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RESUMO  

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta a biografia de Anna Franchi, 
Estela Kaufman, Franca Cohen, Maria Laura Leite, Ana Kaleff e Leticia de Souza. 
Trata-se de matemáticas brasileiras no contexto histórico do Movimento da 
Matemática Moderna; suas contribuições para a educação matemática, os 
materiais produzidos, os preconceitos enfrentados e suas influências. Além disso, 
são apresentadas transcrições de entrevistas e relatos acerca dos desafios e 
preconceitos vividos na comunidade acadêmica. 

.  

 

Palavras-chave: Educadoras matemáticas; desafio de ser educadora; Formação 

de Professores. 

  



ABSTRACT  

 

This Course Conclusion Paper presents the biography of Anna Franchi, Estela 

Kaufman, Franca Cohen, Maria Laura Leite, Ana Kaleff and Leticia de Souza. These 

are Brazilian mathematicians in the historical context of the Modern Mathematics 

Movement, their contributions to mathematical education, materials produced, the 

prejudices faced and their influences. In addition, it is presented transcripts of 

interviews and reports about the challenges and prejudices experienced in the 

academic community. 

Key-words: Mathematical Educators; Challenge of being an Educator; 

Theacher training. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho de conclusão de curso será relatado a contribuição de 

professoras de matemática na Educação, o impacto de os seus trabalhos na 

sociedade cientifica internacional e, principalmente, nacional; obstáculos 

encontrados e suas influências no movimento da matemática moderna. As 

professoras de matemáticas e pesquisadoras em educação matemática são Anna 

Franchi, Estela Kaufman, Franca Cohen, Maria Laura Leite, Ana Maria Kaleff e 

Leticia de Souza. 

Há relatos na História de grandes contribuições de mulheres no campo 

da Matemática, haja vista Hipátia de Alexandrina, a primeira matemática registrada 

pela História; Sofia Kovalevskaya, uma das primeiras mulheres a conquistar o 

doutorado em Matemática; Amalie Emmy Noether, descrita por Einstein como “o 

mais significante gênio matemático criativo já produzido desde que as mulheres 

começaram a cursar estudos superiores”; Dorothy Vaughan, a primeira mulher 

negra a chefiar o departamento de computadores; Katherine Johnson, com os seus 

cálculos brilhantes e sua determinação tornou possível o homem andar na Lua e 

voltar à Terra em segurança; Mary Jackson, que foi a primeira engenheira negra da 

NASA; Karen Keskulla Uhlenbeck, a primeira mulher a ganhar o prêmio Abel Prize  

e muitas outras ao longo do tempo. 

Apesar das contribuições notórias ao longo do tempo, as mulheres 

matemáticas ainda são pouco conhecidas. Nota-se a dificuldade de inserção 

dessas pesquisadoras/estudiosas na Matemática devido ao preconceito, além de 

outras questões sociais. Logo, a participação de homens é maior comparada a 

participação de mulheres.  

O trabalho foi dividido em três partes. Na primeira parte, apresentamos 

a bibliografia de Anna Franchi, Estela Kaufman, Franca Cohen, Maria Laura Leite, 

Ana Maria Kaleff e Leticia de Souza, situando com o contexto histórico vivido por 

elas, compreendendo suas dificuldades, o carinho pela matemática e as 
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motivações. Na segunda parte, no capítulo denominado Caminhos Entrelaçados, 

será relatado como o trabalho de uma professora incentivava e/ou influenciava a 

outra, realizaram pesquisas, produção de matérias e abriam a percepção das 

necessidades de um método diferencial de ensino da matemática. Desta forma 

compreender a importância de ter um referencial de mesmo sexo. Na terceira parte, 

será relatado as dificuldades de ser pesquisadora no Brasil e medidas que 

poderiam ou já foram realizadas para diminuir a disparidade entre homens e 

mulheres, pois a diminuição da diversidade para a ciência é uma perda significativa. 

Deve-se incentivar mais meninas para as áreas das ciências exatas. 

Temos um anexo que apresenta publicações de Franca Cohen, Anna 

Averbuck e Estela Kaufman. Também no anexo temos as entrevistas realizadas 

com duas professoras que demostram seus pontos de vista sobre como é ser 

professora de matemática e o ambiente encontrado. 
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2. BREVES BIBLIOGRAFIAS 

2.1. Anna Franchi 

Nascida em 26 de abril de 1930, em Jundiaí, interior de São Paulo. 

Surgiu o desejo de voltar a estudar ao atuar como professora primária. Logo, cursou 

o científico no Instituto de Educação de Jundiaí, despertando seu interesse pela 

Matemática. Ingressou na Universidade de São Paulo (USP) em 1958, cursando 

licenciatura e bacharelado em Matemática (conhecido como 3 em 1)1. Realizou o 

Mestrado em Educação na PUC-SP e o Doutorado em Educação. Segundo 

Gabriela dos Santos Barbosa2, mesmo Anna passando períodos longe de sua 

família, eles eram próximos, sendo a sua base. 

Segundo Gabriela dos Santos Barbosa, a maior participação profissional 

de Anna Franchi foi para o ensino de primeiro e segundo grau, atualmente 

conhecidos como, respectivamente, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Anna 

Franchi não considerava os alunos indivíduos passivos. Por isso não acreditava 

nos métodos tradicionais de ensino. Durante toda sua carreira insistiu na ideia de 

que as crianças possuem capacidade de aprender. Por conseguinte, propagou a 

necessidade de uma ação pedagógica que reconhece a sala de aula como um 

ambiente que possibilite o professor e o aluno compartilharem seus conhecimentos, 

gerando novos conceitos. 

 

Tal percurso foi constantemente permeando por um profundo respeito 
para com a criança, pela crença em sua capacidade de aprender, pela 
recusa em submetê-la a conteúdos e métodos de ensino prontos que, 

 

1 Referência ao tipo de formação, que normalmente primeiro estudava o curso de Bacharel de 

duração de três anos e um ano de licenciatura. É denominado 3 em 1.   
2 Autora do capitulo de Anna Franchi do livro Educadora matemáticas. Anna foi sua orientadora na 

sua tese de Doutorado em Educação Matemática.  
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ignorando seus modos próprios de pensar, transformam-na em 
receptáculos acríticos de conhecimentos. (FRANCHI, 1995, p.2) 

 

Segundo Gabriela dos Santos Barbosa, Anna Franchi acreditava que a 

prática não deveria ser ditada pela teoria. Portanto, defendia que as discussões 

entre equipe técnica e docente deveriam ser de natureza qualitativa e buscar foco 

nas experiências em sala.  

 [...] o saber escolar matemático não era tido como um conjunto de 
teoremas, de definições, fórmulas reduzidas a uma cadeia de símbolos 
sem significado, conforme a caracterização corrente do formalismo, mas 
como um saber construído pelo aluno, segundo uma sequência 
determinada, cujas características se diferenciavam conforme o conteúdo 
abordado ou o domínio de estudo. (FRANCHI, 1995, p.5)  

Quando esteve na PUC-SP, a pesquisadora trabalhou, tornando-se 

amiga, com professor Joel Martins, cujas ideias influenciaram suas práticas e 

concepções sobre a natureza do conhecimento humano, sobre a ação do educador 

e do pesquisador. Anna Franchi nutriu por Joel Martins uma profunda admiração, 

ao ponto de dedicar-lhe sua tese de doutorado, cujo professor orientou seus 

primeiros esboços. 

 Participou do Movimento da Matemática Moderna na Escola 

Experimental da Lapa, a qual irei aprofundar-me posteriormente. Na sua 

dissertação de mestrado denominada “O problema de ensino de subtração nas 

primeiras séries do primeiro grau” possuiu como objetivo identificar indicadores da 

dificuldade de associação entre os conceitos de adição e subtração em diferentes 

procedimentos pedagógicos. Outrossim, investigou as dificuldades enfrentadas 

pelos alunos na resolução de problemas de subtração, propostos através da 

linguagem verbal. Preocupou-se constantemente em manter a clareza dos 

enunciados nas atividades de intervenção de ensino como nos instrumentos de 

avaliação. Na busca para resolver o problema de linguística, Anna Franchi juntou-

se ao professor Carlos Franchi, Doutor em Linguística, seu irmão.  
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Anna Franchi aproveitou quando trabalhou e coordenou a equipe de 

Matemática da Escola Experimental de Primeiro Grau Dr. Edmundo de Carvalho. 

Focou sua pesquisa na melhoria do ensino na escola aonde atuava, e o diagnóstico 

dos aspectos envolvidos no processo educativo, os resultados desta pesquisa 

contribuiu para reflexões nas áreas da Psicologia da Educação e da Educação 

Matemática. 

 Em 1980, integrou a PUC-SP até 2006; trabalhou nos cursos de 

graduação em Pedagogia em Matemática, lecionando disciplinas relacionadas à 

didática da Matemática, prática de ensino e participou de projetos de extensão. 

Participou do corpo docente do Mestrado Profissional, Mestrado Acadêmico e do 

Doutorado em Educação Matemática. Suas pesquisas dividiram-se em dois 

caminhos: “História, epistemologia e didática da matemática” e “A matemática na 

estrutura curricular e a formação de professores”. No momento em que retomou o 

projeto de doutorado, delineado com Joel Martins, defendeu a tese “Compreensão 

das Situações Multiplicativas Elementares”, orientada pela professora Mere 

Abramovicz. Amparou-se teoricamente nas teorias da denominada Didática 

Francesa3, dispondo como pilares a noção de Contrato Didático e a Teoria dos 

Campos Conceituais. 

Após intensa leitura sobre Anna Franchi, uma de suas frases encantou-

me: “Não sou matemática. Sou educadora. Trabalho com o ensino de Matemática”. 

A sentença resume o amor, a importância e preocupação do seu caminho 

profissional. 

 

 

 

3Tem como base a abordagem socioconstrutivista, a didática da matemática, em questão, 

compreende a aprendizagem como um processo social e seus principais pesquisadores franceses 
e responsáveis pelo desenvolvimento e difusão das teorias bases da Didática da Matemática são 
Gaston Bachelard (1984-1962) 
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2.2. Estela Kaufman Fainguelernt 

 

Figura 1- Retrato da Estela Kaufman 

 
Fonte: http://site.mast.br/hotsite_acervo_arquivistico/estela_kaufmann.html. Acesso em 18 de 

novembro de 2019. 

 

Nascida em 23 de julho de 1933, na cidade do Rio de Janeiro. Filha de 

pais judeus refugiados da Primeira Guerra Mundial. No Lycée Français, 

denominado atualmente Liceu Franco Brasil, cursou o “primário”, “ginasial” e 

“científico”. Segundo Estela, encontrou seu amor pela Matemática após influência 

dos professores Firmo Costa, Nair Bragar e Miguel Pereira. Cursou Matemática na 

Faculdade Nacional de Filosofia, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na 

própria UFRJ foi aluna das professoras Moema Sá Carvalho e Maria Laura Leite. 

