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  WWee  ffaaccee  mmaannyy  hhiigghhllyy  ccoommpplleexx  sscciieennttiiffiicc,,  aaccaaddeemmiicc  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ttaasskkss  iinn  tthhee  nneexxtt  
mmiilllleennnniiuumm  iinn  aa  wwoorrlldd  mmuucchh  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  oonnee  tthhaatt  eemmeerrggeedd  ffrroomm  tthhee  SSeeccoonndd  WWoorrlldd  
WWaarr..  EEaacchh  ddaayy  tthhaatt  wwee  lliivvee  wwee  ffiinndd  oouurrsseellvveess  iinn  aa  pprroocceessss  ooff  ccoonnssttaanntt  rreeddeeffiinniittiioonn..    SSoommee  
tthhiinnggss,,  hhoowweevveerr,,  aappppeeaarr  ttoo  bbee  cclleeaarr  ttoo  eevveerryyoonnee::  aammoonngg  tthheemm,,  tthhee  pprreeddoommiinnaanntt  rroollee  ooff  tthhee  
mmaatthheemmaattiiccaall,,  nnaattuurraall,,  aass  wweellll  aass  ssoocciiaall  sscciieenncceess,,  aanndd  vvaarriioouuss  tteecchhnnoollooggiieess  iinn  lleeaaddiinngg  uuss  ttoo  
ffoorreesseeee  aa  ffuuttuurree  ffuullll  ooff  cchhaannggee  oorr,,  iinn  ootthheerr  wwoorrddss,,  aa  ffuuttuurree  iinn  wwhhiicchh  cchhaannggee  iiss  tthhee  ddaaiillyy  
nnoorrmm..  
  
  TThhoossee  ooff  uuss  wwhhoo  hhaavvee  mmaaddee  mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  iittss  tteeaacchhiinngg  oonnee  ooff  oouurr  pprriinncciippaall  
aaccttiivviittiieess  iinn  tthhiiss  cceennttuurryy  wwhhiicchh  iiss  ssoooonn  ttoo  eenndd,,  ccaann  ddoo  nnoo  mmoorree  tthhaann  cceelleebbrraattee  tthhee  aaddvveenntt  ooff  
aann  hhiissttoorriiccaall  oorrddeerr  iinn  wwhhiicchh  oouurr  ddiisscciipplliinnee  hhaass  bbeeeenn  ccaalllleedd  ttoo  ooccccuuppyy  aann  eevveenn  mmoorree  
ttrraannsscceennddeennttaall  rroollee  iinn  ssoocciiaall  aanndd  hhuummaann  pprrooggrreessss..  WWiitthh  aa  vviieeww  ttoo  tthhee  ffuuttuurree,,  wwhhiicchh  ffoorr  
qquuiittee  ssoommee  ttiimmee  hhaass  bbeeeenn  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprreesseenntt,,  wwee  ccaannnnoott,,  ffaaiill  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  ttoo  cchhaarrtt  tthhee  
bbeesstt  ccoouurrssee  iinnttoo  tthhee  ffuuttuurree  wwee  mmuusstt  aallssoo  hhaavvee  tthhee  bbeesstt  ppoossssiibbllee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ppaasstt..  
TThhuuss  tthhee  ttaasskk  ooff  eexxaammiinniinngg  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  eedduuccaattiioonn  pprroovviiddeess  uuss  
wwiitthh  vvaalluuaabbllee  kknnoowwlleeddggee  wwiitthh  wwhhiicchh  ttoo  bbeeggiinn  bbuuiillddiinngg  aa  bbrriigghhtt  ttoommoorrrrooww  ffoorr  tthhaatt  vviittaall  
ddiisscciipplliinnee..  IInn  tthhaatt  sseennssee  aa  hhiissttoorryy  ooff  wwhhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  tthhee  IInntteerraammeerriiccaann  CCoonnffeerreenncceess  oonn  
MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  iiss  nnoott  oonnllyy  aa  ttrriibbuuttee  ttoo  aann  aaccaaddeemmiicc  ttrraaddiittiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn  tthhaatt  
hhaass  rreecceeiivveedd  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbeesstt  tthhaatt  tthhee  wwoorrlldd  mmaatthheemmaattiiccss  ccoommmmuunniittyy  hhaass  ttoo  ooffffeerr,,  bbuutt  aallssoo  
aa  rreeffeerreennccee  ffoorr  ppllaannss  tthhaatt  tthhee  nneeww  hhiissttoorriiccaall  ccoonntteexxtt  rreeqquuiirreess..  
