaannggee  tthhaatt  
ppeerrcceeppttiioonn,,  bbuutt  oonnllyy  aa  lloonngg  ttiimmee  aafftteerr  tthhoossee  eevveennttss..  
    
  TThheerree  wwaass  tthheenn  aa  ggeenneerraall  ccrryy  ttoo  uuppddaattee  aanndd  iimmpprroovvee  sscciieennttiiffiicc  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  
eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  WWeesstteerrnn  wwoorrlldd..  TThhee  mmoommeenntt  wwaass  rriippee  ffoorr  tthhee  rreeffoorrmm  ooff  MMaatthheemmaattiiccss3311..  
    
  EExxtteennssiivvee  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ssttrreennggtthheenneedd  mmaatthheemmaattiiccss  rreeffoorrmm3322..  PPeerrhhaappss  
tthhee  ttrraannssppaarreennttllyy  iinntteerrnnaattiioonnaall  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  rreeffoorrmm  wwaass  dduuee  ttoo  tthhaatt  ppoolliittiiccaall  ffaaccttoorr3333..  
    
  TThheessee  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  mmooddeerrnniizzaattiioonn  nneecceessssaarriillyy  rreeaacchheedd  oouurr  ssuubbccoonnttiinneenntt,,  bbuutt  tthhee  
iinniittiiaattiivvee  iinn  ffaavvoorr  ooff  tthhee  rreeffoorrmm  ccaammee  ffrroomm  wwiitthhoouutt..  FFiirrsstt,,  wwee  rreecceeiivveedd  tthhee  tteexxttbbooookkss  ooff  tthhee  
SScchhooooll  MMaatthheemmaattiiccss  SSttuuddyy  GGrroouupp  ((SSMMSSGG))  aarrrriivviinngg  ffrroomm  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  BBuutt  pprroobbaabbllyy  
tthhee  mmoosstt  ddeecciissiivvee  eevveenntt  wwaass  tthhee  FFiirrsstt  IInntteerraammeerriiccaann  CCoonnffeerreennccee  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  
EEdduuccaattiioonn,,  hheelldd  iinn  BBooggoottáá,,  CCoolloommbbiiaa,,  iinn  11996611..  AAss  wwee  sshhaallll  sseeee,,  tthhiiss  CCoonnffeerreennccee  rreecceeiivveedd  
llaarrggee  ffiinnaanncciiaall  aaiidd  ffrroomm  tthhee  UU..SS..  NNaattiioonnaall  SScciieennccee  FFoouunnddaattiioonn  ((NNSSFF)),,  aanndd  wwaass  aatttteennddeedd  bbyy  
rreessppeecctteedd  mmaatthheemmaattiicciiaannss,,  ssuucchh  aass  MMaarrsshhaallll  SSttoonnee  ffrroomm  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  GGuussttaavvee  
CChhooqquueett  ffrroomm  FFrraannccee..  TThhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  aallll  ccoouunnttrriieess  iinn  oouurr  
hheemmiisspphheerree  wwaass  ssoouugghhtt  ttoo  iimmpplleemmeenntt  wwiitthhoouutt  ddeellaayy  aa  ssttrraatteeggiicc  ppllaann::  pprreeppaarraattiioonn  aanndd//oorr  
ttrraannssllaattiioonn  ooff  tteexxttbbooookkss;;  ccuurrrriiccuulluumm  cchhaannggeess;;  ttrraaiinniinngg  ooff  tteeaacchheerrss,,  eettcc..,,  tthhiinnggss  tthhaatt  wweerree  
aallrreeaaddyy  ggooiinngg  oonn  iinn  EEuurrooppee  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  
    
  AA  ffoolllloowwuupp  ccoonnffeerreennccee  wwaass  hheelldd  iinn  LLiimmaa,,  iinn  11996666,,  wwhheerree  tthhee  ssyyllllaabbuuss  ffoorr  sseeccoonnddaarryy  
sscchhoooollss  ((1122--1188  yyeeaarr  oollddss))  wwaass  pprreeppaarreedd..  TThhiiss  ssyyllllaabbuuss  wwoouulldd  bbee  iinnssttrruummeennttaall  iinn  tthhee  rreeffoorrmm  
ooff  aallll  MMaatthheemmaattiiccss  ccuurrrriiccuullaa  oonn  tthhee  ssuubbccoonnttiinneenntt..  MMeetthhooddss  aanndd  pprrooggrraammss  ffoorr  ttrraaiinniinngg  
tteeaacchheerrss  wweerree  aallssoo  ddeessiiggnneedd  iinn  LLiimmaa..  
    