Graduou-se como Bacharel e Licenciada em Matemática. 

Sua carreira no magistério esperou o acesso dos seus filhos no primeiro 

ano ginasial, e recebeu todo apoio do marido ao voltar. A primeira oportunidade foi 

na escola Franco Brasileiro, onde mencionou o incômodo em lecionar junto à 

professora Nair Mendes que não admitia, quando Estela era aluna, o seu método 

de resolução. Em 1966 e 1967 obteve uma breve participação de trabalho no 

Colégio Pedro II. Estela Kaufman Fainguelernt preocupava-se com o conhecimento 

- do que ensinar e de como melhorar. 

 

http://site.mast.br/hotsite_acervo_arquivistico/estela_kaufmann.html
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 Anna Averbuch foi minha professora de prática de ensino do Colégio de 
Aplicação da Universidade do Brasil. Nessa época ela me levou para 
participar de um projeto de pesquisa no Colégio Pedro II, coordenado pelo 
Prof. Hélio Fontes. Esse projeto ainda durou uns dois ou três anos e fui 
convidada pelo professor Hélio para dar aula no Pedro II e ele me deu as 
turmas de terceiro ano científico para dar aula. Lembro-me como se fosse 
hoje.... Eu precisava dar para esses alunos o conceito de limite e, recém-
saída da faculdade, não tinha conhecimento sobre assunto para isso. E a 
Franca me socorreu. Ela disse “Você vai ter uma aula com a minha mãe, 
D. Vitoria, e garanto que você vai entender”. Ela me recebeu com muito 
carinho e das oito horas à uma da tarde, sem sentir o tempo passar, 
consegui entender que épsilon e delta eram raios de vizinhança.... Enfim 
entender o conceito em si, para explicar para aqueles alunos. 
(FAINGUELERNT apud Villela, 2009, p.133). 

  

Segundo Marcelo Ferreira Martins Salvador, Estela Kaufman, ao dar 

aulas, deparou-se com grandes dificuldades que alunos do primeiro ao quarto ano 

ginasial (atual sexto ao nono ano) apresentavam, como também aflições na hora 

da aula de matemática. Dessa maneira, necessitou repensar sua prática docente. 

Sua preocupação era o modo de ensiná-los e a relação professor-aluno. Nesse 

momento, buscou literaturas, soluções que pudessem ajudá-la. Estela Kaufman 

conclui não ser suficiente uma excelente formação em Matemática pura e aplicada 

se não houvesse a junção de um grande conhecimento das questões didáticas.  

 Envolvida no Movimento da Matemática Moderna, de 1970 a 1971 

participou de cursos no Colégio Estadual André Maurois ministrados pelo professor 

Arago Backx. O professor esteve um período na Bélgica pesquisando a 

metodologia e prática de Papy4. A pedido da diretora Heriette Amado, Estela 

Kaufman, junto aos professores Amélia Maria Noranha Pessoa de Queiroz e Arago 

 

4 Método Papy, desenvolvido pelo casal Georges Papy e sua Frédérique Papy. O método Papy induz 

nos alunos ideias matematicamente essenciais baseando-se em três princípios: 1) A Matemática é 
um corpo unificado de conhecimento e deve ser organizado e ensinado como tal, ou seja, a 
separação artificial da aritmética, álgebra e geometria não deve ser mantida. 2) A Matemática como 
um corpo de conhecimento requer certas formas de pensar e não pode ser feito com o uso exclusivo 
de memória; e 3) A Matemática é melhor aprendida pelos alunos quando as aplicações 
apresentadas são apropriadas aos níveis de compreensão e aos interesses naturais dos alunos. 
(Mattos, Roldão & Almeida, 2015, p. 3) 
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Backx, implantaram a metodologia pedagógica Papy no Colégio Estatual André 

Maurois nas turmas do ginásio. 

 Ao longo dos mais de trintas anos de trabalho na USU, criou diversos 

projetos de pesquisas relacionados à Educação Matemática, coordenou o curso de 

licenciatura em Matemática e participou da Comissão de Reformulação da Grade 

de Licenciatura do Curso de Matemática de 1985 a 1986, além de outros 

envolvimentos relatados mais adiante.  

2.3. Franca Cohen Gottlieb 

 

Figura 2- Franca e Família 

 
                  Fonte: Franca Gottlieb/RJ; Arqshoah-Leer/USP 

 

 Nascida em 19 de setembro de 1925, na Itália; descendente judaica. 

Em 1938, a segunda grande guerra estava ganhando força. Guido Cohen (pai da 

Franca, um bem-sucedido engenheiro) lendo o jornal diz a Vittoria Tedesche Cohen 

(mãe de Franca, a primeira mulher doutora em matemática e física na Itália.): “A 

partir de amanhã, as meninas não poderão mais ir para a escola”.  

Correlacionando a fala de Franca com relatos históricos do período, em 

29 de setembro de 1938 foi assinado o Acordo de Munique, e selou o destino da 

Tchecoslováquia, cedendo o país à Alemanha nazista em nome da paz. Assinado 

por Adolf Hitler, o ditador Benito Mussolini e os primeiros-ministros da França, 

Edouard Daladier, e do Reino Unido, Arthur Neville Chamberlain. Segundo Lucia 
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Maria Aversa Villela5, acredita-se que essa foi a notícia lida por Guido Cohen, que 

logo compreendera a gravidade do momento para os judeus radicados na Itália.  

Vieram buscar refúgio no Brasil, no dia 4 de abril de 1939. No final de 

1942 ou início de 1943, Franca Cohen foi aprovada no exame de seleção para a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Brasil. Na fila de 

inscrição para o exame de seleção, D. Vittoria conheceu uma candidata um pouco 

mais velha que sua filha; era Anna Rosenbach (futura Anna Averbuch). Em uma 

conversa informal, a mãe de Franca solicita a jovem Rosenbach que, caso fossem 

aceitas, ela cuidasse da sua filha, auxiliando-a. Anna Rosenbach era considerada 

mais experiente pois já havia concluído o curso de engenharia. D. Vittoria não 

poderia imaginar que as duas meninas seriam inseparáveis, desde a faculdade e 

pelo resto de suas vidas. 

Franca Cohen se formou em 1946, e antes mesmo já dava aulas 

particulares. Casou-se em 1947, com Otto Richard Gottlieb (Químico Industrial) e 

tiveram três filhos. Quando seu marido fora convidado a chefiar a implantação do 

laboratório de fito-química na Universidade de Brasília (UnB), Franca Cohen o 

acompanhou e, assim, foi morar na nova capital. Conseguiu um contrato em um 

colégio de Ensino Médio do governo, até abrir um concurso para a rede. A 

Secretaria de Educação convidou-a para aplicar um curso de formação continuada 

para as professoras primárias. De volta ao Rio, em 1966, Otto prestou concurso 

para a Universidade de São Paulo, onde trabalhou até seus setenta anos. No 

mesmo momento, Franca foi trabalhar no Colégio São Patrício, e em 1967 

naturalizou-se. Em seguida, realizou um concurso para a rede pública, ingressando 

no Colégio Estadual Souza Aguiar.  

Junto à Anna Averbuch, concluiu cursos de especialização na Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa: de Álgebra Abstrata e de “Ensino Moderno 

 

5 Autora do capitulo de Franca Cohen, do livro Educadoras Matemáticas: Memorias, docentes e profissão. 
Participou da GEPEM junto com a professora Franca. 
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da Matemática”. Em 1969, o professor José Carlos de Mello e Souza6 necessitou 

ocupar o cargo de direção da Faculdade de Arquitetura da Universidade Santa 

Úrsula, diminuindo sua presença em sala de aula. Sendo assim, convidou Franca 

Cohen para assumir suas turmas. Devido à crise financeira que assolou a USU 

nesta última década, continuou a trabalhar de maneira voluntária, sem pró-labore. 

Cohen acreditava que em grupos os sujeitos possuem melhor 

rendimento, pensamento influenciado por D. Vittoria. No MMM participou do 

GEPEM na elaboração de vários artigos, publicação de diversos livros, como na 

Coleção Guia do Estudo da Matemática, livros publicados e eventos internacionais 

e nacionais.  

 

2.4. Maria Laura Moura Mouzinho Leite Lopes 

Figura 3 - Retrato de Maria Laura 

 
Fonte: http://www.abc.org.br/2017/11/01/mast-abre-arquivos-da-matematica-maria-laura-

mouzinho/. Acesso em 18 de novembro de 2019. 

 

6 Irmão de Júlio César de Mello e Souza (conhecido pelo pseudônimo Malba Tahan – autor de 
dezenas de obras de ficção e de matemática – que foi professor por oito anos pela Cades, em 
diversas localidades do país). Participou do Movimento da Matemática Moderna na GEPEM. 

http://www.abc.org.br/2017/11/01/mast-abre-arquivos-da-matematica-maria-laura-mouzinho/
http://www.abc.org.br/2017/11/01/mast-abre-arquivos-da-matematica-maria-laura-mouzinho/
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Nascida no dia 18 de janeiro de 1919 (sendo o ano de 1917 identificado 

na certidão)7 em Timbaúba, Pernambuco. Em fevereiro de 1935, Maria Laura Leite 

prestou Exame de Madureza, no Colégio Pedro II, no centro do Rio de Janeiro. 

Matriculou-se no Instituto Lafayette e no ano seguinte estudou no Colégio Sion, em 

Petrópolis.  

Sua afinidade pela Matemática a levou ao Curso Vestibular para 

Engenharia em Luiz Caetano de Oliveira em 1937, e a dedicar-se ao exame para 

ingressar na Faculdade de Engenharia. Infelizmente não foi aprovada em 

engenharia e, felizmente, a matemática venceu. Em 1939, o decano da 

Universidade do Distrito Federal (UDF), professor Luiz de Barros Freire, aceitou 

Maria Laura Leite como aluna do Curso de Matemática. Lamentavelmente a UDF 

fechou e todos os seus alunos foram transferidos para FNFi. Maria Laura Leite 

formou-se em Matemática (Bacharelado) no ano de 1941 e Licenciatura em 1942. 

Desde de menina tinha o sonho de fazer um curso de nível superior na 

área de ciências, e em seu depoimento afirma: “uma das minhas professoras do 

Colégio Sion perguntou o que eu desejava fazer ao sair do colégio e eu respondi: 

acho que engenharia ou matemática, o que gerou um espanto, pois esta não era 

uma profissão comum para as mulheres da época”. (EDUCADORAS 

MATEMATICAS: MEMÓRIAS, DOCÊNCIA E PROFISSÃO; 2013, p. 200). 

