
Educació Matematica per a una civilització 
en procés de canvi 

Ubiratan D' Ambrosio* 

Introducció 

L'educació en general depen de variables que s'aglutinen en direc
cions molt amplies: a) I'alumne que es troba en el procés educatiu, com a 
individu que procura realitzar les seves aspiracions i respondre a les seves 
inquietuds; b) la inserció d'aquest alumne en la societat i les expectatives 
de la societat en relació amb ell; c) les estrategies d'aquesta societat per 
realitzar aquestes expectatives; d) els agents i els instruments per execu
tar aquestes estrategies, i e) el contingut que forma part d'aquesta es
trategia. 

De forma general, I'analisi d'aquestes variables ha estat domini d'algu
nes especialitats academiques: a) ~ aprenentatge i cognició; b) ~ objec
tius i filosofia de I'educació; e) ~ ensenyament i estructura i funcionament 
de I'escola; d) ~ formació del professorat i metodologia, i e) ~ contingut. 

Malauradament, en I'organització deis nostres cursos de formació del 
professorat, i igualment en els postgraus, s'ha fet emfasi en algunes d'a
questes especialitats amb I'exclusió d'altres, i s'ha creat així la figura de 
I'especialista i les seves arees de competencia. Als psicolegs els toca pre
ocupar-se de I'apartat a), als filosofs del b), als pedagogs del e) i el d), i 
als matematics del e). Com si fos possible separar aquestes arees. 

Aquest treball fa referencia a una perspectiva holística de I'educació 
matematica. Parlar des d'una perspectiva holística sempre provoca algu
nes esgarrifances en el lector o en I'oient; així com parlar de transdiscipli
narietat, d'etnomatematica, d'enfocament sistemic, de globalització i de 
multiculturalisme. Deixant de banda alguns matisos, totes aquestes deno
minacions reflecteixen un ampli esfon;: de contextualització de les nostres 
accions, com a individus i com a societat, en la concreció d'un ideal de 
pau i d'una humanitat felig. Reconec que aquesta és la meya utopia. I com 

• Ubiratan D'Ambrosio és professor titular de la Universidad de Campinas (Sao Paulo, Bra
sil) i esta considerat internacionalment com I'introductor deis estudis matematics aplicats a la 
cultura d'un pOble, I'etnomatematica, una area de coneixement íntimament relacionada amb la 
didactica i la historia de les matematiques. 
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a educador procuro orientar les meves accions en aquesta direcció. Com 
ser educador sense una utopia? 

Quan parlo d'una educació per a la pau, la majoria de la gent em ve 
amb aquesta pregunta: «Pero ... qué hi té a veure, aixo, amb I'educació 
matematica?». I responc «Hi té tot a veure".1 

Podria sintetitzar la meva posició dient que només es justifica insistir en 
una educació per a tots si fos possible aconseguir, a través seu, millor qua
litat de vida i major dignitat de la humanitat en el seu conjunt. La dignitat 
de cada individu es manifesta en I'encontre de cada individu amb els al
tres. Per tant, aconseguir I'estat de pau interior és una prioritat. Molts en
cara es deuen preguntar «Pero ... qué té aixo a veure amb I'educació ma
tematica?». I jo insisteixo a dir «Hi té tot a veure».2 

Aconseguir I'estat de pau interior és difícil, sobretot a causa de tots els 
problemes a qué ens enfrontem en el dia a dia, particularment en la rela
ció amb I'altre. ¿Deu ser que I'altre té dificultats per aconseguir un estat de 
pau interior? Moltes vegades veiem que I'altre té problemes que resulten 
de dificultats materials, com la falta de seguretat, la falta d'un lIoc de tre
ball, d'un salari i, moltes vegades, fins i tot la falta de casa i de menjar. La 
solidaritat amb I'altre és la primera manifestació de sentir-nos part d'una 
societat. La pau social sera un estat en qué aquestes situacions no es do
nin. I amb certesa torna novament la pregunta: «Pero ... qué hi té a veure 
la matematica amb aixo?». No sabria respondre de cap altra forma als ma
tematics que no perceben com tot aixo es relaciona que suggerint-Ios que 
pensin en la historia de la humanitat i I'entenguin una mica per veure que 
hi té tot a veure.3 

Tampoc són molts els que entenen que la pau ambiental té a veure 
amb la matematica, que sempre és concebuda des del punt de vista de 
I'aplicació al desenvolupament i al progrés. Recordo que la ciéncia mo
derna, que reposa en gran part en la matematica, ens dóna un instrumen
tal important per a una bona relació amb la naturalesa, pero també pode
rosos instruments de destrucció d'aquesta mateixa naturalesa. 4 

Aquestes múltiples dimensions de la pau, pau interior, pau social, pau 
ambiental i pau militar, són els objectius primers de qualsevol sistema 
educatiu. Aconseguir la pau total es I'única justificació de qualsevol esfor<;; 

(1) Ubiratan O'Ambrosio: "Mathematics and peace: Our responsabilities", a Zentralblatt für Oi
daktik der Mathematik/ZOM, Jahrgang 30, juny de 1998. Heft 3, pago 67-73. 

(2) Ubiratan O'Ambrosio: A Era da Consciencia. Sao Paulo: Editora Funda<;:ao Peirópolis, 1997. 
(3) Ubiratan O'Ambrosio: "Oiversity, Equity, and Peace: From Oream to Reality", a Janet Tren

tacosta and Margaret J. Kenney (ed.): Multicultural and Gender Equity in the Mathematics 
Classroom. The Gift of Oiversity 1997 Yearbook 01 the NCTM/National Council 01 Teachers 
01 Mathematics. NCTM. Reston. 1997, pago 243-248. 

(4) Ubiratan O'Ambrosio: "On Environmental mathematics education", a Zentralblatt für Oidak
tik der Mathematik ZOM94/6, pago 171-174. 
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per I'avene; científic i tecnológic, i hauria de ser el substrat de tot discurs 
polític. 

Aquest ha de ser el somni de I'ésser huma. Aquesta és I'esséncia de 
I'ésser huma. És I'ésser (substantiu) huma procurant ser (verb) huma. Re
peteixo el que van dir dos eminents matematics, Albert Einstein i Bertrand 
Russell, en el Manifest Pugwash de 1955: "Oblidar-se de tot i recordar-se 
de la humanitat». Intento, en les meves propostes d'educació matematica, 
seguir els ensenyaments d'aquests dos grans mestres, deis quals vaig 
aprendre molt de matematica, peró sobretot d'humanitat. 

Educació matematica i pau 

La meva proposta és fer una educació per a la pau i, en particular, una 
educació matematica per a la pau. 

Molts continuen intrigats: «Peró com relacionar trinomi de segon grau 
amb paú?». És probable que aquests mateixos individus acostumin a en
senyar el trinomi de segon grau donant com a exemple la trajectória d'un 
projectil de canó. Peró estic gairebé segur que no diuen, ni tan sois sug
gereixen, que aquest bellíssim instrument matematic, que és el trinomi de 
segon grau, és el que dóna a certs individus -artillers professionals, que 
probablement foren els millors alumnes de matematica de la seva promo
ció- la capacitat de disparar una bomba mortífera d'un canó per fer blanc 
sobre una població plena de gent, d'éssers humans, de carn i ossos, d'e
mocions i desigs, i matar-los, destruir les seves cases i temples, destruir 
arbres i animals que hi ha pertot, i contaminar els Ilacs o rius del voltant. 
El missatge implícit acaba essent: aprengui bé el trinomi de segon grau i 
vosté sera capae; de fer aixó. Només el que fa un bon curs de matematica 
tindra suficient base teórica per apuntar canon s sobre les poblacions. 