  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  ddiidd  nnoott  hhaavvee  aa  cclloosseellyy--kknniitt  mmaatthheemmaattiiccaall  oorr  sscciieennttiiffiicc  ccoommmmuunniittyy,,  aanndd  tthhiiss  
mmaaddee  iitt  eeaassiieerr  ffoorr  tthhee  rreeffoorrmm  ttoo  bbee  aacccceepptteedd3344..  UUnniivveerrssiittiieess  ggoott  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprroocceessss,,  iinn  
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ddiiffffeerreenntt  wwaayyss  aanndd  aatt  vvaarriioouuss  ppaacceess3355,,  aanndd  ssttuuddeennttss  rreettuurrnniinngg  hhoommee  aafftteerr  ggrraadduuaattiinngg  iinn  
MMaatthheemmaattiiccss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  EEuurrooppee,,  rreeiinnffoorrcceedd    ----iinn  ggeenneerraall----    tthhee  nneeww  ppllaannss3366..  
TTeexxttbbooookkss,,  ssoommeettiimmeess  ssttiillll  iinn  uussee  ttooddaayy,,  ppllaayyeedd  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthhaatt  pprroocceessss3377..  
    
  TThhee  IInntteerraammeerriiccaann  CCoommmmiitttteeee  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  ((IIAACCMMEE))  wwaass  bboorrnn  wwiitthhiinn  
tthhiiss  ggeenneerraall  ccoonntteexxtt3388..  IIttss  ffiirrsstt  pprreessiiddeenntt  wwaass  tthhee  ggrreeaatt  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  mmaatthheemmaattiicciiaann,,  
MMaarrsshhaallll  SSttoonnee..  LLuuiiss  SSaannttaallóó,,  rreennoowwnneedd  mmaatthheemmaattiicciiaann  aanndd  eedduuccaattoorr  bboorrnn  iinn  SSppaaiinn  aanndd  
rreessiiddiinngg  iinn  AArrggeennttiinnaa,,  wwaass  cchhoosseenn  iinn  11996666  aass  hhiiss  rreepprreesseennttaattiivvee  iinn  eevveerryytthhiinngg  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  
LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  wwaass  iinn  cchhaarrggee  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  rreeffoorrmm,,  wwiitthh  
rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  aallll  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  hheemmiisspphheerree3399..  
      
  AAss  wwee  sshhaallll  sseeee,,  tthhee  IInntteerraammeerriiccaann  CCoonnffeerreenncceess  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  wweerree  
ffaaiitthhffuull  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss  ttoo  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  rreeffoorrmm..  HHoowweevveerr,,  jjuusstt  aass  MMaatthheemmaattiiccss  
EEdduuccaattiioonn  kkeepptt  oonn  cchhaannggiinngg  wwoorrllddwwiiddee,,  tthhee  ssaammee  tthhiinngg  wwaass  hhaappppeenniinngg  wwiitthhiinn  IIAACCMMEE..  TThhee  
RReeffoorrmm  ddiidd  mmuucchh  ttoo  rreeiinnffoorrccee  tthhee  ttiieess  aammoonngg  mmaatthheemmaattiicciiaannss  aallll  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd,,  eessppeecciiaallllyy  
bbeettwweeeenn  tthhoossee  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthheeiirr  ccoouunntteerrppaarrttss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  CCaannaaddaa  aanndd  
EEuurrooppee..  IIAACCMMEE  bbeeccaammee  lliitteerraallllyy  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  bbrriiddggee  jjooiinniinngg  tthhee  NNoorrtthh  aanndd  tthhee  SSoouutthh  ooff  
tthhee  hheemmiisspphheerree  iinn  eevveerryytthhiinngg  ddeeaalliinngg  wwiitthh  MMaatthheemmaattiiccss  aanndd  MMaatthheemmaattiiccss  tteeaacchhiinngg..  TThhee  
RReeffoorrmm  bbrroouugghhtt  wwiitthh  iitt  aa  ssppiirriitt  aanndd  aa  mmyyssttiiqquuee  aammoonngg  mmaatthheemmaattiicciiaannss,,  wwhhoo  ccoonnttrriibbuutteedd  aa  
ggrreeaatt  ddeeaall  iinn  pprreeppaarriinngg    lliikkee--mmiinnddeedd  pprrooffeessssiioonnaallss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eennttiirree  rreeggiioonn,,  aanndd  
ssttrreennggtthheenniinngg  tthheeiirr  aaccaaddeemmiicc  rreeaallmm  wwiitthhiinn  tthhee  uunniivveerrssiittiieess..  
    