Maria Laura Leite é considerada uma das mais importantes 

pesquisadoras em Educação Matemática. A sua experiência profissional é 

amplamente difundida no Brasil e no mundo. Ainda cursando o segundo ano do 

Curso de Matemática foi convidada a exercer a monitoria da disciplina de 

Geometria compartilhada com a professora Moema. Permaneceram juntas no 

 

7 Para prestar Exame de Madureza, era necessário ter 18 anos, logo o pai de Franca fez um novo 

registro de certidão. 
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grupo de trabalho do projeto Fundão – UFRJ, até o falecimento de Maria Laura 

Leite. 

Em uma entrevista a professora Moema afirma: 

Eu comecei na UDF, Santiago Dantas que me deu posse, ele era o Reitor, 
como monitora na cadeira de Geometria e o professor Ernesto Luiz de 
Oliveira Junior era o catedrático. Ele convidou a mim e a Maria Laura; ela 
estava em São Paulo e eu estava no Rio, quando ele me levou ao Reitor. 
Apresentada a ele, então resolveu nomear somente uma porque não tinha 
verba para nomear as duas, então nomeou a mim. Embora eu tivesse dito 

que preferia que nomeasse Maria Laura Leite primeiro, porque eu estava 

aqui e parecia que estava puxando brasa para minha sardinha e me senti 
muito mal com isso. Mas ele disse não. Então nomeou a mim como 
monitora e depois nomeou Maria Laura. Ficamos as duas trabalhando na 
cadeira de geometria analítica e projetiva, pois Oliveira Junior estava 
doente, se não me engano, estava com tuberculose. (EDUCADORAS 
MATEMATICAS: MEMÓRIAS, DOCÊNCIA E PROFISSÃO; 2013, p. 202). 

 

Logo após a sua defesa de doutorado, em 1950, Maria Laura Leite foi 

para os Estados Unidos, onde trabalhou por dois anos no Departament of 

Mathematics - University of Chicago. Após sua volta ao Brasil no dia 1º de julho de 

1996, Maura Leite recebe o título de “Professor Emérito da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro” por sua dedicação e por empenho ao realizar o seu trabalho no 

IM/UFRJ. Sempre esforçada e envolvida com um ensino de qualidade. Participou 

de entidades científicas, integrou ativamente a formação e criação do Centro 

Brasileiro de Pesquisa Física (CBPF). 

Em 1949, a pesquisadora substituiu o professor Oliveira Junior e passou 

a ministrar aulas de Geometria para o Curso de Engenharia, no recém-criado 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Além disso, participou da criação do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

conhecido anteriormente como Conselho Nacional de Pesquisa. Seguindo a 

docência na FNFi, presente na CBPF e no CNPq, uniu-se aos matemáticos mais 

influentes do Rio de Janeiro e junto ao professor Candido Lima da Silva Dias, em 
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1952, sugeriram a criação do Instituto de Matemática do Brasil, denominado 

Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).   

Durante o período da Ditadura Militar, especificamente no ano de 1969, 

Maria Laura Leite e seu esposo foram banidos do país pelas determinações oficiais: 

o Ato Institucional nª. 5 (A.I-5), medida tomada pelo governo militar que transferia 

absolutamente o poder sobre as decisões políticas do país, com o objetivo de 

aplacar o avanço da oposição ao perceberem que perdiam força no âmbito político.  

Em um primeiro momento foram para Pittsburgh, EUA, e em seguida para 

Estrasburgo, França. Com o apoio dos professores Gleiser e Luciene Félix, 

começou a trabalhar no Institute de Recherche en Enseignement de 

Mathematiques (IREM), iniciando contato com novos saberes, novas metodologias 

de ensino e aprendizagem em matemática.  

 

2.5. Ana Maria Martensen Roland Kaleff   

 

Figura 4- Retrato da Ana Kaleff 

 
Fonte: acervo da UFF, https://uff.academia.edu/AnaKaleff 

Cursou o Ensino Médio na Escola Técnica de Química Industrial Padre 

Anchieta de Jundiaí –SP. Em 1965, Ana Kaleff ingressou no Curso de Licenciatura 

em Matemática na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Campinas-

https://uff.academia.edu/AnaKaleff
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SP, e descobriu seu interesse pela Física nas aulas experimentais em laboratório, 

ministradas pelo professor Rodolfo Caniatto (atualmente aposentado pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro). De seu professor ouviu frases 

como: “No Brasil, há muito a ser feito pela Educação. Cuidado para não se perder 

em cursos estéreis de pós-graduação”. Segundo a Kaleff, essas palavras de 

Caniatto influenciaram muito na sua escolha acadêmica, na busca da interiorização 

e democratização do conhecimento produzido na Universidade e suas aulas 

determinaram a sua paixão pelos procedimentos didáticos de baixo custo e 

observações laboratoriais também para sala de aula. 

Em 1968, seu último ano de Licenciatura, foi contratada pelo recém-

criado Ginásio Estadual Cesarino Borba de Iracemápolis-SP. Trata-se de uma 

escola em uma cidadezinha. Os alunos eram filhos de trabalhadores de uma das 

maiores usinas de produção de açúcar do estado de São Paulo. Segundo Ana 

Kaleff, foi a primeira vez que ouviu de crianças com 10 anos de idade declarações 

sobre o direito a boas condições de trabalho, das dificuldades encontradas por elas 

mesmas no corte da cana. Além disso, perdiam aulas e ficavam afastados durante 

os meses da safra da colheita para poder ajudar os pais na dura vida do campo 

como boias-frias. 

Concluiu em 14 de dezembro de 1968 o curso de Licenciatura. Em março 

de 1969 ingressou no Curso de Mestrado em Matemática da UFF. Em 1970, passou 

no concurso interno para professora do GAN, e como primeira colocada foi 

contratada. Durante 1971 e 1972, Ana Kaleff recebeu bolsa de estudo da CAPES 

para realizar o Mestrado, deixando temporariamente o contrato de professora na 

UFF. Neste período, participou de vários seminários e cursos de aperfeiçoamento 

e extensão, os quais focavam em tópicos da Lógica Matemática e completavam 

estudos iniciados nas disciplinas cursadas no Mestrado.  

Dezembro de 1972, Kaleff terminou o Mestrado com apresentação de 

uma dissertação baseada nos trabalhos de Aflsen (1959), o que permitiu uma 

generalização do conceito de Integral de Lebesgue para reticulados vetoriais por 
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meio de dois caminhos teóricos: um pela Teoria da Medida e outra pela Teoria da 

Aproximação de Funções (KALEFF, 1972). 

No ano de 1973, atuava como professora do GAN, e com o comunicado 

do Coordenador do Setor de Análise Matemática, Professor Aldemar Perira Torres, 

introduz exercícios de Cálculo Diferencial e Integral para ilustrar alguns conteúdos 

teóricos nas aulas da disciplina Análise Matemática IV, ministrada por Ana Kaleff. 

Em 1975, no segundo semestre, Kaleff foi obrigada a se afastar da UFF 

por motivos de saúde durante a gravidez do seu primeiro filho. No ano seguinte, 

solicitou licença sem vencimento e passou a morar em Hamburgo, Alemanha, 

acompanhando seu esposo professor Peter Kaleff da UFRJ, que viria cursar o 

doutorado no país. No período de 1978, foi aluna visitante do Curso de Matemática 

da Universidade de Hamburgo. Novamente, precisou abandonar devido à outra 

gravidez de risco. Ainda na Europa, pensou em desistir da carreira para ingressar 

na graduação em Psicologia.  

Em 1980, ao voltar ao Brasil, logo assume seu cargo como professora 

do GGM, por influência de seus amigos Aldermar Pereira Torres e Constantino M. 

de Barros. O grupo achou a política acadêmica dos departamentos do Instituto de 

Matemática (IMUFF) estar mudada. Logo, essa mudança permitiu a abertura de 

novas linhas de pesquisas interdisciplinares, o que tanto Kaleff almejava. Em 1981, 

deu início a pesquisa Fundamentos de Geometria – aspectos práticos.  

Ana Kaleff decidiu abandonar oficialmente as pesquisas ainda em 

andamento perante a morte prematura do professor Constantino M. de Barros, em 

1983, e o descontentamento diante à política do departamento, o qual não 

reconhecia a Educação Matemática como linha de pesquisa e negava sua proposta 

de projeto nesta nova vertente. 
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2.6. Leticia de Souza 

Figura 5 retrato de Leticia de Souza 

 
Fonte: Acervo de Fotos de Vanessa de Souza Gomes 

2.6.1. MEDOS E DESAFIOS 

 

Foi relatado pela Leticia de Souza sua experiência de Vida. “Nasci em 

Niterói há cinquenta e três anos atrás. De família humilde, mãe do lar e pai 

trabalhador civil na Marinha Mercante e seis irmãos, que sempre valorizou os 

estudos... “os estudos é a mola propulsora para mudança real de qualquer cidadão 

... e a leitura” dizia meu pai. Desde a minha tenra infância, quando me perguntavam 

qual seria a carreira escolhida, dizia que seria professora. Uma linda profissão. O 

meu Ensino Médio foi no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho em 

Niterói –RJ. Fiz o antigo Normal. Iniciei a minha vida no magistério aos dezoito anos 

de idade. Aos vinte anos ingressei na Universidade Federal Fluminense no Curso 

de Pedagogia que muito me acrescentou em todas as áreas da vida, principalmente 

na sistematização e organização profissional. A valorização do ser em uma visão 

holística, um dos princípios básicos que norteiam a Educação, aprofundado no 

Curso de Pedagogia, desmistificou vários conceitos que seriam utilizados, 

posteriormente, em toda a minha vida. Mais para a frente senti a necessidade de 

retornar aos bancos universitários. Ingressei na Universidade Salgado de Oliveira 
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no Curso de Matemática. A necessidade de ampliar este campo do cérebro fez com 

que entrasse e amasse esta área do conhecimento. Em dois mil e dezoito completei 

trinta e cinco anos no magistério. Neste período já participei de formaturas em 

Graduação no Curso de Matemática de ex-alunas na Universidade Federal 

Fluminense, que muito alegrou. Exerci a minha profissão na Educação Básica”. 

Segundo relato oral de sua irmã Valeria: 

Minha irmã (Leticia) só passou a ter interesse pela matemática, quando 
ela tinha cinco anos de idade. Uma prima que foi nos visitar também de 
mesma idade, a questionou quanto era dois mais dois? Neste momento 
ela ficou sem resposta (Leticia). E daquele momento em diante ela passou 
a buscar resposta sobre tudo no campo de matemática. Encarou como um 
desafio. 
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3. CAMINHOS ENTRELAÇADOS 

 

3.1. Movimento da Matemática Moderna 

 

Nesta parte do texto será relatado o Movimento da Matemática Moderna 

e a participação principalmente das professoras Anna Franchi, Estela Kaufman, 

Franca Cotten, Maria Laura Leite e Anna Kaleff.  