És ciar, els meus opositors diran, com ja ho van fer: «Peró aixó és un 
discurs demagógico Aquesta destrucció horrible només es fara quan sigui 
necessari. I és important que els nostres joves estiguin preparats per quan 
arribi aquest moment necessari». Aquells deis meus col'legues que donen 
molta importancia al contingut diuen, en última instancia, el següent: «És 
necessari conéixer bé els instruments. de I'enemic per poder derrotar-lo». 
Milions de persones han mantingut aquesta opinió durant tota la história de 
la humanitat i, en particular, durant la guerra freda, amb pérdues materials 
i moral s per a les dues parts en conflicte. Seria fonamental recordar que els 
interessats en aquest estat de les coses es justifiquen dient que aixó és ne
cessari perqué el blanc de la nostra bomba destructiva és un individu que 
no professa el nostre credo religiós, que no és del nostre partit polític, que 
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no segueix el nostre model económic de propietat i producció, que no té el 
nostre color de pello la nostra lIengua; en fi, que el blanc de la nostra bom
ba destructiva és un individu que és diferent. Aquest ha estat i continua es
sent el concepte del que és necessari en les relacions socials i polítiques. 

El trinomi de segon grau serveix com a exemple per argumentar. La im
portancia que fa que destaquem una cosa tan bella com el trinomi de se
gon grau, és interessant de comentar-la. No proposem eliminar el trinomi 
de segon grau deis programes, peró sí que diem que s'utilitzi també per 
mostrar, críticament, les coses Iletges que s'hi fan i destacar les coses ma
ques que també s'hi poden fer. 

Hi ha efectivament una moralitat associada al coneixement i, en parti
cular, al coneixement matematic. Per que insistir en educació i educació 
matematica, i en el mateix fet matematic, si no percebem com la nostra 
practica pot ajudar a construir una humanitat arrelada en el respecte, la so
lidaritat i la cooperació? 

La pau total depen essencialment de cada individu, si coneix i s'inte
gra en la se va societat, en la humanitat, en la naturalesa i en el cosmos. Al 
Ilarg de I'existencia de cada un de nosaltres es pot aprendre matematica, 
peró no es pot perdre el coneixement d'un mateix i crear barreres entre els 
individus i els altres, entre els individus i la societat, i generar habits de 
desconfianya en els altres, de no creure en la societat, de manca de res
pecte i d'ignorancia per la humanitat que és una sola, per la naturalesa 
que és comuna a tots i per I'univers com un tot. 

Com em veig sent un educador matematic? Com un educador que té 
la matematica com la se va area de competencia i el seu instrument d'ac
ció, peró no com un matematic que utilitza I'educació per a la divulgació 
de les seves habilitats i competencies com a matematic. La meva ciencia 
i el meu coneixement estan subordinats al meu humanisme. Com a edu
cador matematic, procuro utilitzar alió que vaig aprendre com a matematic 
per realitzar la meva missió d'educador. Divulgar aquest missatge és el 
meu propósit com a formador de formadors. 

En termes més clars i directes: I'alumne és més important que els pro
grames i els continguts. L'educació és I'estrategia més important per por
tar I'individu a un estat de pau amb si mateix i amb el seu entorn social, 
cultural i natural i a la seva localització en una realitat cósmica. 

Coneixement i acció 

La generació i organització intel'lectual i social i la difusió del coneixe
ment donen el quadre general en el qual intento desenvolupar les meves 
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propostes específiques per a I'educació matematica. Les meves idees 
semblen moltes vegades una mica vagues, imprecises i explorat6ries. Aix6 
reflecte ix el que es podria anomenar I'estat d'art en la teoria del coneixe
ment. Sabem molt poc sobre com pensem. Les contribucions recents de 
la cibernética i de la intel'ligéncia artificial i, encara més recentment, deis 
neur61egs fan que all6 que normalment s'estudia en les disciplines de psi
cologia de I'aprenentatge esdevingui obsolet.5 O'aquí la presentació gene
ral i el to algunes vegades imprecís i vague d'aquesta part, en la qual pro
poso un model en qué es puguin enquadrar practicament tots els enfoca
ments moderns del coneixement. 

Al Ilarg de la hist6ria es reconeixen els esfor90s deis individus i de to
tes les societats per trobar explicacions, formes de tractar i conviure com 
a realitat natural i sociocultural. Aix6 té el seu origen en els modes de co
municació i les Ilengües, les religions i les arts, així com en les ciéncies i 
les matematiques; en fi, tot el que anomenem coneixement. Els individus i 
I'espécie com un tot es destaquen d'entre els seus semblants i aconse
gueixen el seu potencial de creativitat perqué coneixen. Tot coneixement 
és resultat d'un Ilarg procés acumulatiu en qué s'identifiquen períodes 
d'experimentació, naturalment no dicot6mics entre si, quan es dóna la ge
neració, I'organització intel·lectual, I'organització social i la difusió del co
neixement. Aquests períodes són normalment objecte d'estudi de la teoria 
de la cognició, de I'epistemologia, de la hist6ria i la sociologia, i de I'edu
cació i la política. El procés com un tot, extremament dinamic i mai finalit
zat, esta 6bviament subjecte a les condicions molt específiques d'estímul i 
de subordinació al context natural, cultural i social. Així és el cicle d'ad
quisició individual i social del coneixement. 

Les meves reflexions sobre educació multicultural em portaren a veure 
I'acte de creació com I'element més important en tot aquest procés, com 
una manifestació del present en la transició entre passat i futuro És a dir, 
I'adquisició i elaboració del coneixement es dóna en el present com a re
sultat de tot un passat, individual i cultural, amb vistes a les estratégies 
d'acció en el present projectant-se en el futur, des del futur immediat fins 
al de més lIarg termini. Així modifica la realitat i hi incorpora nous fets, és 
a dir ,dets concrets» i "fets mentals». Aquest comportament és intrínsec a 
I'ésser huma, i resulta d'impulsos naturals per sobreviure i transcendir. En
cara que aquí es pugui reconéixer un procés de construcció de coneixe
ment, la meva proposta és més amplia que el constructivisme, que es tor
na efectivament una proposta pedag6gica i que privilegia al16 racional. La 
perspectiva holística que proposo incorpora la qüestió sensorial, la intu'iti
va, I'emocional i la racional a través de la voluntat individual de sobreviure 
i de transcendir. 

(5) Brian Butterworth: What Counts. How the Brain Is Hardwired for Math. Nova York: The Free 
Press. 1999. 
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Supervivencia i transcendencia constitueixen I'essencia del ser (verb) 
huma. L'ésser (substantiu) huma, com totes les especies vives, a penes 
procura la seva supervivencia. La voluntat de transcendir és el tra<; més 
distintiu de la nostra especie. 

No se sap d'on prové la voluntat de sobreviure com a individu i com a 
especie. Sens dubte, esta incorporada al mecanisme genetic des de I'ori
gen de la vida. Simplement es constata que aquesta for<;a és I'essencia de 
totes les especies vives. Cap especie, i per tant cap individu, s'orienta per 
a la seva extinció. Cada moment és un exercici de supervivencia. 

Igualment, no sabem com I'especie humana adquireix la voluntat de 
transcendir, que també sembla que esta incrustada en el nostre codi gene
tic. Aquesta també ha estat la qüestió filosofica més gran en tota la histo
ria de la humanitat i en totes les cultures. En la forma d'anima, vOluntat, Iliu
re albir, la pulsió de transcendir el moment de sobreviure és reconeguda 
en diverses manifestacions de I'ésser huma. 

Les reflexions sobre el present com a realització de la nostra voluntat 
de sobreviure i de transcendir han de ser necessariament de caire trans
disciplinari i holístic. En aquesta visió, el present, que es presenta com la 
intersecció entre passat i futur, esta associat a I'acció i a la practica.6 

El centre del nostre estudi és I'home, com a individu integrat, immers, en 
una realitat natural i social, cosa que significa en permanent interacció amb 
el seu medi ambient, natural i sociocultural. El present és quan es manifesta 
la (inter)acció de I'individu amb el seu medi ambient, natural i sociocultural, 
que anomeno comportament. El comportament, que també anomenem prac
tica, fer o acció, esta identificat amb el presento i determina la teorització, les 
explicacions organitzades que resulten d'una reflexió sobre el fer. Aquesta 
teorització, que és una elaboració d'un sistema d'explicacions, esdevé el 
que generalment anomenem saber o simplement coneixement. En veritat, el 
coneixement és el substrat del comportament, que és I'essencia del ser viu. 