  WWhheetthheerr  oorr  nnoott  tthheeyy  wweerree  bbaasseedd  oonn  iiddeeaass  tthhaatt  aarree  ccoorrrreecctt,,  mmaannyy  ooff  tthhee  aaccttiioonnss  tthhaatt  wweerree  
bboorrnn  iinn  tthhee  iinniittiiaattiivveess  tthhaatt  sspprraanngg  uupp  aarroouunndd  tthhee  rreeffoorrmm  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  ddeevveellooppiinngg  tthhee  
pprrooffeessssiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  MMaatthheemmaattiiccss  tteeaacchheerrss  aass  ssppeecciiaalliissttss,,  iinn  tthheeiirr  oowwnn  rriigghhtt,,  ddiiffffeerreenntt  
ffrroomm  tthhee  mmaatthheemmaattiicciiaann  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  eedduuccaattoorr..  
    
  WWiitthh  tthhee  ppaassssaaggee  ooff  ttiimmee,,  tthhee  RReeffoorrmm''ss  oorriiggiinnaall  oobbjjeeccttiivveess  ddiissaappppeeaarreedd  ffrroomm  IIAACCMMEE,,  
jjuusstt  aass  hhaadd  hhaappppeenneedd  eellsseewwhheerree..  HHoowweevveerr,,  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  hhaass  
rreemmaaiinneedd..  IItt  mmuusstt  bbee  rreeccooggnniizzeedd  aass  tthhee  mmoosstt  ppeerrmmaanneenntt  aanndd  iimmppoorrttaanntt  oonnee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  
MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  iinn  tthhee  llaasstt  tthhiirrttyy  yyeeaarrss..  
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11    SSoommee  ffrraaggmmeennttss  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  aappppeeaarreedd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  iinn  tthhee  aarrttiiccllee  wwrriitttteenn  bbyy  AAnnggeell  

RRuuiizz,,  ""LLaass  mmaatteemmááttiiccaass  mmooddeerrnnaass  eenn  llaass  AAmméérriiccaass::  FFiilloossooffííaa  ddee  uunnaa  RReeffoorrmmaa""  [[MMooddeerrnn  
MMaatthheemmaattiiccss  iinn  tthhee  AAmmeerriiccaass::  PPhhiilloossoopphhyy  ooff  aa  RReeffoorrmm]],,  EEdduuccaacciióónn  MMaatteemmááttiiccaa,,  vvooll  44,,  
nnoo..  11,,  AApprriill  11999922..    IItt  wwaass  aallssoo  ppuubblliisshheedd  bbyy  UUNNEESSCCOO  iinn  tthhee  bbooookk  LLaass  MMaatteemmááttiiccaass  eenn  
llaass  AAmméérriiccaass  VVIIIIII,,  PPaarriiss,,  11999933..  

  
22    SSuurrvveeyyss  iinn  tthhiiss  rreessppeecctt  hhaadd  bbeeeenn  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  UUNNEESSCCOO  aanndd  OOEECCDD  bbeeffoorree  

RRooyyaauummoonntt;;  tthhiiss  ccaann  bbee  sseeeenn  iinn  UUNNEESSCCOO  rreeppoorrttss  ffrroomm  11995500  aanndd  11995566..  
  
33  YYoouu  ccaann  ccoonnssuulltt  tthhee  wwoorrkk  bbyy  HHoowwaarrdd  FFeehhrr,,  JJoohhnn  CCaammpp  aanndd  HHoowwaarrdd  KKeelllloogggg::  LLaa  

rreevvoolluucciióónn  eenn  llaass  mmaatteemmááttiiccaass  eessccoollaarreess  ((sseegguunnddaa  ffaassee))  [[TThhee  RReevvoolluuttiioonn  iinn  SScchhooooll  
MMaatthheemmaattiiccss]],,  WWaasshhiinnggttoonn  DDCC::  OOAASS,,  11997711,,  pp..  88..  

  
44  IItt  iiss  iinntteerreesstteedd  ttoo  ppooiinntt  oouutt  jjuusstt  wwhhoo  wweerree  tthhoossee  rreepprreesseennttaattiivveess::  MMaarrsshhaallll  SSttoonnee,,  AAllbbeerrtt  

WW..  TTuucckkeerr,,  EE..  GG..  BBeeggllee,,  RRoobbeerrtt  EE..  KK..  RRoouurrkkee,,  aanndd  HHoowwaarrdd  FF..  FFeehhrr..  SSttoonnee,,  FFeehhrr,,  aanndd  
BBeeggllee  wweerree  llaatteerr  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  IIAACCMMEE..  