Entre os anos 60 e 70, algumas pessoas estavam interessadas em 

pesquisar a Educação Matemática, logo, grupos foram criados, como o Grupo de 

Estudos do Ensino da Matemática (GEEM) em 1961, em São Paulo; o Núcleo de 

Estudos Difusão do Ensino de Matemática (NEDEM) em 1962, no Paraná; o Grupo 

de Estudos sobre o Ensino da Matemática de Porto Alegre (GEEMPA) em 1970, no 

Rio Grande do Sul e, no mesmo ano, no Estado da Guanabara, o Grupo de Estudos 

em Educação Matemática do Estado da Guanabara (GEMEG). Havia intercâmbio 

entre os grupos, mas normalmente seus estudos e pesquisas eram registrados de 

acordo com o estado de sua criação. 

 Com a fusão do Estado do Guanabara e Rio de Janeiro, tornou-se 

permanente a criação do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática 

(GEPEM), formado por aproximadamente 20 professores, dentre eles Maria Laura 

Mouzinho Leite Lopes, José Carlos Melo e Souza, Moema Sá Carvalho, Anna 

Averbuch, Franca Cohen Gottlieb e Estela Kaufman, em 1976. Esse grupo gerou 

muita pesquisa e uma série de publicações – os Boletins GEPEM – que ainda são 

produzidos e o Curso de Especialização (Latu Sensu) em Educação Matemática, 

que originou o primeiro Mestrado em Educação Matemática do Rio de Janeiro. 

Segundo Marcelo Ferreira Martins Salvador, já a implementação desse mestrado 

na USU teve a Estela Kaufman na liderança. Esse grupo reuniu grandes 
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pesquisadores e professores na área de Educação Matemática do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Anna Franchi esteve envolvida com o Movimento da Matemática 

Moderna, na Escola Experimental da Lapa. Esse Movimento ganhou contornos 

específicos. Segundo Franchi, “as inter-relações e as propriedades dos conceitos 

não eram tratadas apenas em nível de expressões matemática, mas em nível de 

manipulação de objetos e de esquemas gráficos”. (FRANCHI, 1995, p.5). 

Anna Franchi integrou o Grupo de Ensino de Matemática Atualizada 

(GRUEMA) e publicou pela Companhia Editora Nacional, de fevereiro de 1967 e 

maio de 1974, com Lucília Bechara Sanchez e Manhúcia Perelbeg Liberman a 

coleção Curso Moderno de Matemática para as Escolas Elementares. Autora da 

coleção Curso Moderno de Matemática para o Ensino de 1ª Grau junto à Anna 

Averbuch, Franca Cohen Gottlieb, Lucília Bechara Sanchez e Manhúcia Perelbeg 

Liberman, também publicada pela Companhia Editora Nacional. 

Estela Kaufman possui em seu currículo participação como sócia 

fundadora da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), esteve na 

direção do Regional do Rio de Janeiro (SABEM-RJ) no período que esse sediava 

o VII Encontro Nacional de Educação Matemática (2001). No final dos anos 80, 

participou do grupo de trabalho da Fundação CESGRANRIO, a fim de planejar e 

estudar o programa para vestibular, como avaliadora na correção das provas 

discursivas de matemática da Fundação. Além disso, atuou também como 

avaliadora na correção de provas do vestibular unificado da 

UFRJ/UERJ/CEFET/ENCE. 

Franca Cohen, Anna Averbuck e Estela Kaufman publicaram diversos 

artigos no Boletim GEPEM. 
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Figura 6- Foto do III CIBEM -Blumenau 

 
Fonte: Acervo de Memórias do LEG. 

Figura 7- Grupo de participantes brasileiros no 4º Comitê Interamericano de 
Educação Matemática Venezuela, em 1975 

 
Fonte: (foto do acervo particular da Profª Estela) 

Maria Laura Leite retorna do exilio e retoma as atividades de forma 

restrita. Anna Averbuch a convidou para ocupar o cargo de Coordenadora de 

Matemática na Escola Israelita Brasileira Eliezer Eistenbarg. Sendo assim, 

começou a ministrar várias oficinas para professores da Educação Fundamental, 
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utilizando diferentes metodologias para construir o significado das ideias 

matemáticas conforme as aplicadas pelo grupo do IREM, além das sementes 

plantadas no Centro Educacional de Niterói. 

Segundo Pedro Carlos Pereira8, em 1976, pelo GEPEM, Maria Laura 

Leite dirigiu o grupo com os professores José Carlos Melo e Souza e Anna 

Averbuch durante oito anos. O primeiro impacto realizado pelo grupo foi o 

“Seminário sobre Ensino da Matemática”, na Academia de Ciências, no Rio de 

Janeiro. A pesquisa experimental, considerada a primeira pesquisa nesta área no 

Brasil e publicada no Boletim da GEPEM; “Projeto Binômio Professor – Aluno na 

Instituição à Educação Matemática” foi coordenado por Maria Laura Leite. No 

período durante seu mandato, a especialista criou o Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu, o primeiro do país de Especialização em Educação Matemática, em 

convenio com a USU. Esse curso deu origem ao segundo Curso de Mestrado em 

Educação Matemática no Brasil, oferecido pela USU. 

No final de 1982, Maria Laura Leite recebe o chamado do Ministério da 

Educação (MEC) para o Programa de Integração da Universidade com o Ensino do 

1º Grau. Um grupo de professores do IM/UFRJ apresentara o Projeto de Formação 

Para Professores de 1º,2º e 3º Graus. 

No ano de 1983, o Projeto Fundão foi implantado com a equipe de 

Biologia, Física, Geociência (Geografia), Matemática e Química, integrando 

também o SPEC (Subprograma de Educação para Ciência). Desde a sua criação, 

o Setor Matemático do Projeto Fundão (PF- Mat) atua no Instituto de Matemática 

da UFRJ.  

 

8 Autor do capitulo de Maria Laura, do livro Educadoras Matemáticas: Memórias, Docência e Profissão. 
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Figura 8- Equipe do Projeto Fundão e alunos em 2009 

 
Fonte: http://www.abc.org.br/2011/03/29/abc-homenageia-academica-no-mes-da-

mulher/. Acesso em 19 de novembro de 2019. 

 

Em 1993, a equipe do PF-Mat, junto à professora Maria Laura Leite, 

elaborou e implantou o Curso de Especialização em Ensino de Matemática, no 

IM/UFRJ, em nível de pós-graduação lato-sensu. Os desenvolvimentos e frutos 

desse curso contribuíram para a criação do Mestrado em Ensino de Matemática. 

Durante o acontecimento da VI Conferência Inter – Americana de Educação 

Matemática (CIAEM), em novembro de 1985, Guadalajara – México, onde firmou-

se o interesse de fundar a Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). 

Segundo Marcelo Ferreira Martins Salvador a concretização data 27 de janeiro de 

1988, quando um grupo de professores e Maria Laura Leite oficializaram a criação 

da SBEM.  

Do momento da criação do Projeto Fundão, do GEPEM e da SBEM, a 

professora Maria Laura Leite contribuía na Formação Continuada de Professores 

de Matemática, divulgando a importância da Educação Matemática e participando 

de Congressos Internacionais e Nacionais. Escreveu 19 artigos sobre o ensino e a 

aprendizagem em Matemática e a evolução da Educação Matemática no Brasil e 

no mundo pelo Boletim do GEPEM, além de coordenar um subgrupo do Projeto 

Fundão, formando sua equipe ao lado de quatro professores e dois estagiários do 

http://www.abc.org.br/2011/03/29/abc-homenageia-academica-no-mes-da-mulher/
http://www.abc.org.br/2011/03/29/abc-homenageia-academica-no-mes-da-mulher/
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Curso de Licenciatura em Matemática da UFRJ e contribuição especial da Moema 

Sá Carvalho. 

Pelo Projeto Fundão, Maria Laura Leite foi autora e coautora de quatro 

livros publicados pela Editora UFRJ, que são: Tratamento da Informação: 

explorando dados estatísticos e noções de probabilidade em 1997; Tratamento da 

Informação: atividades para ensino básico em 2002. Histórias para Introdução - 

Noções de Combinatórias e Probabilidades em 2004 e Grafos: jogos e desafios em 

2010.   

Em 1962, Maria Laura Leite publicou o livro Conceitos Fundamentais da 

Geometria pela editora do IM da Universidade Nacional Del Sur, em Bahia Blanca, 

Argentina; e parte de uma coletânea “Serie de Monografias de Matemática”, 

coordenada pelo professor Aniceto. Também publica com a professora Lucia A. A. 

Tinoco (M/UFRJ), o artigo “Frações – dos resultados de pesquisa à prática em sala 

de aula”, na revista Educação Matemática da SBEM; o artigo “Hebert Fremont: o 

ensino da Matemática através de suas aplicações”, pela Revista do Professor de 

Matemática. 

Ana Kaleff, no MMM, busca observar a formação do professor de 

Matemática. Por meio do comportamento dos seus alunos, despertou para grandes 

dificuldades que muitos apresentavam na elaboração formal de conceitos 

geométricos elementares. Logo, começou a se questionar: “existiriam fatores não 

pertencentes ao âmbito dos conteúdos matemáticos das teorias, mas pertencentes 

ao âmbito de ensino-aprendizagem, influenciando o entendimento dos conteúdos 

matemáticos? 

Com influência desse questionamento, outros surgiram:  

 

Existiriam fatores específicos relacionados ao ensino das teorias 
matemáticas dedutivas que auxiliariam o entendimento e facilitariam a 
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aprendizagem de conteúdos matemáticos? Existiriam fatores “externos” à 
Matemática que influenciariam a aquisição do conhecimento matemático? 
Existiriam maneiras de se explicar como o conhecimento matemático se 
forma na mente do aluno? (MEMÓRIAS DE UMA TRAJETÓRIA 
ACADÊMICA DE PERSEVERANÇA: Vivências de uma Educadora 
Matemática em um Curso de Formação de Professores de Matemática, 
p.21 e 22) 

 

Em 1984, Ana Kaleff participou de vários eventos e militou no processo 

de criação e implantação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM), cujo grupo é sócia fundadora. Por esse motivo, integrou reuniões do Grupo 

de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática (GEPEM) e do grupo G–RIO, que 

tinham o objetivo de elaborar os estudos da Sociedade e o movimento a favor da 

Educação Matemática no Rio de Janeiro. Neste período, encontrou a professora 

Maria Laura Leite, fundadora e coordenadora do projeto Fundão da UFRJ, como 

mencionada anteriormente. 