El cicle vital -7 REALlTAT -7 INDIVIDU -7 ACCIÓ pot ser esquematitzat a la fi
gura 1 de la pagina següent.* 

Aquest és el cicle permanent que permet a tot ésser huma interactuar 
amb el seu medi ambient, com la realitat considerada en la seva totalitat 
com un complex de fets naturals i artificials. Aquesta acció es dóna mit
jan<;ant el processament d'informacions captades de la realitat per un pro
cessador que constitueix un veritable complex cibernetic, com una multi
plicitat de sensors no dicotomics, identificats com instints, memoria, refle-

(6) L'instant és una qüestió filosófica de la mateixa naturalesa que els nombres irracionals que 
va dom'lnar la filosofia des de I'antiguitat grega. En el segle XIX, quan Richard Dedekind va 
establir en termes precisos el concepte d'irracional, va donar significat a I'instan!. 

• S'ha tradu'it I'expressió original en portugués artefacto per "fets concrets" i I'expressió 
mentefacto per "fets mentals". Es tracta de neologismes creats per I 'autor. 
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xos, emocions, fantasia, intu'ició i altres elements que encara mal podem 
imaginar. Com observa Oliver Sacks referint-se en especial a la percepció 
visual, pero aplicat a tots els sentits, «Aconseguim la constancia percepti
va -la correlació de totes les diferents aparences, les modificacions deis 
objectes- molt aviat, en els primers mesos de vida. Es tracta d'una gran 
tasca d'aprenentatge, pero que és aconseguida tan suaument, tan incons
cientment, que la seva immensa complexitat és mal percebuda (és encara 
una conquesta amb la qual els majors supercomputadors estan co
menc;;ant a enfrontar-se»>.? 

Anar més enllil de la supervivencia 

El processament de la informació (input) té com a resultat (output) es
tratégies per a I'acció. Hi ha evidencies que aquestes accions són pro-

(7) Oliver Sacks: Um Antropólogo em Marte. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1995. pág. 141. 
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ductes intel·ligents. En altres termes, I'home executa el seu cicle vital no 
només per la motivació animal de supervivencia sinó que subordina la su
pervivencia a objectius majors mitjanyant la consciencia de fer/saber; és a 
dir, fa perqué sap i sap perque fa.s És a dir, transcendeix la pulsió de so
breviure. Les accions per a la transcendencia, que sempre acompanyen 
les accions per a la supervivencia, tenen el seu efecte en la realitat creant 
noves interpretacions i utilitzacions de la realitat natural i artificial, i modifi
cant-Ia amb la introducció de nous fets, "fets concrets» i «fets mentals». 
Hi ha una incoherencia en les denominacions concret i abstracte, ja que 
reposen en el mode de captar aquests fets, i, quant a les expressions fets 
concrets i fets menta/s, estem posant emfasi en la producció deis fets. 

El coneixement és generador de saber que esdevindra decisiu per a 
I'acció. Així dones, és en el comportament, en la practica, en el fer, que 
s'avalua, es redefineix i es reconstrueix el coneixement. La consciencia és 
I'impulsor de I'acció de I'home en direcció a la supervivencia i la trans
cendencia, al saber fent i al fer sabent. El procés d'adquisició de coneixe
ment és, per tant, aquesta relació dialectica saber/fer, i és impulsat per la 
consciencia i realitzat en diverses dimensions. 

De les diferents dimensions en I'adquisició de coneixement, en desta
quem quatre, que són les més reconegudes i interpretades en les teories 
del coneixement: les dimensions sensorial, intu'(tiva, emocional i racional. 
En una concessió a les classificacions disciplinaries, podríem dir que el 
coneixement religiós és afavorit per les dimensions intu'itiva i emocional. El 
coneixement científic és afavorit pel racional, i I'emocional preval en les 
arts. Naturalment aquestes dimensions no són dicotómiques ni estan jerar
quitzades, sinó que es complementen. O'aquesta manera no hi ha inte
rrupció, no hi ha dicotomia, entre el saber i el fer, no hi ha priorització en
tre I'un i I'altre, no hi ha prevalen9a en les diverses dimensions del procés. 
Tot es complementa en un tot que és el comportament i que té com a re
sultat el coneixement. Consegüentment, les dicotomies cos/ment, maté
ria/esperit i manual/intel'lectual, i moltes altres de que s'impregna el món 
modern, són merament artificials. 

O'allo individual a allo coHectiu 

El present, com a intermedi entre passat i futur, es manifesta amb I'ac
ció. El present és així identificat amb el comportament, té la mateixa dina-

(8) Aquest argument és lor«a semblant al de Paulo Freire quan diu que .I'ésser huma és I'únic 
(ésser viu) que té consciéncia de la seva inconclusió-. Vegeu .A conversation with Paulo 
Freire-. a For the Learning of Mathematics. Vol. 17. núm. 3, novembre de 1997, pago 7-10. 
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mica del comportament; és a dir, s'alimenta del passat, és resultat de la 
historia de I'individu i de la col'lectivitat, de coneixements anteriors, indivi
duals i col·lectius, condicionats per la projecció de I'individu en el futuro Tot, 
a partir d'informació proporcionada per la realitat, per tant pel present. En 
la realitat hi ha emmagatzemats tots els fets passats, que informen I'indivi
du o individus. 

Les informacions són processades per I'individu o individus, i en re
sulten estrategies d'acció que donen origen a nous fets (<<fets concrets « 
i/o «fets mentals») que són incorporats a la realitat, i obviament la modifi
quen, i s'emmagatzemen en la col'lecció de fets i successos que la cons
titueixen. La realitat, per tant, esta en incessant modificació. El passat, 
així, és projecte, per la intermediació deis individus, en el futuro Pero, al
hora, la dicotomia passat i futur es veu com una artificialitat, ja que I'ins
tant que ve del passat i es projecta en el futur adquireix el que seria una 
transdimensionalitat que podríem pensar com un plec (un pli en el sentit 
de les catastrofes de René Thom). Aquest fet de repensar la dimensiona
litat de I'instant dóna a la vida, incloent-hi els «instants» del naixement i 
de la mort, un caracter de continu'itat, de fusió del passat i del futur en 
I'instant. Per aixo reconeixerem que no hi pot haver un present congelat, 
com no hi ha una acció estatica, com no hi ha comportament sense una 
retroalimentació instantania (avaluació) que resulta del seu efecte. Així, 
podem veure el comportament com el Iligam entre la realitat, que informa, 
i I'acció, que modifica. 

L'acció genera coneixement, és a dir, que la capacitat d'explicar, de 
tractar, de treballar, d'entendre la realitat genera el matema. Aquesta ca
pacitat es transmet i s'acumula horitzontalment, amb la convivencia amb 
els altres, contemporanis, per mitja de comunicacions, i verticalment, de 
cada individu per a si mateix (memoria) i de cada generació per a les pro
ximes generacions (memoria historica). Observem que, a través del que 
anomenem memoria, que és de la mateixa naturalesa que els mecanismes 
d'informació associats als sentits, a la informació genetica i als mecanis
mes emocionals, les experiencies viscudes per un individu en el passat 
s'incorporen a la realitat i informen aquest individu de la mateixa manera 
que els altres fets de la realitat. 

L'individu no esta sol. Hi ha milions d'altres individus de la mateixa 
especie amb el mateix cicle vital: -7 la REALlTAT informa I'INDIVIDU, que 
processa i executa una ACCIÓ, que modifica la REALlTAT, que informa 
I'INDIVIDU -7 i milions d'individus d'altres especies amb comportament 
propi, realitzant un cicle vital semblant, més propi de I'individu. El procés 
de generar coneixement com a acció és enriquit per I'intercanvi amb altres 
individus immersos en el mateix procés mitjanr;ant el que anomenem co
municació. La descoberta de I'altre i deis altres, presents o distants, con
temporanis o del passat, és essencial per al fenomen de la vida. 