  
55    IIbbiidd..,,  pp..  99..  
  
66  TThhiiss  oorrggaanniizzaattiioonn  wwaass  bbaasseedd  iinn  PPaarriiss..    TTooddaayy  iitt  iiss  ccaalllleedd  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  

CCooooppeerraattiioonn  aanndd  EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  ((OOCCEEDD))..  
  
77  FFrroomm  NNoovveemmbbeerr  2233  ttoo  DDeecceemmbbeerr  44  ooff  11995599,,  iinn  tthhee  CCeerrccllee  CCuullttuurreell  ooff  RRooyyaauummoonntt,,  

AAssnniieerreess--ssuurr--OOiissee..  
  
88    IIbbiidd,,  pp..  99..  
  
99  TThhee  RRooyyaauummoonntt  SSeemmiinnaarr  ccuullmmiinnaatteedd  aa  pprroocceessss  ooff  44  oorr  55  yyeeaarrss  ooff  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  

mmooddeerrnniizzaattiioonn  ooff  pprree--uunniivveerrssiittyy  mmaatthheemmaattiiccss..  
  
1100  IInn  FFrraannccee,,  ccrraaddllee  ooff  tthhee  BBoouurrbbaakkii  ggrroouupp,,  tthhee  rreeffoorrmm  aaggeennddaa  wwaass  ddeevveellooppeedd  aass  ffoolllloowwss::  

11995555::  pprreeppaarraattoorryy  ccllaasssseess  ffoorr  tthhee  ""GGrraannddeess  EEccoolleess"";;  11996633::  rreeffoorrmm  ooff  tthhee  llaasstt  yyeeaarrss  ooff  
sseeccoonnddaarryy;;  11996699::  aallll  ooff  sseeccoonnddaarryy;;  11997711::  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarrss  ooff  pprriimmaarryy  sscchhooooll..  SSeeee  LL''eeccoollee  
eenn  pprrooiiee  aa  llaa  mmaatthhéémmaattiiqquuee,,  ccaahhiieerrss  ppééddaaggooggiiqquueess  111100,,  JJaannvviieerr,,  11997733,,  pp..  77..  

  
1111  IInn  tthhee  UUSSAA  dduurriinngg  tthhee  5500ss  tthheerree  wweerree  mmaannyy  rreeffoorrmm  iinniittiiaattiivveess  iinn  tthhee  sscchhooooll  mmaatthheemmaattiiccss  

pprrooggrraammss..    OOff  ccoouurrssee,,  iinn  11995588,,  bbeeffoorree  RRooyyaauummoonntt,,  tthhee  NNaattiioonnaall  SScciieennccee  FFoouunnddaattiioonn  
ssuuppppoorrtteedd  aa  ccoonnffeerreennccee  ffoorr  mmaatthheemmaattiicciiaannss  iinn  CChhiiccaaggoo;;  aanndd  aa  wweeeekk  llaatteerr  tthheerree  wwaass  aa  
ssiimmiillaarr  mmeeeettiinngg  iinn  CCaammbbrriiddggee,,  MMaassssaacchhuusseettttss..  SSeeee  MMoooonn,,  BBoobb::  TThhee  ""NNeeww  MMaatthhss""  
ccuurrrriiccuulluumm  ccoonnttrroovveerrssyy..  AAnn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttoorryy,,  LLoonnddoonn::  TThhee  FFaallmmeerr  PPrreessss,,  11998866;;  pp..  4466..  
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1122  WWhheenn  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  cciirrccuummssttaanncceess  iinnssttiittuuttiioonnaall  eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemmss  wweerree  uusseedd..  
  
1133  TThhee  rroollee  ooff  UUNNEESSCCOO  ccaann  bbee  cclleeaarrllyy  sseeeenn  iinn  mmaatthheemmaattiiccss  eedduuccaattiioonn  bbyy  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  

ooff  tthhee  6600ss..  TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  IInnnnoovvaattiioonn  ((CCEERRII)),,  
iinn  11996688,,  rreevveeaalleedd  ssuucchh  aa  ddiirreeccttiioonn;;  aa  ssttuuddyy  ooff  tthhee  rreeppoorrttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhaatt  cceenntteerr  
pprroovviiddee  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  eexxaammiinniinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  rreeffoorrmm::  iitt  ccaann  bbee  ssaaiidd  tthhaatt  tthhee  ccrruucciiaall  
yyeeaarrss  ooff  UUNNEESSCCOO  ssuuppppoorrtt  wweerree  11996699  ttoo  11997744..  