Segundo Ana Kaleff: 

 

Este é um exemplo de projeto do qual todos nós, professores de uma 
Universidade Federal, deveríamos participar para realmente realizarmos 
atividades de Educação Matemática, pois reúne professores 
universitários, licenciados e professores das redes de ensino. 
(MEMÓRIAS DE UMA TRAJETÓRIA ACADÊMICA DE 
PERSEVERANÇA: Vivências de uma Educadora Matemática em um 
Curso de Formação de Professores de Matemática, p.27) 

 

Em 1988, Ana Kaleff reuniu um grupo de professores do GAN e 

principiaram estudos, resultando no projeto de extensão interdepartamental em 

Educação Matemática da UFF: Um Experimento de Educação Matemática no nível 

de 1º segmento de 1ºgrau (PEEM).  

O projeto PEEM teve o apoio da Pró – Reitoria de Extensão da UFF 

(PROEX) e da SESU/MEC. Em 1988, foi coordenado por professores; Arago de 
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Carvalho Backx e Rosa Nader Rodrigues, ambos do GAN. No ano de 1989, Ana 

Kaleff e Arago de Carvalho assumem a coordenação do projeto.  Foi de grande 

contribuição para pesquisa em Educação Matemática na UFF, pois usaram como 

referencial teórico os importantes trabalhos dos professores Luciene Felix e 

Georges Papy do Centro Belga de Pedagogia da Matemática de Bruxelas, como os 

de Constatnce Kamii e Zoltan Dienes (PAPY; 1970; KAMII; DE CLARK, 1985; 

GOLDING, 1969). 

A experiência com o PEEM e as conclusões da sua pesquisa 

influenciaram o delinear dos objetivos e metas de diversos projetos de pesquisa e 

extensão que iniciavam na Educação Matemática e do ensino de Geometria na 

UFF. 

No princípio da Educação Matemática, sob coordenação de Ana Kaleff 

com a colaboração da PROEX, do Diretório Acadêmico de Matemática (DACM), os 

dos professores do PEEM e outros da Faculdade de Educação da UFF, 

conseguiram realizar a I Semana de Educação Matemática da UFF, a qual 

estiveram presentes aproximadamente 120 professores de Matemática da 

comunidade. Também coordenou II e IV Semana de Educação Matemática nos 

anos subsequentes, além da colaboração contínua da PROEX e DACM. 

Antes da PEEM havia uma intensa reflexão sobre os currículos de 

Matemática em Niterói liderada pelos professores interessados em revitalizar e 

atualizar as disciplinas, em vista da hegemonia advinda da Matemática Moderna. 

Ana Kaleff participou intensamente como membro representante do GGM no 

Colégio do Curso de Matemática, como membro da Coordenação das Licenciaturas 

da UFF como representante do Curso de Matemática – Niterói.  

Como consequência, nota-se a retirada de parte da carga horária das 

disciplinas Análise, Lógica e Fundamentos da Matemática, sendo substituídas por 

Cálculo Diferencial e Integral (I, II e III) e Geometria Euclidiana, incluídas nos 

currículos de Bacharelado e da Licenciatura. Na Licenciatura, além das matérias 
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da Faculdade de Educação, são incluídas duas disciplinas da área de Educação 

Matemática, oferecidas pelo departamento do IMUFF. Foi nesse período que 

tópicos de Educação Matemática foram inseridos na Licenciatura. 

   Kaleff retomou a pesquisa Fundamentos da Geometria–aspectos 

práticos, contando com apoio da Pró–Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

(PROPP, atual PROPPI). A referida pesquisa estuda os aspectos da psicogênese, 

da história e dos conteúdos teóricos das Geometrias não-Euclidianas. Foram 

criados módulos instrucionais sobre a teoria de Saccheri e formulados alguns 

modelos elementares finitos de sistemas de incidência, além de buscar diminuir as 

dificuldades que os alunos encontravam perante a abordagem formal e dedutiva 

dos sistemas axiomáticos não-euclidianos. 

“As vantagens geradas pelos estudos foram divulgadas em um artigo 

sobre o Movimento Matemática Moderna, envolvendo sua origem e aspectos de 

seu desenvolvimento em alguns países ocidentais” (KALEFF, 1989). Outras 

vantagens foram elaboradas em notas de aulas apostiladas sobre sistemas 

axiomáticos dedutivos e uma introdução ao estudo das geometrias finitas e das 

não-euclidianas (KALEFF,1988; versão revista, 2006).  

Em maio de 1988, Kaleff participou de um Seminário sobre Pesquisa em 

Ensino da Matemática, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

(USP), comandado pelo professor Claude Gaulin da Universidade de Laval, 

Canadá. 

 

Foi neta ocasião que tomei conhecimento da existência de um modelo 
teórico para o desenvolvimento do pensamento geométrico: o Modelo de 
van Hiele. Nessa oportunidade, o professor Gaulin me aconselhou a 
pesquisar mais a fundo esse Modelo, pois desta forma talvez pudesse 
responder às questões que há muito me movimentavam. (MEMÓRIAS DE 
UMA TRAJETÓRIA ACADÊMICA DE PERSEVERANÇA: Vivências de 
uma Educadora Matemática em um Curso de Formação de Professores 
de Matemática, p.34) 



40 

 

 

Realizou quatro traduções de artigos sobre pesquisas americanas e 

inglesas envolvendo o Modelo de Van Hiele e os entregou datilografados para 

estudo no grupo do PEEM. Lilian Nasser doutora em Educação Matemática- 

University of London (1992). Infelizmente, os professores do projeto não 

demonstraram interesse pela teoria apresentada, alegando ser impossível aplicar 

o Modelo no país com pouca instrução escolar como o Brasil, e ser limitado à 

Geometria. Deve-se considerar o fato de ter sido aplicada em outros países com 

pouco desenvolvimento, como alguns da União Soviética, e relatos de aplicação à 

Estatística e à Biologia.  

3.2.  Preocupação com a Formação de Professores 

Na visão da Ana Kaleff, os professores brasileiros do Ensino Médio e 

Fundamental enfrentam muitos problemas, não somente correlacionados à prática 

pedagógica docente, mas também as consequências das lacunas no próprio 

conhecimento da Geometria, devido a uma formação debilitada. Como diretriz para 

o desenvolvimento da pesquisa o desenvolvimento de uma metodologia de ensino 

para Geometria e Trigonometria, levando em conta a estrutura hierárquica do 

pensamento em Geometria – o Modelo de Van Hiele, qual contou com subsídio do 

CNPq e da PROPP.  

 Os testes realizados foram fundamentados em pesquisas americanas e 

aplicados em entrevistas individuais com um grupo de dezoito professores dos três 

níveis de ensino. A análise dos resultados dos testes revelou uma grande 

diversidade de respostas contraditórias e ambiguidades sobre as concepções dos 

conceitos considerados. Desse modo, constataram que o conceito de superfície 

plana era a causa de maiores problemas quanto à concepção. O conceito era 

confundido com o de área de uma superfície, com o de um plano ou até mesmo 

com o de semiplano que contém uma superfície. “Os resultados da pesquisa foram 
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relatados no II Congresso Ibero-americano de Educação Matemática em 1994”. 

(KALEFF; GARCIA; REI, 1994). 

“Os resultados obtidos na pesquisa motivaram a elaboração de um 

conjunto de módulos instrucionais, alguns presentes no livro sobre quebra-cabeça 

e formas geométricas planas” (KALEFF; GARCIA; REI, 1996) e “em um artigo sobre 

uma aplicação do conceito de simetria axial plana visando um ensino 

interdisciplinar” (KALEFF, 1994). Continuando com os estudos, em 1993, Kaleff 

elaborou o projeto de pesquisa o desenvolvimento de uma metodologia de ensino 

para Geometria e Trigonometria, em segmento ao Modelo de van Hiele, com o 

apoio do CNPq e da PROPP. 

“Os frutos advindos deste novo projeto são os artigos publicados no 

Brasil na Revista do Professor de Matemática (RPM) e em Portugal, na Educação 

e Matemática da Associação Matemática de Professores” (KALEFF,1998; KALEFF; 

REI, 1996 a; KALEFF; REI, 1996 b; KALEFF; REI, 1995). “Após a publicação de 

1995, o artigo foi reelaborado e publicado em livro editado pela SBM/MEC” 

(KALEFF; REI,20014).  

Ana Kaleff coordenou a elaboração de um conjunto de módulos 

instrucionais para o ensino de Trigonometria, os quais foram divulgados em cursos 

de treinamento para professores ministrados em eventos nacionais ligados à 

Educação Matemática. Fundamentou a elaboração dos experimentos educacionais 

concretos virtuais desenvolvidos no Projeto Conteúdos Digitais para o Ensino e 

Aprendizagem da Matemática do Ensino Médio (CDME). Projeto Condigital MEC-

MCT/CAPES.  

Diante dos efeitos do Movimento Matemática Moderna a disciplina 

Geometria Euclidiana tinha sido substituída na maioria das grades currículares de 

licenciatura em Matemática pelas abordagens vetorial e analítica. 
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A partir de 1990, Ana Kaleff passou a elaborar projetos de extensão para 

a formação continuada do professor de Matemática através de ações advindas 

dessa pesquisa, como: prestação de ajuda na confecção de recursos didáticos, 

dentre eles: jogos, materiais manipuláveis e técnicas de representação geométrica; 

implantação de cursos de treinamento da metodologia desenvolvida nos projetos 

de pesquisa e desenvolvimento de atividades para feiras de Ciências.  

Ana Kaleff teve grande influência da professora Estela Kaufman, 

professora da USU e fundadora do grupo GEPEM-RJ. De 1991 a 1994, Kaleff 

frequentou cursos realizados na instituição e apoiados por esse grupo. No grupo, 

iniciou contato com educadores matemáticos do Instituto Weizman de Israel. Uns 

destes primeiros contatos, um deles foi o professor Abraham Arcavi, o qual chamou 

a atenção de Ana para as noções de sentido e de significado de um conceito 

matemático e apresentou-lhe os trabalhos sobre Geometria e visualização de Rina 

Hershkowitz. 

Entre 1991 e 1993, um dos testes relatados, dois foram aplicados (em 

média em 590 pessoas de diversas clientelas) com diferentes experiências de 

escolaridade (professores, alunos do ensino médio e licenciados), em vários meios 

sociais. Os resultados obtidos foram analisados em consideração do sexo dos 

participantes. As conclusões dessa pesquisa são encontradas em um artigo sobre 

como adultos entendem desenhos e calculam volume de sólidos construídos por 

pequenos cubos, no qual são enfocadas duas questões envolvendo aspectos 

visuais de sólidos elementares e o conceito de medida de volume (KALEFF; 

GARCIA; REI, 1997). Os resumos das análises e conclusões dos testes estão 

presentes nos resumos e coleção da Reunião do XIX Internacional Group of 

Psychology of Mathematics Education-PME (KALEFF; GARCIA; REI, 1995 a), 

como nas atas do I Congresso Internacional de Matemática y Diseño, (KALEFF; 

GARCIA; REI 1995 b) que Kaleff participou na Argentina, e nas atas dos II 

Congresso Ibero-Americano de Educação Matemática (KALEFF; GRACIA; REI, 

1994). 