Tots estan contribuint, incessantment, en una parcel'la per modificar la 
realitat. Tot individu esta immers en una realitat cosmica com un Iligam en 
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tota una historia, des de I'inici deis temps i de les coses, el Big Bang o al
guna cosa equivalent, fins al moment, ara i aquí. Totes les experiencies del 
passat, reconegudes i identificades o no, constitueixen la realitat en la 
seva totalitat i determinen un aspecte del comportament de cada individuo 
La seva acció resulta del processament d'informacions recuperades. 
Aquestes informacions inclouen les experiencies de cada individu i les vis
cudes per altres de manera total. La recuperació d'aquestes experiencies 
(memoria individual, memoria cultural, memoria genetica) constitueix un 
deis desafiaments de la psicoanalisi, de la historia i de moltes altres cien
cies. Constitueixen, fins i tot, el fonament d'alguns modes d'explicació (arts 
i religions). 

En una dualitat temporal, aquests mateixos aspectes de comportament 
es manifesten en les estrategies d'acció de les quals resulten nous fets 
-<dets concrets» i «fets mentals»- que es donaran en el futur i que, una 
vegada executats, s'incorporaran a la realitat. Les estrategies d'acció són 
motivades per la projecció de I'individu en el futur (la seva vOluntat, les se
ves ambicions, les seves motivacions i molts altres factors), tant en el futur 
immediat com en el futur Ilunya, fins al que podria ser un moment final. 
Aquest és el sentit de la transcendencia a qué m'he referit abans. 

Encara que els mecanismes de captació i de processament d'informa
ció, definint estrategies d'acció, siguin absolutament individuals i es man
tinguin com a tals, són enriquits per I'intercanvi i per la comunicació, que 
efectivament són un pacte (contracte) entre individus. L'establiment d'a
quest pacte és un fenomen essencial per a la vida. En particular, en I'espe
cie humana aquest pacte permet definir estrategies per a I'acció comuna. 
Aixo no suposa I'eliminació de la capacitat d'acció propia de cada indivi
du, inherent a la seva voluntat (lliure albir), pero pot inhibir certes accions; 
és a dir, I'acció comuna que resulta de la comunicació pot ser interpreta
da com una inacció resultant del pacte. Així, gracies a la comunicació es 
poden originar accions desitjables per cadascú i també es poden inhibir 
accions, és a dir, generar inaccions, no desitjables per una part o per les 
dues.9 O'aquesta forma es fa possible allo que identifiquem com la con
vivencia. Insisteixo en el fet que aquests mecanismes d'inhibició no trans
formen els mecanismes, propis de cada individu, de captació i processa
ment d'informacions. Cada individu té aquests mecanismes, i és aixo el 
que manté la individualitat i la identitat de cada ésser. Ningú és igual a un 
altre en la se va capacitat de captar i processar informacions d'una matei
xa realitat. 

Aquestes nocions es generalitzen facilment per a un grup, per a una 
comunitat i per a un poble mitjanc;:ant la comunicació social i un pacte so-

(9) El clássic d'Anthony Burgess A Clockwork Orange (1962), que el 1971 va donar origen a 
una peHicula de gran repercussió dirigida per Stanley Kubrick, és torga il'lustratiu d'aixó 
que diem. 
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cial, que, insisteixo, té en compte la capacitat de cada individu i no elimi
na la voluntat propia de cada individu, és a dir, el seu lliure albir. El conei
xement generat per la interacció comuna, resultant de la comunicació so
cial, esdevindra un complex de codis i de símbols que són organitzats in
tel'lectualment i socialment, i constitueixen allo que s'anomena cultura. La 
cultura és el substrat deis coneixements, deis sabers/fers i del comporta
ment que en resulta, compartit per un grup, una comunitat o un poble. La 
cultura és el que permetra la vida en una societat. 

Quant a les societats, i per tant als sistemes culturals, es troben i es 
presenten mútuament, i estan subjectes a una dinamica d'interacció que 
produeix un comportament intercultural que es manifesta en grups d'indi
vidus, en comunitats, en tribus i en societats com un tot. La interculturalitat 
es va intensificant al lIarg de la historia de la humanitat. 

El Programa Etnomatematica 

L'exposició precedent sintetitza la fonamentació teorica que serveix de 
base a un programa d'investigació sobre generació, organització intel'lec
tual, organització social i difusió del coneixement. En el Ilenguatge acade
mic se'n podria dir un programa interdisciplinari que conté el que consti
tueix el domini de les anomenades ciencies de la cognició, de I'epistemo
logia, de la historia, de la sociologia i de la difusió. 

Metodologicament parlant, aquest programa reconeix que, en la se va 
aventura quant a especie planetaria, el comportament de I'home (especie 
Homo sapiens sapiens) , igual que les altres especies que el van precedir, 
els diversos homínids reconeguts des de fa 4,5 milions d'anys, és alimen
tat per I'adquisició de coneixement, de fer(s) i de saber(s) que han permes 
a I'home sobreviure i transcendir per mitja de maneres, de modes, de tec
niques o arts (techné o tica) d'explicar, de coneixer, d'entendre, de tractar 
amb, de conviure amb (matema) la realitat natural i sociocultural (etno) en 
la qual esta immers. La utilització, amb un veritable abús etimologic, de les 
arrels tica, matema i etno dóna origen a la meya conceptualització de I'et
nomatematica. 

Naturalment, en totes les cultures i en tots els temps, el coneixement, 
que és generat per la necessitat d'una res posta a problemes i situacions 
diferents, esta subordinat a un context natural social i cultural. 

Individus i pobles han creat i desenvolupat, al Ilarg de les seves 
existencies i al Ilarg de la historia, instruments de reflexió i d'observació, 
instruments teorics i associats a aquestes tecniques, habilitats (arts, tecni
ques, techné, tiques) per explicar, entendre, coneixer, aprendre, saber i fer 
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com a resposta a necessitats de supervivencia i de transcendencia (mate
mal, en els ambients naturals, socials i culturals (etnos) més diversos. Per 
aixo designem el que hem exposat abans com Programa etnomatematica . 
El nom suggereix el corpus de coneixement reconegut academicament 
com a matematica. De fet, en totes les cultures trobem manifestacions re
lacionades i, també, identificades amb el que avui s'anomena matematica 
(processos d'organització, classificació, recompte, mesurament, inferen
cia), generalment barre jades amb d'altres formes -o difícilment distingi
bles-, avui identificades amb art, religió, música, tecniques o ciencies. En 
tots els temps i en totes les cultures aquestes formes s'han desenvolupat 
amb la finalitat d'explicar, de coneixer, d'aprendre, de saber/fer i de predir 
(arts endevinat6ries) el futuro Totes apareixen, en un primer estadi de la 
historia de la humanitat i de la vida de cada un de nosaltres, indistingibles 
com a formes de coneixement. 

Vivim un període en que els mitjans per captar informació i per pro
cessar informació cada individu troben en les comunicacions i en la in
formatica instruments auxiliars d'abast inimaginable en altres temps. La in
teracció entre individus també troba, en la teleinformatica, un gran poten
cial, encara difícil d'avaluar, per generar accions comunes. S'observa en 
alguns casos el predomini d'una forma sobre una altra, algunes vegades 
la substitució d'una forma per una altra i, així mateix, la supressió i I'elimi
nació total d'alguna forma; en la majoria deis casos, pero, el resultat és la 
generació de noves formes culturals, identificades amb la modernitat. En
cara dominades per les tensions emocionals, les relacions entre individus 
d'una mateixa cultura (intraculturals) i, sobretot, les relacions entre indivi
dus de cultures diverses (interculturals) representen el potencial creatiu de 
I'especie. Així com la biodiversitat representa el camí per al sorgiment de 
noves especies, en la diversitat cultural resideix el potencial creatiu de la 
humanitat. 