  
1144  TThhee  ddiirreeccttoorr  ooff  NNuuffffiieelldd  wwaass  GGeeooffffrreeyy  MMaatttthheewwss..  
  
1155  IInn  11996655  HHeeiinnrriicchh  BBaauueerrssffeelldd  wwaass  ddeessiiggnnaatteedd  ttoo  ddiirreecctt  tthhee  pprroojjeecctt  oonn  sscchhooooll  

mmaatthheemmaattiiccss;;  aanndd  iinn  11996666  tthhee  pprroojjeecctt  AAlleeff  wwaass  llaauunncchheedd  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFrraannkkffuurrtt  iinn  
HHeesssseenn..  

  
1166  PPrroojjeecctt  AAnnaalloogguuee  wwaass  ddiirreecctteedd  bbyy  NNiiccoollee  PPiiccaarrdd..  
  
1177  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  pprriimmaarryy  eedduuccaattiioonn  vvaarriioouuss  ccoonnffeerreenncceess  ccaann  bbee  mmeennttiioonneedd::  iinn  SSttaannffoorrdd,,  

UUSSAA,,  iinn  DDeecceemmbbeerr  ooff  11996644;;  iinn  PPaarriiss  iinn  AApprriill  ooff  11996655;;  aanndd  iinn  HHaammbbuurrgg  iinn  JJaannuuaarryy  ooff  
11996666..    AAllll  wweerree  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGrroouupp  ffoorr  MMaatthheemmaattiiccss,,  ccrreeaatteedd  iinn  
11996622,,  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  aanndd  ffiinnaanncceedd  bbyy  UUNNEESSCCOO..  IInn  tthhoossee  yyeeaarrss  oonnee  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaallss  
tthhaatt  mmoosstt  hheellppeedd  ttoo  ppuubblliicciizzee  tthhee  rreeffoorrmm  wwaass  ZZ..PP..  DDiieenneess..  CCffrr..  MMoooonn,,  oopp..  cciitt..,,  pp..  5555..  

  
1188  AAss  MMoooonn  ppooiinntteedd  oouutt::  ""TThhee  ccaassee  ssttuuddiieess  ddeemmoonnssttrraattee  tthhaatt  oonnee  iinntteerreesstt  ggrroouupp  aappppeeaarrss  ttoo  

hhaavvee  bbeeeenn  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinnfflluueennttiiaall  iinn  tthhee  eeaarrllyy  yyeeaarrss  ooff  rreeffoorrmm..  TThhee  iimmppaacctt  ooff  uunniivveerrssiittyy  
mmaatthheemmaattiicciiaannss,,  nnoottaabbllyy  tthhoossee  aaddvvooccaattiinngg  aa  ""bboouurrbbaakkiisstt""  rreeffoorrmm  ooff  tthhee  sscchhooooll  
ccuurrrriiccuulluumm,,  iiss  ddeemmoonnssttrraatteedd  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy"",,  oopp..  cciitt..,,  pp..  221166..  MMoooonn  iiss  rreeffeerrrriinngg  ttoo  
FFrraannccee,,  HHoollllaanndd,,  EEnnggllaanndd,,  GGeerrmmaannyy,,  aanndd  DDeennmmaarrkk..  

  
1199  SSoommee  wwiitthh  cceerrttaaiinn  lliinnkkss  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt..  SSeeee  MMoooonn,,  oopp..  cciitt..,,  pp..  119988..  
  
2200  SSoommee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  rreeffoorrmmeerrss  iinn  EEuurrooppee  wweerree  BBaauueerrssffeelldd  iinn  GGeerrmmaannyy,,  

CChhrriissttiiaannsseenn  iinn  DDeennmmaarrkk,,  FFrreeuuddeenntthhaall  iinn  HHoollllaanndd,,  PPiiccaarrdd  iinn  FFrraannccee,,  aanndd  MMaatttthheewwss  iinn  
EEnnggllaanndd..  OOnnllyy  MMaatttthheewwss  ddiidd  nnoott  ccoommee  ffrroomm  aa  uunniivveerrssiittyy..  

  
2211  IInn  tthhee  UUSSAA  tthheerree  wwaass  aa  ccoonncceerrtteedd  eeffffoorrtt  ddiirreecctteedd  bbyy  mmaatthheemmaattiicciiaannss::    EE..GG..  BBeeggllee  wwaass  

nnaammeedd  ttoo  ddiirreecctt  tthhee  SScchhooooll  MMaatthheemmaattiiccss  SSttuuddyy  GGrroouupp  ((SSMMSSGG))  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  
AAmmeerriiccaann  MMaatthheemmaattiiccaall  SSoocciieettyy,,  tthhee  MMaatthheemmaattiiccss  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaa,,  aanndd  tthhee  
NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ooff  TTeeaacchheerrss  ooff  MMaatthheemmaattiiccss;;  ccffrr..  MMoooonn,,  oopp..  cciitt..,,  pp..  4466..  