43 

 

  Em 1994, após conhecer a professora Rina Hershkowitz, em curso 

patrocinado pelo GEPEM/USU, Ana Kaleff passou a adotar uma variedade no teste 

escrito desenvolvido anteriormente, que foi utilizada como atividade inicial nos 

cursos de extensão e treinamento, de médio e longo período para professores. 

Já no sistema escolar brasileiro, as mudanças curriculares começaram 

a ser questionadas. Em meados de 1990, um documento tomava corpo por 

influência dos meios governamentais, tais: os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), tanto para o Ensino Fundamental e Médio. O documento relacionado ao 

Ensino Fundamental, os PCN-Matemática – 5ª a 8ª series (atuais respectivos 6ª a 

9ª ano) (BARSIL, 1998) tratava explicitamente dos jovens adolescentes. Este 

documento considerou como ciência o conhecimento, cuja constituição dinâmica 

surge através da história do desenvolvimento humano, ressaltando o surgimento 

de outras Geometrias, além da Euclidiana e da relevância de suas inter-relações 

para o entendimento da realidade do espaço físico. 

A interação dos trabalhos de Hershkowitz (aprendizagem e visualização) 

e Alan Hoffer (interação com o Modelo de van Hiele) gerou mais três pontos de 

motivação para os estudos ligados às Artes e Geometria, algo que Hoffer já admitia. 

Encontraram nas litografias de ilusão de ótica criadas pelo artista Maurits Escher, 

holandês, os desenhos de uma série de xilogravuras do renascentista alemão 

Albrecht Dürer (1471 – 1528). “Ilustrações para um tratado sobre a arte da medida” 

(KURTH 1946, p. 334-340). Uma das coisas que chamou a atenção de Kaleff foi a 

ligação entre Lógica Matemática, as Artes e a Música. Logo, a partir da obra de 

Douglas R. Hofstädter, denominado Gödel, Escher and Bach, reflexões profundas 

foram inciadas por meio do entrelaçamento de considerações sobre sistemas 

lógicos, artes gráficas e grafias geométricas, a criatividade no âmbito escolar, o 

ensino e aprendizagem de Matemática (HOFSTÄDTER, 1979).  

Continuando no ano de 1991, na área de Geometria, os projetos de 

extensão sob a coordenação da Kaleff começaram a integrar o Programa Rede 

Regional Fluminense-Espaço-UFF de Ciências, os quais tiveram o apoio do 
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Subprograma de Ensino de Ciências do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico da Capes (CAPES/ SPEC/PADCT). 

O Desenvolvimento e aplicação de uma metodologia de ensino 

específica de tópicos fundamentais de geometria e a criação de laboratórios de 

geometria elementar foram acontecimento principais neste projeto/programa. 

Contou com o auxílio à pesquisa e muitas bolsas de extensão, facilitando ações 

pedagógicas geradas no GGM e no Espaço-UFF de Ciências, permitindo a 

transmissão ao Estado do Rio de Janeiro, ultrapassando os muros da UFF. 

Os recursos obtidos nos programas SPEC/PADCT possibilitaram a 

criação de três núcleos de laboratórios de ensino de Geometria: um encontrava-se 

no IMUFF, outro no espaço físico do Espaço-UFF de Ciências, ambos localizados 

em Niterói, apenas outro nas Instalações do Curso de Licenciatura-Interiorização 

em Matemática da UFF, em Santo Antônio de Pádua.  

O núcleo de laboratório do IMUFF (antigamente localizado no segundo 

andar do prédio do Campus do Valonguinho, atualmente encontra-se no quinto 

andar do prédio H do Campus do Gragoatá), renomeado Laboratório de Ensino de 

Geometria (LEG), foi incorporado ao GGM. Além disso, seu regime foi analisado e 

informado ao Colegiado do Instituto pelos professores João Soares de Mello (GMA) 

e Cybele Tavares Maia Vinagre (GAN), sendo aprovado e oficializado, no final de 

1995. Obtemos como responsável pela criação e fundação do laboratório a Ana 

Kaleff e sua Diretora Científica, desde maio de 1995. 

No ano de 1991, Kaleff também criou o Museu Interativo para Ensino de 

Matemática e de Ciências no Espaço-UFF de Ciências e, almejando a consolidação 

do LEG no ambiente da UFF, também coordenou os projetos Ampliação do Acervo 

e da Atuação do Laboratório de Ensino de Geometria do Instituto de Matemática, 

como Criação de Atividades para um Museu Interativo para Ensino de Geometria 

no Espaço-UFF de Ciências. Esses projetos são continuidade das ações realizadas 

nos projetos anteriores. 
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Nos três anos iniciais do programa SEPC/PADCT, os produtos mais 

relevantes e resultantes dos projetos foram os materiais didáticos elaborados, 

totalizando trinta módulos instrucionais e dezesseis jogos geométricos. Os jogos 

integraram o Museu Interativo a serem apresentados em exposições realizadas 

para alunos e professores de Ensino Fundamental e Médio em Niterói e em 

diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

As ações extensionistas naquele período buscavam democratizar os 

desenvolvimentos dos projetos do Programa CAPES/SEPC/PACDT e oferecer 

consistência à formação continuada dos professores, apesar dos cursos terem 

previsão de 40h/aula, chegavam a 240 e 320 horas. Ainda sobre direção de Ana 

Kaleff, organizou na IMUFF o primeiro Encontro de Educação Matemática e Ensino 

de Ciências da UFF, contou com o apoio de professores da Faculdade Educação, 

da direção, da equipe do Espaço-UFF de Ciências e de professores do IMUFF. 

Além de três versões do mesmo evento realizadas anualmente. 

Em 1997, aconteceu o primeiro Encontro Estadual de Educação 

Matemática do Rio de Janeiro (EEMAT-RJ), organizado pela Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática-Seção RJ, na UERJ, do qual Ana participou ativamente. 

(KALEFF, 1997; KALEFF; GARCIA; UZÊDA, 1997; KALEFF; GARCIA; VIEIRA, 

1997). 

Embora o apoio da CAPES/SPEC/PADCT, Kaleff precisou de mais 

auxílio financeiro para atividades extensionistas. Logo, procuraram a Fundação 

MUDES, no período de 1991 a 1993. O projeto Aplicação de uma metodologia de 

ensino específica de tópicos fundamentais de Geometria, o primeiro da UFF. 

Porém, durante 1996 a 1997, ainda procurou outros recursos financeiros em 

diversos programas da CAPES, a qual tem objetivo de apoiar diretamente as 

Licenciaturas, haja vista o PROLICEN e melhoria das Licenciaturas Científicas. 

Kaleff após resultados da militância nos projetos de extensão focou na 

necessidade de divulgação para atrair mais docentes para o curso de 
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especialização lato-sensu presencial que aconteciam na UFF, à proporção que o 

Consórcio Cederj (Consórcio de Ensino á Distancia do Estado do Rio de Janeiro, 

Formado pela UFRJ, UFF, UENF, UERJ e UNIRIO, iniciado na UFF). Se solidificava 

o projeto ganhava novos horizontes como levar uma especialização para 

professores do interior do Brasil, e um vislumbre do curso à distância. 

O Colegiado do Curso de Especialização começa a considerar uma 

reforma estrutural da sua grade curricular no ano de 1994. Observaram que nos 

anos de 1988 a 1993 a grande maioria dos seus alunos não eram de licenciados 

em Matemática, cerca de 30% concluíam em um ano e outros 25% em dois anos. 

(MEMÓRIAS DE UMA TRAJETÓRIA ACADÊMICA de PERSEVERANÇA: 

Vivências de uma Educadora Matemática em um Curso de Formação de 

Professores de Matemática, p.57). 

3.3.  Livros Produzidos  

Álgebra Linear - Geometria Analítica, 1980 

Figura 9- Capa do livro Álgebra Linear e Geometria Analítica, 1980 

 
Fonte: Fainguelern e Bordinhão, 1980 

Autoras: Estela Kaufman Fainguelernt e professora Noelir de Carvalho 

Bordinhão. 
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Esclarecer o nível de tratamento dos assuntos, as abordagens utilizadas 

apresentando aplicações de outras vertentes da Matemática e estabelecer 

conexões com alguns tópicos de Geometria Euclidiana devem ser adequadas a 

cada nível de ensino (apud. Uma História de Paixão: Estela Kaufman Fainguelernt 

e o Ensino da Geometria, p. 49. FAINGUELERNT e BORDINHÃO, 2000). 

Educação Matemática: Representação e Construção em Geometria 

Figura 10- Capa do livro Educação Matemática: Representação e Construção 
em Geometria, 1999 

 
Fonte: Fainguelernt, 1999 

Autora: Estela Kaufman Fainguelernt 

A autora passa então por um estudo mais específico da Geometria e, 

principalmente, pelo processo ensino-aprendizagem, levando a discussão para a 

visualização, representações e para as relações da Geometria com as artes e com 

o ambiente LOGO. (Uma História de Paixão: Estela Kaufman Fainguelernt e o 

Ensino da Geometria, p. 58) 

Fazendo Arte com a Matemática 
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Figura 11- Capa do livro Fazendo arte com a Matemática, 2º edição, 2015 

 
Fonte: Fainguelernt e Nunes, 2015 

Autora: Estela Kaufman Fainguelernt e Kátia Regina Ashton Nunes 

Possibilitou uma nova visão no ensino da geometria, pois Estela 

Kaufman conectou arte e geometria. 

Tecendo Matemática com Arte 

Figura 12-Capa do livro Tecendo Matemática com arte, 2009 

 
Fonte: Fainguelernt e Nunes, 2009 

Autoras: Estela Kaufman Fainguelernt e Kátia Regina Ashton Nunes 

A sua segunda obra relacionada à Arte foi publicada em 2009 com o 

título “Tecendo Matemática com Arte”. Já esta edição sugere uma vasta quantidade 

de atividades e provoca alunos e professores a entrelaçarem a Matemática com a 

Arte a partir da beleza de obras de grandes artistas plásticos como Romero Britto, 

Lygia Clark e outros. 
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Descobrindo Matemática na Arte. 

Figura 13- Capa do livro Descobrindo Matemática na Arte, 2011 

 
Fonte: Fainguelernt e Nunes, 2011 

Autoras: Estela Kaufman Fainguelernt e Kátia Regina Ashton Nunes 

“Descobrindo Matemática na Arte” foi o terceiro título da nova fase de 

conciliação da Geometria com a Arte. Dessa vez, as autoras buscaram apoio nas 

ideias da artista plástica Lygia Clark, que através de atividades, mudou a 

concepção de que a arte não deveria ser apenas observada e sim trabalhada de 

forma a estimular a intuição, a percepção, a sensibilidade, a criação e a imaginação. 