Tot i que hi ha hagut un reconeixement de la importancia de les rela
cions interculturals, lamentablement encara hi ha resistencia en el reconei
xement de les relacions intraculturals en I'educació. Encara s'insisteix a 
agrupar els infants d'acord amb I'edat, a oferir el mateix currículum a un 
mateix grup, i s'arriba a I'absurd de proposar currículums nacionals. I en
cara és més absurd avaluar grups d'individus amb tests estandarditzats. 
Es tracta, efectivament, d'una temptativa de pasteuritzar les noves gene
racions! 

La pluralitat deis mitjans de comunicació de masses, facilitada pels 
transports, ha portat les relacions interculturals a dimensions veritablement 
planetaries. S'inicia així una nova era que obre grans possibilitats de com
portament i de coneixement planetaris, amb resultats sense precedents 
per a I'enteniment i I'harmonia de tota la humanitat. No pas I'homogene'lt
zació biologica o cultural de I'especie, sinó la convivencia harmoniosa en
tre els diferents a través d'una etica del respecte mutu, de la solidaritat i la 
cooperació. 
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Naturalment sempre hi haura, i ara seran observades amb més eviden
cia, maneres diferents d'explicar, d'entendre i de tractar la realitat, i de con
viure-hi, gracies als nous mitjans de comunicació i transport, i es creara la 
necessitat d'un comportament que transcendeixi a la vegada les noves for
mes culturals. Eventualment, el tan desitjat lliure albir, propi del ser (verb) 
huma, podra manifestar-se en un model de transculturalitat que permetra 
que cada ésser huma aconsegueixi la seva plenitud. Un model adequat 
per facilitar aquest nou estadi en I'evolució de la nostra especie és I'ano
menada educació multicultural, que s'esta imposant en els sistemes edu
catius de tot el món. 

Sabem que a I'actualitat hi ha en el món més de 200 estats i aproxi
madament 6.000 nacions indígenes, les quals tenen una població total 
d'entre el 10 % i el 15 % de la població mundial. Tot i que el meu objec
tiu no és discutir I'educació indígena, I'aportació deis especialistes en 
aquesta area ha estat molt important per entendre com I'educació pot ser 
un instrument que reforc;:a els mecanismes d'exclusió social. 

D'entre les diferents discussions que porten a la preservació de les 
identitats nacionals, moltes fan referencia al concepte de coneixement i a 
les practiques que hi té associades. Potser la més important que cal des
tacar tracta de la percepció d'una dicotomia entre saber i fer, que preval 
en el món anomenat «civilitzat» i que és propia deis paradigmes de la 
ciencia moderna, creada per Descartes, Newton i altres. 

Sorgint practicament al mateix temps que les grans navegacions, la 
conquesta i la cOlonització, la ciencia moderna s'imposa com una forma de 
coneixement racional, originari de les cultures mediterranies i substrat de 
I'eficient i fascinant tecnologia moderna. Es defineixen, a partir de les no
cions centrals, conceptualitzacions estructurades i dicotomiques del saber 
(coneixement) i del fer (habilitats). 

És important recordar que practicament tots el pa'isos adoptaren la De
claració de Nova Delhi (16 de desembre de 1993), que és explícita en 
aquest aspecte quan reconeix que «I'educació és I'instrument preeminent 
de la promoció deis valors humans universals, de la qualitat deis recursos 
humans i del respecte per la diversitat cultural» (2.2) i que «els continguts 
i metodes de I'educació han de ser desenvolupats per servir les necessi
tats basiques d'aprenentatge deis individus i de les societats, proporcio
nant-Ios la possibilitat d'afrontar els seus problemes més urgents -lluita 
contra la pobresa, augment de la productivitat, millora de les condicions 
de vida i protecció del medi ambient- i permetent que assumeixin el seu 
paper pel dret a la construcció de societats democratiques i a I'enriqui
ment de la seva herencia cultural» (2.4). 

Res pot ser més ciar en aquesta declaració que el reconeixement de la 
subordinació deis continguts programatics a la diversitat cultural. Igual
ment, el reconeixement d'una varietat d'estils d'aprenentatge és implícit en 
la invocació al desenvolupament de noves metodologies. 
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Essencialment, aquestes consideracions determinen una gran flexibili
tat tant en la selecció de continguts com en la metodologia. 

Etnomatematica i matematica 

El tractament de les distintes formes de coneixer és I'essencia del Pro
grama etnomatematica. En veritat, a diferencia del que suggereix el nom, 
I'etnomatematica no és solament I'estudi de les «matematiques de les di
verses etnies». Per compondre la paraula etno/matema/tica vaig utilitzar 
els elements tica, matema i etno per indicar que hi ha diverses maneres, 
técniques i habilitats (tiques) d'explicar, d'entendre, de tractar i de conviu
re amb (matema) distints contextos naturals i socioeconomics de la realitat 
(etnos). 

La disciplina anomenada matematica és en realitat una etnomatemati
ca que es va originar i desenvolupar a Europa, amb algunes contribucions 
de les civilitzacions índia i islamica. Ens arriba amb la forma actual des 
deis segles XVI i XVII, quan és exportada a tot el món. Avui, aquesta ma
tematica adquireix un caracter universal, sobretot a causa del predomini 
de la ciencia i la tecnologia modernes, que van ser desenvolupades a par
tir del segle XVII a Europa. 

Aquesta universalització és un exemple del procés de globalització que 
observem en totes les activitats i arees de coneixement. S'ha parlat molt de 
les multinacionals. Avui les multinacionals són veritables empreses globals, 
en les quals no és possible identificar una nació o un grup nacional domi
nant. 

Aquesta idea de globalització ja va comenc;:ar afer-se palesa en els ini
cis del cristianisme i de I'islamisme, a diferencia del judaisme -en el qual 
aquestes religions tenen I'origen- i d'innombrables altres creences en les 
quals hi ha un poble elegit. El cristianisme i I'islamisme són essencialment 
religions de conversió de tota la humanitat a una mateixa fe, de tot un pla
neta subordinat a una mateixa església. És a dir, es va fer evident en el 
procés d'expansió de l'lmperi Roma cristianitzat i de I'islam. 

El procés de globalització de la fecristiana s'aproxima al seu ideal amb 
les grans navegacions. El catecisme, element fonamental de la conversió, 
és portat a tot el món. El cristianisme és un producte de l'lmperi Roma por
tat a un caracter d'universalitat amb el colonialisme, i també ho són la ma
tematica, la ciencia i la tecnologia. 

En el procés d'expansió, el cristianisme es va anar modificant, va ab
sorbir elements de la cultura subordinada i va produir variants importants 
del cristianisme original del colonitzador. Es podia esperar que, igualment, 
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les formes d'explicar, coneixer, tractar i conviure amb la realitat sociocultu
ral i natural, obviament distintes a cada regió, i que són les raons de ser 
de la matematica, de les ciencies i de la tecnologia, també passessin per 
aquest procés d'«aclimatació», resultat d'una dinamica cultural. Pero aixo 
no es va donar, ni es dóna, en aquests ambits de coneixement que han ad
quirit un caracter d'absolut universal. No admeten variacions ni qualsevol 
tipus de relativisme. Aixo s'ha incorporat fins i tot en la dita popular «Tan 
cert com que dos idos fan quatre». No es discuteix el fet, sinó la seva con
textualització en la forma d'una construcció simbolica que esta arrelada en 
tot un passat cultural. 

La matematica ha estat concebuda com la ciencia deis números i les 
formes, de les relacions i les mesures, i de les inferencies, i les seves ca
racterístiques apunten la precisió, el rigor i I'exactitud. Els grans herois de 
la matematica, és a dir, els individus historicament assenyalats com els res
ponsables de I'avene;: i la consolidació d'aquesta ciencia, són identificats 
en I'antiguitat grega i posteriorment, en I'edat moderna, en els pa'(sos de 
l'Europa central, sobretot Anglaterra, Frane;:a, Italia i Alemanya. Els noms 
més recordats són Tales, Pitagores, Euclides, Descartes, Galileu, Newton, 
Leibniz, Hilbert, Einstein i Hawking. Són idees i homes originaris del nord 
del Mediterrani. 