  
2222  IItt  iiss  iinntteerreessttiinngg  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  oonnee  ooff  tthhee  ccrriittiiccss  ooff  tthhee  rreeffoorrmm  ((aalltthhoouugghh  hhee  wwaass  aa  ssuuiiss  

ggeenneerriiss  rreeffoorrmmeerr  iinn  HHoollllaanndd))  wwaass  HHaannss  FFrreeuuddeenntthhaall..  IInn  ffaacctt,,  ffrroomm  tthhee  5500ss  hhee  hhaadd  ccoommee  
oouutt  aaggaaiinnsstt  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss;;  hhee  wwaass  tthhee  oonnee  wwhhoo  hhaadd  ssppookkeenn  
iinnsstteeaadd  ooff  aa  mmooddeerrnn  tteeaacchhiinngg  ooff  mmaatthheemmaattiiccss..  OOnnee  ooff  hhiiss  llaasstt  ccrriittiiccaall  aarrttiicclleess  wwaass  ""NNeeww  
MMaatthhss  oorr  NNeeww  EEdduuccaattiioonn"",,  PPrroossppeeccttss,,  vvooll..  99,,  nnoo..  33,,  pp..  332211--333311,,  11997799..  
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2233  SSeeee  FFeehhrr,,  eett..  aall..,,  pp..  2299..  
  
2244  WWiitthhoouutt  aa  ddoouubbtt  tthhee  BBoouurrbbaakkii  iiddeeoollooggyy  hhaadd  aann  iinnfflluueennccee  iinn  tthhee  UUSSAA;;  sseeee  MMoooonn  ,,  oopp..  

cciitt..,,  pp..  6655..  
  
2255  PPiiaaggeett  eevveenn  ccoollllaabboorraatteedd  wwiitthh  aann  iimmppoorrttaanntt  ppuubblliiccaattiioonn  tthhaatt  rreeuunniitteedd  tthhee  pprriinncciippaall  

rreeffoorrmmeerrss  iinn  FFrraannccee::  sseeee  LLiicchhnneerroowwiicczz,,  AA..,,  PPiiaaggeett,,  JJ..,,  GGaatttteeggnnoo,,  CC..,,  DDiieeuuddoonnnnéé,,  JJ..,,  
CChhooqquueett,,  GG..,,  BBeetthh,,  EE..WW..,,  iinn  LL''EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddeess  mmaatthheemmaattiiqquueess,,  DDeellaacchhaauuxx  aanndd  
NNiieessttllee,,  11996600..  

  
2266  FFoorr  aann  eexxtteennssiivvee  ssttuuddyy  ooff  tthheessee  tthheemmeess,,  sseeee  tthhee  bbooookk  bbyy  AAnnggeell  RRuuiizz::  MMaatteemmááttiiccaass  yy  

FFiilloossooffííaa..  EEssttuuddiiooss  LLooggiicciissttaass..  SSaann  JJoosséé,,  CCoossttaa  RRiiccaa::  EEddiittoorriiaall  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  
CCoossttaa  RRiiccaa,,  11999900..  

  
2277  WWiitthhoouutt  aa  ddoouubbtt,,  aa  pprroocceessss  wwaass  aatt  wwoorrkk  iinn  mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss  rreeffoorrmm  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhoossee  

tthhaatt  iinn  sscciieennccee  KKuuhhnn  hhaass  ccaalllleedd  ppaarraaddiiggmm  sshhiiffttss..    AA  ppaarraaddiiggmm  wwaass  ccrreeaatteedd  tthhaatt  wwaass  
ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  vveerryy  llaarrggee  aanndd  hheetteerrooggeenneeoouuss  ccoommmmuunniittyy,,  iinn  wwhhiicchh  mmaatthheemmaattiiccss  ppllaayyeedd  aa  
cceennttrraall  rroollee..  TThhee  nneeww  ppaarraaddiiggmm  ddeetteerriioorraatteedd  iinn  aa  ffeeww  yyeeaarrss,,  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  yyeett  ccrreeaatteedd  aa  
ssuubbssttiittuuttee  ppaarraaddiiggmm..  