  
  FFoorr  tthhee  aaccaaddeemmiicciiaannss  tthhaatt  hhaavvee  aassssuummeedd  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  pprroodduucciinngg  tthhiiss  hhiissttoorriiccaall  
rreevviieeww  ooff  IIAACCMMEE,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  aa  ssppeecciiaall  hhoonnoorr  tthhaatt  hhaass  ppeerrmmiitttteedd  uuss  ttoo  ttaakkee  aa  cclloossee  llooookk  aatt  
tthhee  ddiivveerrssee  aanndd  ccoonnccuurrrreenntt  pprroocceesssseess  tthhaatt  hhaavvee  ssuurrrroouunnddeedd  tthheessee  CCoonnffeerreenncceess,,  ssuucchh  aass  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ttwwoo  ddiissttiinncctt  sscciieennttiiffiicc  ccoommmmuunniittiieess  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa::  tthhaatt  ooff  uunniivveerrssiittyy  
mmaatthheemmaattiicciiaannss  aanndd  tthhaatt  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  eedduuccaattoorrss..  MMuucchh  ccaann  bbee  ssaaiidd  aabboouutt  tthhee  
pphhiilloossoopphhiiccaall  pprreemmiisseess  ooff  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  ""mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss"",,  wwhhiicchh  ggeenneerraatteedd  tthhee  bbiirrtthh  
ooff  tthhee  IInntteerraammeerriiccaann  CCoommmmiitttteeee  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn,,  bbuutt  iitt  iiss  iinnddiissppuuttaabbllee  tthhaatt  tthhee  
CCoommmmiitttteeee  hhaass  ppllaayyeedd  aa  rroollee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  oorrddeerr  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  bbootthh  tthhoossee  aaccaaddeemmiicc  
ccoommmmuunniittiieess..  IItt  sshhoouulldd  bbee  eemmpphhaassiizzeedd  aass  aa  mmaatttteerr  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  rreelleevvaannccee  tthhaatt  tthhee  rreeffoorrmm  
aanndd  IIAACCMMEE  aattttaaiinneedd  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  tthhee  ccoonnttaaccttss  ooff  aaccaaddeemmiiccss  iinn  LLaattiinn  
AAmmeerriiccaa  wwiitthh  tthhoossee  iinn  tthhee  UUSSAA,,  CCaannaaddaa  aanndd  EEuurrooppee..  TThhee  bbrriiddggeess  ooff  iinniittiiaattiivveess,,  ccoonnttaaccttss,,  
aanndd  iinntteerrcchhaannggeess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  wweerree,,  dduurriinngg  mmaannyy  yyeeaarrss,,  tthhee  bbeesstt  iinntteerrnnaattiioonnaall  
oorrggaanniizzaattiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  mmaatthheemmaattiiccss  eedduuccaattiioonn  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  
  
  II  wwaass  aapppprrooaacchheedd  iinn  11999955  bbyy  IIAACCMMEE''ss  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  wwiitthh  tthhee  iiddeeaa  ooff  wwrriittiinngg  
tthhiiss  bbooookk..  PPrrooffeessssoorr  HHuuggoo  BBaarrrraanntteess,,  mmyy  ffrriieenndd,,  ccoolllleeaagguuee  aanndd  ccoollllaabboorraattoorr  dduurriinngg  mmaannyy  
yyeeaarrss  ooff  iinntteelllleeccttuuaall  iinniittiiaattiivveess,,  aaggrreeeedd  ttoo  aaccccoommppaannyy  mmee  iinn  tthhiiss  nneeww  cchhaalllleennggee  iinn  wwhhiicchh  wwee  
sseett  aann  aammbbiittiioouuss  ttiimmeelliinnee  ffoorr  oouurrsseellvveess..  OOuurr  ssttrraatteeggyy  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  bbooookk  iiss  eexxpprreesssseedd  iinn  tthhee  
rreessuullttiinngg  ssttrruuccttuurree..  TThhee  ffiirrsstt  cchhaapptteerr  sseettss  tthhee  ssoocciioohhiissttoorriiccaall  aanndd  iiddeeoollooggiiccaall  ccoonntteexxtt  tthhaatt  