Per tant, parlar d'aquesta matematica en ambients culturals diversifi
cats, sobretot si són nadius, afroamericans o altres no europeus, de treba
Iladors oprimits i de classes marginades, a més de portar el record del 
conqueridor, de I'esclavista, en fi, del dominador, també remet a una forma 
de coneixement constru'lt per aquest dominador, de la qual es va servir i 
se serve ix per exercir el seu dominio Pero aixo també passa amb els pan
talons jeans, que ara comencen a substituir tots els vestits tradicionals, o 
com la Coca-cola, que esta a punt de desplae;:ar al guarana, o com el rap, 
que s'esta popularitzant tant com la samba. Pero la connotació que la ma
tematica té d'infal'libilitat, de rigor, de precisió i d'instrument essencial i po
derós en el món modern, li dóna un caire exclusiu davant d'altres formes 
de pensament. En veritat, ser racional s'identifica amb dominar la ma
tematica. La matematica es presenta com un déu més savi, més miraculós 
i més poderós que les divinitats tradicional s i altres tradicions culturals. 

Si aixo pogués ser identificat tan sois com una part d'un procés pervers 
d'aculturació, per mitja del qual s'elimina la creativitat essencial del ser 
(verb) huma, jo diria que aquesta escolarització és una farsa. Pero és pit
jor, ja que en una farsa, un cop acabat I'espectacle, tot torna a ser allo que 
era. Quant a I'educació, allo real és substitu'lt per una situació que és ide
alitzada per satisfer els objectius del dominador. Res no torna a allo real 
una vegada s'ha acabat I'experiencia educativa. L'alumne té les seves 
arrels culturals, part de la se va identitat, que en el procés són eliminades. 
Aquesta eliminació produeix I'exclusió. 

Aixo és evidenciat, de manera tragica, en I'educació indígena. L'indi 
passa pel procés educatiu i ja no és més indi ... pero tampoc blanc. Sens 
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dubte, I'alt percentatge de su'icidis entre les poblacions indígenes esta as
sociat a aquesta qüestió. 

Se'ns pot ocórrer una pregunta espontania després d'aquestes obser
vacions: Seria millor no ensenyar matematica als nadius i als marginats? 

Aquesta pregunta s'aplica a totes les categories de saber/fer propies 
de la cultura del dominador i en relació amb tots els pobles que mostren 
una identitat cultural. La qüestió es podria reformular així: És millor deixar 
d'estimular o impedir que les classes populars portin jeans, prenguin 
Coca-cola o facin raps? Naturalment són qüestions falses; i fals i demago
gic seria respondre amb un sí o un no. Aquestes qüestions només poden 
ser formulades i res postes dins un context historic, procurant entendre 
I'e(in?)volució irreversible deis sistemes culturals en la historia de la huma
nitat. La contextualització és essencial per a qualsevol programa d'educa
ció de poblacions natives i marginals, pero no és menys necessaria per a 
les poblacions deis sectors dominants si volguéssim una societat amb 
igualtat i justícia social. 

Contextualitzar la matematica és essencial per a tots. Com deixar de re
lacionar els elements d'Euclides amb el panorama cultural de la Grécia an
tiga? O I'adquisició de la numeració indoarabiga amb el floriment del mer
cantilisme europeu en els segles XIV i xv? I no es pot entendre Newton des
contextualitzat. 1O Sens dubte és possible repetir alguns teoremes, memo
ritzar taules i mecanitzar les operacions, i efectuar algunes derivades i in
tegrals, que no tenen res a veure amb les ciutats, amb els camps o amb 
els boscoso Alguns diran que val com la manifestació més noble del pen
sament i de la intel'ligéncia humans ... 

Continuem insistint que intel'ligéncia i racionalitat estan identificades 
amb la matematica. Es referma el postulat que aquest constructe del pen
sament mediterrani, portat a la seva forma més pura, és I'esséncia de I'és
ser racional. I així es justifica el fet que aquests éssers racionals hagin trac
tat, i continu'in tractant, la naturalesa com una reserva inesgotable per als 
seus desigs i ambicions. 

Naturalment, hi ha un important component polític en aquestes refle
xions. Malgrat que molts diguin que aixo és Ilenguatge radical d'esquerres, 
és ciar que continuen existint les classes dominants i les classes subordi
nades, tant en els pa'isos central s com en els periférics. 

Té sentit, per tant, parlar d'una «matematica dominant», que és un ins
trument desenvolupat en els pa'isos centrals i moltes vegades utilitzat com 
a instrument de dominació. Els que dominen aquesta matematica es pre
senten amb una condició de superioritat, amb el poder de desplayar i eli-

(10) Recordo el treball fonamental de Boris Hessen: Las Raíces Socio-económicas de la Me
cánica de Newton (traducció de Pedro M. Pruna). L'Havana: Editorial Academia, 1995 (ed. 
orig. de 1931). 
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minar la «matematica del dia a dia». El mateix es dóna amb altres formes 
culturals. Particularment interessants són els estudis de Basil Bernstein 11 

sobre el Ilenguatge. I són molt conegudes les situacions Iligades al com
portament, la medicina, I'art i la religió. Totes aquestes manifestacions fan 
referéncia a la cultura popular. Naturalment, encara que sigui viva i practi
cada, la cultura popular és moltes vegades ignorada, menyspreada, re
butjada, reprimida i, certament, disminu'ida. Aixó té com a efecte desani
mar el poble i eliminar-lo com a productor i com a entitat cultural. 

Aixó no és menys veritat amb la matematica. En particular, en la geo
metria i I'aritmética es noten violentes contradiccions. Per exemple, la ge
ometria del poble, deis globus i deis estels és amb color. La geometria teó
rica, des del seu origen grec, elimina el color. Molts lectors a hores d'ara 
estaran confosos. Deuen dir: Peró, aixó, que hi té a veure? Estels i globus? 
Colors? 

Hi té tot a veure, ja que són justament les primeres i més notables ex
periéncies geométriques. I la reaproximació de I'art i la geometria no es pot 
aconseguir sense la mediació del color. En I'aritmética, I'atribut del nombre 
en la quantificació és essencial. Dues taronges idos cavalls són «dos» 
distints. Arribar al «dos» sense qualificatiu, abstracte, com la geometria 
sense colors, és potser el punt crucial en el pas cap a una matematica teó
rica. Tenir cura amb aquest pas i amb treballar adequadament aquest mo
ment potser sintetitzi tot el que hi ha d'important en els programes de ma
tematica elemental. El que queda d'alló que constitueix els programes són 
técniques que a poc a poc es van tornant interessants i necessaries. 

No es poden definir criteris de superioritat entre manifestacions cultu
rals. Degudament contextualitzada, cap forma es pot considerar superior a 
una altra. Aixó esta ben il'lustrat en el Ilibre de Mariana Kawall Leal Ferrei
ra. Per exemple, mostra com el sistema binari deis xavantes va ser substi
tu'it, com per art de magia, per un sistema «més eficient», de base 10. Més 
eficient per qué? Per qué es relaciona amb un context xavante? No, per
qué es relaciona amb la numeració del dominador. Amb la Ilengua nativa 
passa el mateix. 

Peró, sens dubte, hi ha un criteri d'eficiéncia que s'aplica en les rela
cions interculturals. Si no aprén I'«aritmética del blanc», I'indi sera engan
yat en les seves transaccions comercials amb el blanc. 12 De la mateixa for
ma, sense dominar la Ilengua del blanc, I'indi difícilment tindra accés a la 
societat dominant. Peró aixó passa amb totes les cultures. Jo mateix haig 
de dominar I'anglés per participar en el món académic internacional. Peró 
mai ningú diu, o insinua, que seria bo que s'oblidés el portugués, i que 

(11) Sobre la figura de Basil Bernstein es pot consultar el monografic que Ii va dedicar la re
vista Temps d'Educació (núm. 2, 2n semestre, 1989). 