É uma viagem no mundo da arte com o olhar matemático. (Uma História de Paixão: 

Estela Kaufman Fainguelernt e o Ensino da Geometria, p.66) 

Matemática: Pedagógicas para o Ensino Médio 

Figura 14- Capa do livro Matemática: Pedagógicas para o Ensino Médio, 2012 

 
Fonte: Fainguelernt e Nunes, 2012 

Autoras: Estela Kaufman Fainguelernt e Kátia Regina Ashton Nunes 
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As autoras das obras citadas anteriormente são professoras experientes 

que atuam em sala de aula há mais de 25 anos, desde o Ensino Fundamental até 

a Pós-graduação, logo, sabem a importância da formação permanente do 

professor. Sendo assim, utilizam suas práticas pedagógicas para escrever um texto 

que incentive o professor a procurar novas ideias para usar em sala de aula, 

estimulando-o, assim como também o educando no processo de ensino e de 

aprendizagem matemática no Ensino Médio. (Contra capo do livro). 

 

3.3.1. Guias de Estudo de Matemática 

Gráficos: A Matemática dos Gráficos 

Figura 15- Capa do livro Gráficos: A Matemática dos Gráficos, 2012 

 
Fonte: FAINGUELERNT E GOTTLIEB, 2012 

Autoras: Estela Kaufman Fainguelernt e Franca Cohen Gottlieb 

As autoras buscam conceituar o que significa o gráfico; apresentar 

diferentes tipos de gráficos, suas aplicações, para a identificação dos fatos de uma 

forma ilustrada, apresentando exemplos de gráficos utilizados na mídia e suas 

respectivas análises. 

O caminho da Geometria 
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Figura 16- Capa do livro Os caminhos da Geometria, 1984 

 
Fonte: BENITAH, FAINGUELERNT, KOHN, COHEN, SILVA e SINISCALCHI, 1984 

Autores: Eliana Benitah, Estela Kaufman Fainguelernt, Maurício Kohn, 

Rosangela Cohen e Sandra Maria Di Flora B. da Silva e Solange de Araujo Pereira 

Siniscalchi. 

Como afirma, nesta função achou imprescindível estimular a atuação 

dos professores, de forma que o conteúdo matemático apresentado aos alunos os 

colocasse à frente da maior variedade possível de situações, que despertasse o 

interesse nos estudantes e contribuísse para o desenvolvimento intelectual. Uma 

das finalidades deste trabalho era desmistificar o aprendizado da Matemática e 

despertar no aluno o desejo de estudá-la. Por este motivo, a equipe, junto à 

professora Estela Kaufman, escolheu dentre as diversas unidades de Matemática 

a Geometria Euclidiana. 

A linguagem coloquial no ensino de Matemática 

Figura 17- Capa do livro A linguagem coloquial no ensino de matemática, 2003 

 
Fonte: FAIGUELERNT e GOTTLIEB, 2003 
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Autoras: Estela Kaufman Fainguelernt e Franca Cohen Gottlieb 

Este livro foi criado a parti das aulas das aulas ministradas pelas autoras 

na disciplina Matemática I para alunos do primeiro período de diversos cursos, 

como Licenciatura em Matemática, Marketing, Engenharia, Economia, 

Administração, entre outros. De grande utilidade para quem necessitam resgatar 

conteúdos de Matemática. 

 

Matrizes e Determinantes. Sistemas Lineares 

Figura 18- Capa do livro Matrizes e Determinantes: Sistemas Lineares, 2004 

 
Fonte: FAINGUELERNT e GOTTLIEB, 2004 

Autores: Estela Kaufman Fainguelernt e Franca Cohen Gottlieb 

As autoras enfatizam a temática por saberem a importância deste e dos 

diferentes níveis de suas aplicações, iniciando no Ensino Fundamental, Médio e até 

na graduação e em áreas de conhecimento como: Economia, Geografia, 

Computação Gráfica, Biologia, Ecologia e, logicamente, na Matemática. 

Relações e Funções 
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Figura 19- Capa do livro Relações e Funções, 2007 

 
Fonte: FAIGUELERNT, GOTTLIEB, 2007 

Autores: Estela Kaufman Fainguelernt e Franca Cohen Gottlieb 

As autoras apresentam a existência da noção intuitiva de relação desde 

a pré-escola. As crianças codificam os seus objetos utilizados de uma maneira que 

possibilite a familiarização. Depois, por meio de algumas atividades, conseguem 

associar os seus códigos às palavras que representam o objeto. O conceito de 

função é feito de modo informal e simples, através de casos particulares de relações 

que envolvem as diversas aplicações. A obra referida é uma tentativa de levar o 

aluno a organizar o significado dos conceitos de relação e função, assim como as 

diversas utilidades como instrumento de trabalho em diversos contextos que são 

usados. 

3.3.2. Coleção Conversando com O Professor. 

Na tentativa de divulgar os resultados dos projetos de pesquisa e de 

extensão voltados para o ensino básico feitos na UFF, por iniciativa dos 

participantes, o departamento do GGM propôs à Editora da UFF (EDUFF) esta série 

de livros. 
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As atividades mencionadas nesta série permitem o professor transportar 

seus alunos a vivência de procedimentos didáticos que favorecem o 

desenvolvimento de habilidades específicas de Matemática e de Ciências, 

enquanto oferece a oportunidade de o profissional revisitar e vivenciar, de modo 

dinâmico e objetivo, conteúdos principais para sua formação e pouco explorados 

nos programas escolares. Através de jogos, redes gráficas, espelhos e outros 

materiais concretos, buscam prover o professor de um referencial que possibilita 

construir e empregar os materiais didáticos com segurança e autonomia. 

Relato da própria Kaleff: 

As dificuldades financeiras enfrentadas pelas Universidades Públicas naquele 

momento, não impediu a publicação dos dois primeiros volumes desta série, os quais 

enfocam o ensino da Geometria, o que deu força a outras publicações, destinadas ao 

ensino de Ciências e Biologia. (MEMÓRIAS DE UMA TRAJETÓRIA ACADÊMICA DE 

PERSEVERANÇA: Vivências de uma Educadora Matemática em um Curso de Formação 

de Professores de Matemática, p.54) 

Nos volumes da coleção, a professora Ana Kaleff optou por escrever 

atividades para o aluno, por meio da apresentação clara de exemplos de perguntas 

em possíveis conversas entre professores e o estudante, sugerindo que o docente 

adaptasse as conjecturas e questionamentos para a situação especifica da sala de 

aula. 

Quebra-Cabeças geométricos e formas planas 
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Figura 20- Capa do livro Quebra-Cabeças geométricos e formas planas, 3º 
edição, 2005 

 
Fontes: KALEFF, REI e GARCIA, 2005 

Autoras: Ana Maria Martensen Roland Kaleff, Dulce Monteiro Rei e 

Simone dos Santos Garcia 

 O primeiro foi publicado em 1996, com apoio da CAPES/SEPC/PADCT. 

O Quebra-Cabeças geométricos e formas planas (KALEFF, GARCIA, REI, 1996) 

agrega parte do trabalho realizado sob orientação no LEG e no Espaço-UFF de 

Ciências. Como colaboradoras, encontramos duas ex-alunas e bolsistas 

multiplicadoras dos projetos, Dulce Monteiro Rei e Simone dos Santos Garcia. A 

obra objetiva mostrar ao professor como estabelecer situações de aprendizagem 

utilizando quebra-cabeças planos construídos com materiais de baixo custo, que 

levam a criança a identificar, diferenciar, reconhecer, comparar formas e distâncias. 

Vendo e entendendo Poliedros 

Figura 21- Capa do livro Vendo e entendendo Poliedros, 2º edição, 2003 

 
Fonte: KALEFF, 2003 
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Autora: Ana Maria Martensen Roland Kaleff  

O segundo Volume da série Vendo e entendendo poliedros” (KALEFF, 

1998) foi lançado na 15ª Bienal de São Paulo em 1998, com única autora Ana Kaleff 

e baseou-se nas dificuldades apresentadas pelos professores, percebidas através 

de testes aplicados no período de 1991 e 1995. Neste volume, o foco seria em 

atividades que buscam proporcionar aos professores uma maneira de levar os seus 

alunos a vivenciarem procedimentos didáticos que valorizem o desenvolvimento da 

visualização geométricas e a oportunidade de revisitar e vivenciar, de forma 

dinâmica e objetiva, conteúdos matemáticos menos explorados na formação do 

professor. Logo, ofereceu suporte ao professor a ter consciência das suas próprias 

dificuldades, alertando-o para os possíveis obstáculos cognitivos que seu aluno 

possa vir a apresentar. Desta forma, são apresentadas sequências de atividades 

que abordam aspectos direcionados aos poliedros de faces retangulares ou 

quadradas, aos poliedros regulares de Platão e aos poliedros duais: visualização e 

a habilidade para visualizar; construção de modelos tridimensionais; 

representações gráficas; interpretação de representações gráficas em perspectiva; 

volumes e seções planas. 

Novas Tecnologias no Ensino de Matemática – NTEM 

Figura 22- Novas Tecnologias no Ensino de Matemática, 2008 

 
Fonte: KALEFF 

 

Universidade Aberta do Brasil - UAB 

Autora: Ana Maria M. R. Kaleff 
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Kaleff buscou atender os referenciais de qualidade para a educação à 

distância segundo o MEC, criando momentos de reflexão sobre as temáticas 

abordadas e propondo opções de práticas para a sala de aula. No livro são 

encontradas considerações sobre a importância dos recursos concretos para o 

ensino da Geometria, a descrição e os procedimentos para se implementar um 

laboratório de ensino de Matemática e um museu interativo na escola. Esses são 

os elementos que permitem a construção de uma coleção de recursos didáticos 

concretos de baixo custo que auxiliam a prática do professor, que, em sua maioria, 

podem ser emulados no computador. (A MODALIDADE À DISTÂNCIA E A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE GEOMETRIA ATRAVÉS 

DE MATERIAIS CONCRETOS E VIRTUAIS, p. 4) 

Braille. Módulo Básico 

Figura 23- Braille. Módulo Básico, 2011 

 
Fonte: KALEFF e C. ROSA 

 

Coordenação de Educação à Distância - CEAD 

Autora: Ana Maria M. R. Kaleff e Fernanda Malinosky C. Rosa 

Este livro é parte integrante do material didático do módulo básico do 

Curso de Braille. O projeto permite que o material produzido também seja 

consultado online pelos estudantes através da plataforma especialmente 

desenhada para esse fim pela Coordenação de Educação à Distância - CEAD/UFF. 
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Vendo com as Mãos, olhos e mente. 

Figura 24- Vendo com as mãos, olhos e mente 

 
Fonte: KALEFF 

 

Coordenação de Educação à Distância – CEAD 

Autora: Ana Maria M. R. Kaleff 

Visa tanto ao aluno com visão normal quanto ao com deficiência visual. 