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lleeaaddss  uuss  ttoo  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  wwhhaatt  ggeenneerraatteedd  tthhee  CCoonnffeerreenncceess  aanndd  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  
CCoommmmiitttteeee..  SSiinnccee  tthhoossee  eeaarrllyy  eeffffoorrttss  sseett  tthhee  ssttaaggee  ffoorr  llaatteerr  ddeevveellooppmmeennttss,,  iitt  wwaass  iimmppoorrttaanntt  
ttoo  ddeeddiiccaattee  aa  lloonngg  cchhaapptteerr  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo  CCoonnffeerreenncceess..  TThhee  tthhiirrdd  cchhaapptteerr,,  aallssoo  lloonngg,,  
ddeessccrriibbeess  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  CCoonnffeerreenncceess,,  aanndd  tthhee  ffoouurrtthh  cchhaapptteerr  ddeessccrriibbeess  tthhee  ttooppiiccss  aanndd,,  
eessppeecciiaallllyy  tthhee  pprroottaaggoonniissttss  tthhaatt  hhaavvee  mmaaddee  tthhee  CCoonnffeerreenncceess  ppoossssiibbllee  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  3355  
yyeeaarrss..  AA  cchhaapptteerr  oonn  ppeerrssppeeccttiivveess  cclloosseess  tthhee  bbooookk  wwiitthh  rreefflleeccttiioonnss  tthhaatt  ttaakkee  aannootthheerr  llooookk  aatt  
tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  mmooddeerrnn  mmaatthheemmaattiiccss  rreeffoorrmm  aanndd  oouuttlliinnee  ssoommee  ppoossssiibbllee  
ffuuttuurree  ddiirreeccttiioonnss..  WWee  ffoolllloowweedd  tthhiiss  ssttrraatteeggyy  ccaarreeffuullllyy  aanndd  wweerree  aabbllee  ttoo  ccoouunntt  oonn  tthhee  
vvaalluuaabbllee  ccoollllaabboorraattiioonn  ooff  EEdduuaarrddoo  LLuunnaa  wwhhoo  dduurriinngg  aallll  tthhiiss  ttiimmee  aasskkeedd  ffeellllooww  mmeemmbbeerrss  ooff  
IIAACCMMEE  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ddooccuummeennttss,,  pphhoottooccooppiieess  aanndd  aannyytthhiinngg  tthhaatt  ccoouulldd  hheellpp  uuss  iinn  oouurr  ttaasskk..  
EEdduuaarrddoo  LLuunnaa,,  CCllaauuddee  GGaauulliinn,,  FFiiddeell  OOtteeiizzaa,,  UUbbiirraattaann  DD''AAmmbbrroossiioo,,  PPaattrriicckk  SSccootttt  aanndd  
mmaannyy  ootthheerrss  hheellppeedd  uuss  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  oouurr  wwoorrkk  wwaass  eennrriicchheedd  wwiitthh  aa  vveerryy  rriicchh  ssoouurrccee  ooff  
ddooccuummeennttss..  TThhee  oobbsseerrvvaattiioonnss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  wwee  pprreesseenntt  aarree  tthhoossee  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  
bbaacckkeedd  uupp  wwiitthh  wwrriitttteenn  ddooccuummeennttaattiioonn..  ((TThheerreeffoorree  wwee  ccoouulldd  nnoott  ggoo  iinnttoo  tthhee  ddeepptthh  wwee  wwoouulldd  
hhaavvee  lliikkeedd  ffoorr  tthhee  CCoonnffeerreenncceess  iinn  GGuuaaddaallaajjaarraa  aanndd  CCaammppiinnaass..))  TToo  aallll  tthhoossee  ccoolllleeaagguueess  
aanndd  ffrriieennddss  wwee  wwiisshh  ttoo  eexxpprreessss  oouurr  ggrraattiittuuddee..  WWee  aallssoo  wwiisshh  ttoo  tthhaannkk  tthhee  PPrrooggrraamm  ooff  MMeettaa--
MMaatthheemmaattiiccss  RReesseeaarrcchh  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCoossttaa  RRiiccaa,,  BBaarrrryy  UUnniivveerrssiittyy  iinn  FFlloorriiddaa,,  aanndd  
tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonn  oonn  MMaatthheemmaattiiccaall  IInnssttrruuccttiioonn  ((IICCMMII))  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhiiss  
ppuubblliiccaattiioonn  ppoossssiibbllee..  
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