(12) Vegeu com a exemple d'aixó el dramatic cas que presenta la novel'la de Louis-Ferdinand 
Céline: Viagem ao fim da naite (traducció de Rosa Freire D'Aguiar). Sao Paulo: Compan
hia das Letras, 1994, pago 145-147. 
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s'hauria de tenir timidesa i vergonya per parlar aquesta /lengua. I aixO es 
fa amb alguns pobles, en especial els indígenes, ja sigui en el /lenguatge 
ja sigui en els sistemes de coneixement en general, particularment en la 
matematica. La seva /lengua és considerada inútil, la seva religió es torna 
«creenQa .. , el seu art i els seus rituals són «folklore .. , la seva ciencia i me
dicina són «supersticions .. i la seva matematica és «imprecisa)~ i «inefi
cient .. , si no «inexistent ... 

Ara bé, aixó també passa amb les classes populars. Més exactament, 
es dóna amb un infant, amb un adolescent i també amb un adult quan s'a
costen a una escola. Si els indis practiquen el su'icidi, que no s'impedeix 
en les seves relacions intraculturals, la forma de su'icidi practicada en les 
altres capes socials de la població és una actitud de descreenQa, d'alie
nació, molt ben mostrada en el recent film Kids. 

No es qüestiona la conveniéncia i /a necessitat d'ensenyar als dominats 
la /lengua,la matematica, la medicina o les /leis del dominador, ja siguin in
dis o blancs, pobres o rics, infants o adults. Arribem a una estructura de 
societat i a conceptes perversos de cultura, de nació i de sobirania que im
posen aquesta necessitat. El que es qüestiona és I'agressió a la dignitat i 
a la identitat cultural deis subordinats a aquesta estructura. 

La responsabilitat més gran deis teórics de I'educació és, per una ban
da, alertar deis danys irreversibles que es poden causar a una cultura, a 
un poble i a un individu si el procés és condu'it de forma lIeugera i esbo
jarrada, mol tes vegades fins i tot amb bones intencions, i, per I'altra, fer 
propostes per minimitzar aquests danys. Molts educadors no s'adonen 
d'aixO. Les conseqüencies de la ingenu'itat i de la perversitat poden ser es
sencialment les mateixes. 

Encara que faci referencia a I'educació indígena, e/s conflictes con
ceptuals que resulten de la introducció de la «matematica del blanc» en 
I'educació indígena, i que es manifesten sobretot en la formulació i resolu
ció de problemes aritmétics simples, són molt explrcits en el context cultu
ral deis xavantes, deis suyas, deis kayabis i deis jurunes en el treball ja ci
tat de Mariana K. L. Ferreira. El transport amb vaixell, el maneig de comp
tes bancaris o altres exemples demostren que els indígenes dominen el 
que és essencial per a les seves practiques i per a les elaborades argu
mentacions amb el blanc a propOsit d'a/lO que els interessa, norma/ment 
referent al transport, el comerQ i I'ús de la terra. Així, la matematica es con
textualitza com un recurs per solucionar problemes nous que, originats en 
una altra cultura, arriben exigint els instruments inteHectuals d'aquesta 
nova cultura. L'etnomatematica de I'indígena serveix i és eficient i adequa
da per a moltes coses -de fet, molt importants-, i no hi ha motiu per 
substituir-la. L'etnomatematica del blanc serveix per a altres coses, igual
ment molt importants, i no hi ha motiu per ignorar-la. Pretendre que I'una 
sigui més eficient, més rigorosa, en fi, mi/lor que I'altra és, fora del context, 
una qüestió falsa i falsificadora. 
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El domini de les dues etnomatematiques, i possiblement d'altres, ób
viament ofereix més possibilitats d'explicacions, d'enteniment, d'afronta
ment a situacions noves i de resolució de problemes. És exactament així 
com es fa investigació matematica -i, igualment, investigació en qualse
vol altre camp de coneixement. 

L'accés a un major nombre d'instruments i de técniques intel'lectuals 
dóna, quan esta n degudament contextualitzats, molta més capacitat d'a
frontar situacions i de resoldre problemes nous, i de modelar adequada
ment una situació real per, amb aquests instruments, arribar o apropar-se 
a una possible solució. 

Aixó és aprenentatge per excel·léncia, és a dir, la capacitat d'explicar, 
d'aprendre i comprendre, i d'afrontar, críticament, situacions noves. Apren
dre no és el simple domini de técniques i habilitats, ni tampoc la memorit
zació d'algunes explicacions i teories. 

L'educació formal esta basada en la simple transmissió d'explicacions 
i teories (ensenyament teóric i aules expositives), en I'ensinistrament en 
técniques i habilitats (ensenyament practic amb exercicis repetitius). EIs 
dos plantejaments estan totalment equivocats des del punt de vista deis 
avenc;:os més recents del nostre coneixement deis processos cognitius. No 
es poden avaluar habilitats cognitives fora del context cultural. Obviament, 
la capacitat cognitiva és própia de cada individuo Hi ha estils cognitius que 
han de ser reconeguts entre cultures distintes, en un context intercultural, i 
també en la mateixa cultura, en un context intracultural. 

Naturalment, cada individu organitza el seu procés intel'lectual al llarg 
de la seva história de vida, captant i processant informacions, com ja hem 
indicat abans. La metacognició ens ofereix un bon instrumental teóric per 
entendre aquest procés. El risc de les practiques educatives més comu
nes és en el moment en qué s'intenta compatibilitzar les organitzacions in
tel·lectuals deis individus per, d'aquesta forma, crear un esquema social
ment acceptable; lIavors, I'autenticitat i la individualitat de cadascun deis 
participants en aquest procés estan amenac;:ades. La fragilitat d'aquest es
tructuralisme pedagógic, ancorat en el que denominem mites de I'educa
ció actual, és evident si ens fixem en la caiguda vertiginosa a tot el món 
deis resultats de I'educació arrelada en aquests mites. El gran desafiament 
de I'educació és justament ser capac;:os d'interpretar les capacitats i la pró
pia acció cognitiva no de forma lineal, estable i contínua, característica co
muna en les practiques educatives més corrents. 

L'alternativa és reconéixer que I'individu és un tot integral i integrat i. 
que les seves practiques cognitives i organitzatives no estan desvincula
des del context históric en el qual es dóna el procés, context en perma
nent evolució. Aixó es fa evident en la dinamica que preval en I'educació 
per a tots i en I'educació multicultural. 

L'adopció d'una nova postura educativa és, en veritat, la recerca d'un 
nou paradigma educatiu que substitueixi el ja desgastat ensenyament-
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.~ aprenentatge, que esta basat en una relació causa-efecte obsoleta. Hem 
e de procurar una educació que estimuli el desenvolupament de la creativi-
.c tat desinhibida que condueixi a noves formes de relacions interculturals. 
~ Aquestes relacions caracteritzen I'educació de masses i proporcionen I'es-
e pai adequat per preserv.?r la diversitat i eliminar la desigualtat, i originen 
r:: una nova organització de la societat. 
~ 
E :c 
::) 

Una proposta de currículum: literacia, materacia 
i tecnoracia 

Utilitzo una definició molt amplia del currículum: I'estratégia d'acció 
educativa. Al lIarg de la historia, el currículum ha reflectit una concepció de 
I'educació i de la seva importancia en la societat, cosa que és molt dife
rent de la importancia académica de cada disciplina. Parlem deis sistemes 
educatius com un tot i del currículum com una estratégia d'educació. 13 

Els romans ens llegaren un model institucional que avui encara preval, 
en particular en I'educació. El que correspondria a un primer grau, I'edu
cació fonamental, era organitzat en el món roma com el frivium (gramatica, 
retorica i dialéctica), i el gran motivador d'aquest currículum era la conso
lidació de I'lmperi Roma. Amb I'expansió del cristianisme a I'edat mitjana, 
es van crear unes al tres necessitats educatives, que es reflecteixen en el 
que seria el segon grau d'estudis superiors, organitzats en el quadrivium 
(aritmética, música, geometria i astronomia). En els dos casos és evident 
que I'organització curricular troba la seva raó de ser en el moment socio
cultural i economic de cada época. 