  
2288  MMoorree  tthhaann  iimmppoossiittiioonn  ffrroomm  EEuurrooppee  oorr  iimmppoossiittiioonn  ffrroomm  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  tthhee  mmaatttteerr  

sshhoouulldd  bbee  sseeeenn  aass  aa  ppaarraalllleell  pprroocceessss  ooff  iinnnnoovvaattiioonn  wwhheerree  rreecciipprrooccaall  iinnfflluueenncceess  wweerree  
pprreesseenntt..    CCffrr..  MMaaccDDoonnaalldd,,  BB..  aanndd  WWaallkkeerr,,  RR..,,  CChhaannggiinngg  tthhee  CCuurrrriiccuulluumm,,  LLoonnddoonn::  
HHeeiinneemmaannnn,,  11997766..  

  
2299  IItt  sshhoouulldd  bbee  rreemmeemmbbeerreedd  tthhaatt  iitt  wwaass  iinn  tthhee  UUSSAA  tthhaatt  tthhee  ssttrraatteeggyy  ooff  RR  &&  DD  wwaass  

ddeevveellooppeedd  tthhaatt  ttrriieedd,,  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  cchhaannggeess  iinn  ccuurrrriiccuullaa..  
  
3300  TThhaatt  ssaatteelllliittee  wwaass  llaauunncchheedd  oonn  OOccttoobbeerr  44,,  11995577..  
  
3311  WWee  sshhoouulldd  bbee  ccaarreeffuull  hheerree,,  nnoo  mmaatttteerr  hhooww  iimmppoorrttaanntt  SSppuuttnniikk  wwaass  hhiissttoorriiccaallllyy,,  iitt  wwaass  nnoott  

tthhee  oonnllyy  ffaaccttoorr,,  oorr  tthhee  ddeetteerrmmiinniinngg  ffaaccttoorr,,  iinn  tthhee  rreeffoorrmm..    SSeeee  MMoooonn,,  oopp..  cciitt..,,  pp..  6655..  
  
3322  AAss  ssoooonn  aass  SSppuuttnniikk  wwaass  llaauunncchheedd  tthhee  MMaaddiissoonn  PPrroojjeecctt  wwaass  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  UUSSAA;;  iinn  

CCaannaaddaa  tthhee  SShheerrbbrrooookkee  MMaatthheemmaattiiccss  PPrroojjeecctt  wwaass  ccrreeaatteedd;;  iinn  EEnnggllaanndd  aann  eedduuccaattiioonnaall  
ccoommmmiissssiioonn  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  SSiirr  GGeeooffffrreeyy  CCrroowwtthheerr  wwaass  ccrreeaatteedd;;  77  yyeeaarrss  llaatteerr  tthhee  
NNuuffffiieelldd  MMaatthheemmaattiiccss  PPrroojjeecctt  wwaass  ccrreeaatteedd  ffoorr  tthhee  pprriimmaarryy  lleevveell..    CCffrr..  MMoooonn,,  oopp..  cciitt..,,  pp..  
114466..  

  
3333  TThhaatt  ccaann  bbee  sseeeenn  iinn  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  RRooyyaauummoonntt  SSeemmiinnaarr..  PPeerrhhaappss  iitt  sshhoouulldd  bbee  

rreeccaalllleedd  tthhaatt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoollllaabboorraattiioonn  wwaass  ssttrreennggtthheenneedd  pprreecciisseellyy  iinn  tthhoossee  yyeeaarrss::  iinn  
11996600  CCaannaaddaa  aanndd  tthhee  UUSSAA  eenntteerreedd  tthhee  OOCCEEEE  ffoorrmmiinngg  tthhee  OOEECCDD..  
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3344  TThhee  ccaassee  ooff  CCoossttaa  RRiiccaa  iiss  iinntteerreessttiinngg  bbeeccaauussee  tthhee  rreeffoorrmm  wwaass  ccooddiiffiieedd  iinn  ooffffiicciiaall  

pprrooggrraammss  bbeeggiinnnniinngg  iinn  11996644;;  tthhiiss  wwaass  dduuee  ttoo  aa  ssppeecciiaall  ssiittuuaattiioonn::  tthhee  CCoossttaa  RRiiccaann  
eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm  eexxppeerriieenncceedd  aa  rreeffoorrmm  iinn  tthhee  eeaarrllyy  6600ss;;  DDrr..  AAllffaarroo  SSaaggoott,,  ttooookk  
aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  ttoo  iinnttrroodduuccee  tthhee  mmaaiinn  aassppeeccttss  ooff  rreeffoorrmm  iinnttoo  tthhee  
mmaatthheemmaattiiccss  pprrooggrraamm  ooff  11996644..  AAllffaarroo  hhiimmsseellff  wwrroottee  tthhee  ffiirrsstt  tteexxttbbooookkss  wwiitthh  tthhee  nneeww  
ffooccuuss,,  aalltthhoouugghh  iitt  sshhoouulldd  bbee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  ccoommpplleetteellyy  aabbaannddoonniinngg  iinnttuuiittiivvee  aassppeeccttss  
aanndd  aa  rreellaattiioonn  ttoo  pphhyyssiiccss..  