Els grans avengos en els estils d'explicació deis fets naturals i en I'e
conomia, que caracteritzaren el pensament europeu a partir del segle XVI, 

crearen la demanda de noves metes per a l'educació. 14 El principal objec
tiu era crear una escola accessible per a tothom que respongués a un nou 
ordre social i economic. Com diu Comenius: "Si, per tant, volem esglésies 
i estats ben ordenats ibones administracions florents, primer de tot orde
nem les escoles i fem-Ies florir, a fi de que siguin veritables i vives oficines 
d'homes i vivers eclesiastics, polítics i económics» .15 Podríem dir que 

(13) Vegeu Ubiratan D'Ambrosio: "Un enfoque holístico al concepto de currículum», a In ter
disciplinaria vol. 4, núm. 1, 1983. Buenos Aires, pago 49-59. 

(14) Vegeu elllibre de Mario Alighiero Manacorda: História da Educar;ao. Da Antiguidade aos 
nossos dias (traducció de Gaetano Lo Monaco). Sao Paulo: Cortez Editora, 1996. 

(15) J. A. Coménio: Didáctica Magna. Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. In
troducció, traducció i notes de Joaquim Ferreira Gomes. Lisboa: Funda<;:ao Calouste Gul
benkian. 1996 (original de 1656), pago 71. 
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aquest és I'origen de la didactica moderna, que sempre ha estat associa
da a les transformacions de la societat. 

Les grans transformacions polítiques i economiques que resultaren de 
les revolucions americana i francesa causaren profunds canvis en els siste
mes educatius. Com en altres temps, els interessos deis imperis foren de
terminants. Particularment notables van ser els canvis esdevinguts a la 
Franc;:a de Napoleó i a l'Alemanya de Bismarck. Pero, sens dubte, el model 
que s'imposa fou I'adoptat pels Estats Units per fer front a una situació nova: 
I'assentament d'una nova població d'immigrants en els territoris deis indíge
nes conquistats en la gran expansió a l'Oest. El model america disposava 
una escola igual per a tots i el currículum basic conegut com Three R's: Re
ading, wRiting and aRithmetics; és una forma de referir-se al currículum que 
després s'imposa a tot el món com el model de Ilegir, escriure i comptar. 

Encara que adequat per al període de transició des d'una tecnologia in
cipient cap a una tecnologia molt avanc;:ada, que és la gran característica 
deis segles XIX i XX, Ilegir, escriure i comptar són obviament insuficients per 
a una ciutadania plena en el segle entrant. Proporcionar als joves una visió 
crítica deis instruments comunicatius, intel'lectuals i materials que hauran 
de dominar perque puguin viure en la civilització que s'albira va molt més 
enlla del lIegir, escriure i comptar. La realitat fa que Ilegir, escriure i comp
tar, en el sentit tradicional deis termes, esdevinguin una cosa obsoleta. 

Pro poso un currículum basat en la literacia, la materacia i la tecnoracia, 
que suposa una resposta educativa a la responsabilitat de proporcionar als 
joves els instruments necessaris per a la seva supervivencia i trans
cendencia en els anys futurs i, al mateix temps, fer reals les expectatives 
d'eliminar iniquitats i violacions de la dignitat humana com a primer pas per 
a la justícia social. 16 

Les paraules /iteracia, materacia i tecnoracia estan poc utilitzades. Tro
boadequat pro posar algunes definicions per ampliar la manera com 
aquests neologismes són utilitzats tant en portugues com en angles. 17 

- lITERACIA. Capacitat de processar informació escrita i parlada, que 
inclou lectura, escriptura, calcul, dialeg, ecaleg, multimedia i Internet, en la 
vida quotidiana (INSTRUMENTS COMUNICATIUS). 

- MATERACIA. Capacitat d'interpretar i analitzar signes i codis, d'ofe
rir i utilitzar models i simulacions en la vida quotidiana i d'elaborar abs
traccions sobre representacions d'allo real (INSTRUMENTS INTEL·LECTUALS). 

(16) Ubiratan D'Ambrosio: Educar;¿o para uma Sociedade em Transir;¿o. Campinas: Papirus 
Editora, 1999. 

(17) En portugués s'utilitza el mot literacia. En anglés literacyés d'ús freqüent, pero matheracy 
sembla haver estat usat amb anterioritat per 1'i1'lustre educador matematic japonés Tada
su Kawaguchi, en un sentit més restringit del que proposo. Mai he vist technoracy, enca
ra que s'utilitzi technologicaf fiteracy 
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- TECNORACIA. Capacitat d'usar i combinar instruments, simples o 
complexos, inclos el propi cos, avaluant-ne les possibilitats, les limitacions 
i I'adequació a les necessitats i situacions diverses (INsTRuMENTs MATERIALS) . 

Pocs estan en desacord amb el fet que I'alfabetització i saber comptar 
són insuficients per al ciutada d'una societat moderna. Necessaries, fins a 
cert punt, pero insuficients. En introduir els conceptes de literacia, matera
cia i tecnoracia, i en proposar una hoya ·conceptualització del currículum, 
reconec que responc a les necessitats d'una civilització en transformació. 

Paraules clau 
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Abstracts 3: 
111 -(1) 

3 
111' -

Estamos viviendo en una Nous vivons dans une civi- We form part of a civilisa-
.o' 
c 

civilización en transforma- lisation en mutation qui af- tion undergoing constant 
(1) 
111 

ción que afectará a nuestro fectera notre comporte- transformation. This affects 1\) 

comportamiento, valores y ment, nos valeurs et ac- our.behaviour, values and O 
O 

acciones, y en particular a tions, et, en particulier I'E- actions, and above all Edu- O 

la Educación. Este trabajo ducation. Cette étude reffé- cation. This article offers an 

reffeja una manera de ver te une far;on de voir les re- interpretation of the rela-

las relaciones entre Mate- lations entre la Mathémati- tions between Mathematics 

mática y Educación. Se en- que et f'Education. On y and Education. Mathema-

tiende la Matemática como conr;oit la Mathématique tics can be seen as a stra-

una estrategia desarrollada comme une stratégie déve- tegy developed by man th-

por la especie humana a lo loppée par f'espéce humai- roughout his history to ex-

largo de su historia para ne au long de son histoire plain, understand, deal and 

explicar, entender, manejar afin d'expliquer, compren- live with a sensitive, per-

y convivir con la realidad dre, gérer et cohabiter ceptible reality and with his 
sensible, perceptible, y con avec la réafité sensible, imaginary world, albeit al-

su imaginario, siempre perceptible, et avec son ways within a natural and 

dentro de un contexto na- imaginaire et ce toujours cultural contexto Education, 

tural y cultural. En cuanto a dans un contexte naturel et on the other hand, is seen 

la educación se presenta culturel. Quant ¿ f'éduca- as a strategy generated by 

como una estrategia de es- tion, elle se présente com- cultural groups to stimulate 

tímulo al desarrollo indivi- me une stratégie de stimu- individual and collective 

dual y colectivo generada lation du développement development, with the aim 

por grupos culturales, con individuel et collectif géné- of maintaining such groups 

la finalidad de mantenerse rée par des groupes cultu- and progressing in the sa-
como tal y avanzar en la rels, avec pour objectif final tisfaction of the needs of 

satisfacción de las necesi- son maintien telle quelle et survival and transcenden-

dades de supervivencia y une progression dans la ce. Consequentfy, Mathe-

de trascendencia. Conse- satisfaction des besoins de matics and Education are 

cuente mente, Matemática y survie et de transcendan- contextualised and interde-

Educación son estrategias ce. La Mathématique et f'E- pendent strategies, so that 

contextua liza das e interde- ducation sont par consé- the author seeks to unders-

pendientes, por lo que el quent des stratégies con- tand the evolution of both 

autor procura comprender textualisées et interdépen- and to analyse the trends 

la evolución de ambas y dantes, et f'auteur tente de in the current state of civili-

analizar las tendencias en comprendre f'évolution de sation, making a number of 

el estado actual de la civili- chacune d'elles et d'analy- proposals for the future. 

zación, planteando algunas ser les ten dances dans f'é-
propuestas para el futuro. tat actuel de la civilisation, 

en formulant des proposi-
tions pour le futur. 
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