  
3355  TThhee  pprroocceessss  ooff  pprreeppaarriinngg  mmaatthheemmaattiiccss  tteeaacchheerrss  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  eesssseennttiiaallllyy  wwaass  

ddeevveellooppeedd  iinn  tthhee  7700ss;;  aanndd  iitt  wwaass  ddoommiinnaatteedd  bbyy  BBoouurrbbaakkiiaann  ppaarraaddiiggmmss  aanndd  rraattiioonnaalliisstt  
pphhiilloossoopphhiieess..  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  mmoommeenntt  ooff  
ddeelliinneeaattiinngg  ppllaannss  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree..  

  
3366  MMaannyy  ooff  tthheemm  aallssoo  hheellppeedd  ttoo  ccrreeaattee  aa  ddiissttaanncciinngg  bbeettwweeeenn  mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  mmaatthheemmaattiiccss  

eedduuccaattiioonn,,  aass  wweellll  aass,,  bbeettwweeeenn  mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  tthhee  ootthheerr  sscciieenncceess..  
  
3377  OOff  ccoouurrssee,,  oonn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveell  aa  mmaatthheemmaattiiccss  tteexxttbbooookk  iinndduussttrryy  wwaass  ggeenneerraatteedd,,  

pprroovvookkiinngg  aann  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  ssoocciiaalliizzaattiioonn  ttoo  tthhee  nneeww  mmaatthheemmaattiiccss..  
  
3388  SSeeee  EEdduuccaacciióónn  MMaatteemmááttiiccaa  eenn  tthhee  AAmméérriiccaass..  IInnffoorrmmee  ddee  llaa  PPrriimmeerraa  CCoonnffeerreenncciiaa  

IInntteerraammeerriiccaannaa  ssoobbrree  llaa  EEdduuccaacciióónn  ddee  llaass  MMaatteemmááttiiccaass  [[MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  iinn  tthhee  
AAmmeerriiccaass..  RReeppoorrtt  oonn  tthhee  FFiirrsstt  IInntteerraammeerriiccaann  CCoonnffeerreennccee  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn]];;  
eeddiitteedd  bbyy  HHoowwaarrdd  FFeehhrr,,  TTeeaacchheerrss  CCoolllleeggee,,  CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy::  BBuurreeaauu  ooff  PPuubblliiccaattiioonnss,,  
11996622,,  pp..  118844..  

  
3399  TThhee  rreeffoorrmm  iinnfflluuxx  iinnttoo  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  bbeenneeffiitttteedd  ffrroomm  aa  ppaarrttiiccuullaarr  eexxppeerriieennccee  iinn  CChhiillee,,  

AArrggeennttiinnaa  aanndd  UUrruugguuaayy  tthhaatt  ccaann  bbee  ssyymmbboolliizzeedd  bbyy  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  CCoonnsseejjoo  
LLaattiinnooaammeerriiccaannoo  ddee  MMaatteemmááttiiccaass  ee  IInnffoorrmmááttiiccaa  ((CCLLAAMMII))  [[LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  CCoouunncciill  ooff  
MMaatthheemmaattiiccss  aanndd  IInnffoorrmmaattiiccss]]..    TThhee  ssppeecciiaall  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  AArrggeennttiinnee  iinntteelllleeccttuuaallss  ttoo  
EEuurrooppee  pprroommootteedd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhee  ssppeecciiaall  iinntteerrvveennttiioonn  ooff  tthhee  BBoouurrbbaakkii  ggrroouupp  iinn  LLaattiinn  
AAmmeerriiccaa::  DDiieeuuddoonnnnéé  hhiimmsseellff  ttaauugghhtt  aa  ccoouurrssee  ffoorr  sseevveerraall  mmoonntthhss  iinn  BBuueennooss  AAiirreess  ttoo  
yyoouunngg  mmaatthheemmaattiicciiaannss  tthhaatt  ccaammee  ffrroomm  vvaarriioouuss  ppaarrttss  ooff  SSoouutthh  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhaatt,,  llaatteerr,,  
wwoouulldd  bbee  iinnfflluueennttiiaall  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  mmaatthheemmaattiiccss..    IIAACCMMEE  wwaass  nnoott  tthhee  
oonnllyy  rroouuttee  ttrraavveelllleedd  bbyy  BBoouurrbbaakkii  iiddeeoollooggyy  oonn  iittss  wwaayy  ttoo  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  