Construído com auxílio de vários alunos e ex-bolsistas, apoiados pela CEAD e sob 

a chancela do IME. Busca orientar o professor em formação (continuada ou 

graduação) nas experiências vivenciadas no LEG, não somente com a visão de 

formação de professores e educação matemática, mas também levando em conta 

a perspectiva do licenciando em formação. 
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4. DIFICULDADE DE SER PESQUISADORA 

 

Ao ler “Educadoras Matemáticas: Memórias, Docência e Profissão” é 

possível observar que as educadoras casadas normalmente migravam de Estado 

ou país de acordo com o emprego dos seus maridos. Assim, se afastavam do 

trabalho e/ou estudo quando tinham filhos. Esse afastamento torna-se 

desvantajoso pelo fato de a mulher abandonar projetos, pesquisas e estudos de 

acordo com o contexto. No entanto, pode-se perceber, no caso das educadoras 

aqui trabalhadas, uma vantagem neste distanciamento, que seria o fato de a 

migração permitir o contato com novas vertentes de pensamento, encontrar 

precursores de movimentos inovadores e transmitirem seus conhecimentos e 

implementar as inovações, originando frutos que colhemos até hoje.   

Seiscentas das pessoas mais importantes do mundo estão em uma 

tenda em Bath, no oeste da Inglaterra, ouvindo um homem exaltar as conquistas 

dos presentes. Ele anuncia que há um vencedor da medalha “Fields” entre eles. 

Olhos ávidos tentam descobrir o felizardo que está prestes a receber a premiação 

de maior prestígio do mundo da Matemática. 

Esta é a cerimônia de encerramento da 60ª Olímpiada Internacional de 

Matemática (IOM, na sigla inglês), a competição mundial anual voltada para 

estudantes do ensino secundário. São 621 adolescentes representando 112 países 

aguardando a distribuição das medalhas. Eles passaram dias trabalhando em 

problemas que muitos professores universitários não conseguiriam resolver.  

O homem na tribuna, um matemático e presidente do órgão que promove 

a Olimpíada, emite a última frase de efeito. “Há um medalhista Fields nesta sala, 

só que ele ainda não sabe disso”. Estatisticamente, Geoff Smith está certo. Metade 

de todos os medalhistas Fields são também um vencedor da IOM. Os 52 novos 

medalhistas de ouro da IOM têm 50 vezes mais chances de ganhar a medalha 
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Fields - O “Prêmio Nobel de Matemática - do que alguém com PhD em matemática 

pela Universidade de Cambridge. 

Embora ele se corrija minutos depois, o professor também está certo, 

estatisticamente certo, ao usar o pronome masculino quando diz “ele ainda não 

sabe”. Das 61 medalhas Fields concebidas desde 1936, somente uma foi entregue 

a uma mulher. Maryam Mirzakhain recebeu a sua em 2014 após ganhar a medalha 

de ouro da IMO para o Irã em 1994 e 1995. [...] 

A maioria dos países, especialmente aqueles no topo do ranking, possui 

programas nacionais unissex visando a competição. Eles precisam escolher os seis 

membros da equipe que disputarão o IMO. Das 25 nações mais bem posicionada 

da competição deste ano, 148 membros de equipes eram garotos e duas eram 

meninas. 

O abismo no topo da matemática é tão grande que é difícil pensar em 

um conjunto de dados unissex comparável que seja global e compreenda um 

período de 60 anos. Quase ninguém, de neurocientistas, geneticistas, e 

educadores matemáticos, sugere que a razão dessa discrepância se deve as 

diferenças inerentes nas habilidades entre os sexos. [...] (ZAMARIAN, M. (. O maior 

abismo entre os gêneros é a matemática. Empresas, São Paulo, 12 setembro 

2019. p.B2.) 

 Ao refletir a indagação da repórter Carola Hoyos, Financial Times, faz 

pensar os motivos pelo qual levam as mulheres a se afastarem das ciências. A 

pesquisa realizada pelo Instituto de Estatística da UNESCO (UIS) revela que menos 

de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. Apesar dos ganhos notáveis 

que as mulheres conquistaram na educação e na força de trabalho nas últimas 

décadas, o progresso foi desigual.  

No sistema de pesquisa científica, nota-se uma queda na participação 

das mulheres até nos mais altos níveis de pesquisa, e nas tomadas de decisões 
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existem bem poucas atuando. A ciência continua como um dos poucos setores 

onde a discriminação de gênero é comum e considerada aceitável por alguns. 

O depoimento da professora Estela Kaufman: 

 

No último ano da universidade, fui aluna do rigoroso professor Plínio 
Sussekind Rocha em Mecânica Racional. Devido ao seu rigor, quase toda 
turma ficava para a prova oral. Eu estudei bastante e consegui tirar uma 
nota nove. O professor segurou a máximo o resultado só para não 
valorizar o acontecimento. As provas começavam as dezessete horas e 
terminavam por volta de duas horas da madrugada. Como estava grávida, 
Israel, meu marido, certa vez, veio me trazer um lanche e o professor logo 
falou: “Mulher casada não pode estudar Matemática”. Dos oitenta alunos 
que existiam inicialmente na minha turma, apenas cinco se formaram. 
“Linda, de beca e com um enorme barrigão” (FAIGUELERNT, depoimento 
oral, 2011). 

 

Os obstáculos com o decorrer do tempo diminuíram, mas não o 

suficiente. A pesquisa realizada por Juliana Freitag Borin9, da Unicamp, mostra que 

a produção científica de pesquisadoras cai após a maternidade. Entre as cientistas, 

60% afirmam que ter filhos geram impacto negativo na carreira acadêmica.  

Em parâmetros, uma pesquisadora sem filhos consegue manter a taxa 

de publicação por ano regular; para cientistas que se tornam mães o número 

invariavelmente cai. Os dados foram apresentados no 1ª Simpósio Brasileiro sobre 

Maternidade e Ciência, em Porto Alegre. O estudo ouviu 1.216 docentes (64 

homens), do total 75% são mães. Entre elas, 54% dizem que são as únicas 

cuidadoras das crianças e 40% têm dois filhos. 

Quase metade (45%) afirma não ter tempo de trabalhar em casa, 

enquanto 21% só consegue realizá-lo depois que os filhos estão dormindo. 56% 

 

9 Cientista da computação 
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afirmam não cumprir prazos. Os relatos colhidos no levantamento ajudam a ver 

pontos em comum. O ambiente hostil das universidades, instituições que não 

oferecem acolhimento, e a dificuldade de conciliar vida pessoal e profissional são 

alguns dos relatos feitos por mães cientistas. (Estudo realizado por Fernanda 

Staniscuaski, bióloga da UFRGS). 

Estudos realizados pela Universidade Barth, no Reino Unido, com 262 

pesquisadores, incluindo mulheres com filhos pequenos, concluiu que elas 

recebem menos investimentos em suas linhas de pesquisa. Além disso, o número 

de citações de seus trabalhos em artigos cai, indicando perda de relevância. 

A pesquisa realizada pela Universidade de Cornell, publicada na revista 

American Scientist, o impacto é ainda mais intenso em áreas relacionadas às 

ciências exatas. Único homem do Parent in Science10, o professor Felipe 

Ricachenevsky de 35 anos, da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), se 

uniu a pesquisa quando viu a carreira da esposa, Andreia de 36 anos, parar depois 

do nascimento da filha Maya de 2 anos. “A gente não está cuidando para que esse 

momento seja o mais leve possível para quem decide ter filhos”, diz ele. “Se a 

queda de produção acontece, como quem pesquisa pode retomar depois? Estamos 

perdendo pesquisadores. ”. 

Segundo Hugo Aguilaniu, chefe do Instituto Serrapilheira, o Brasil ainda 

está bastante atrasado nesse tema. 

 

“Na Alemanha, por exemplo, há programas que apoiam 
especificamente as cientistas com filhos pequenos”. A sensação 
que tenho é que, por aqui, há até resistência a introduzir medidas 
nesse sentido pois representariam mais custos, mas não se pensa 
nos custos da queda de produtividade de mulheres que têm filhos 

 

10 Projeto de pesquisa a qual visa discutir a maternidade no universo acadêmico brasileiro.  



63 

 

e que não recebem qualquer apoio para manter a atividade 
cientifica junto com a maternidade. 

 

Iniciativas sugeridas pelo Parent in Science para ajudar as mães: 

• Permitir inserir no currículo acadêmico, Lattes, que ela engravidou ou 

possui filhos pequenos, o mesmo para os homens. 

• Fornecer recursos para que a mãe da pesquisadora ou alguém de sua 

confiança a acompanhe em congressos.  

• Criação de um espaço de creche nos eventos. 

• Criação de creches próximas ou no próprio campus das 

Universidades (instituição de ensino superior e pesquisa). 

• Ajustar o limite de tempo para análise da produção cientifica de acordo 

com o período em que a pesquisadora esteve afastada. 

Atualmente, esse tipo de avaliação se concentra nos últimos cinco anos 

de produtividade dos pesquisadores, sendo possível estender para seis anos no 

caso de um filho ou sete anos no caso de dois filhos. 

A tendência da disparidade dos trabalhos entre pesquisadoras mães e 

sem filhos só começa a ser revertida quatro anos após o nascimento dos filhos, 

demostrado pelo gráfico abaixo: 
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Figura 25- Gráfico da Produtividade das Pesquisadoras 

 
Fonte: PARENT IN SCIENCE. Disponível em: 

https://revistapesquisa.fapesp.br/2018/07/19/maternidade-no-curriculo/#&gid=1&pid=2. Acesso em 
20 de novembro de 2019. 

 

Segundo Fernanda Staniscuaski11 “As agências financeiras ainda não 

contabilizam o impacto da maternidade na produtividade ao avaliarem as propostas 

de financiamento”, ela ressalta. A exceção, segundo ela, é o Instituto Serrapilheira, 

Fundação privada criada em 2017, no RJ, para financiar projetos de pesquisa. Em 

sua primeira chamada de propostas, o instituto concede às mães, de acordo com o 

número de filhos, um ou dois anos a mais na data limite de conclusão do doutorado 

- um dos critérios de elegibilidade do edital. 

 

“Uma conquista recente nesse sentido foi a aprovação da Lei nª 
13.536/2017, que garante às bolsistas de mestrado e doutorado da CNPq 
e da coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
[Capes] o direto de afastamento por maternidade ou adoção”. 

 

 

11 Responsável pela iniciativa do projeto Parent in Science, bióloga do Departamento de Biologia Molecular 
e Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

https://revistapesquisa.fapesp.br/2018/07/19/maternidade-no-curriculo/#&gid=1&pid=2
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Movimento maternidade no Lattes, “Objetivo é mostrar que não se pode 

comprar a produtividade de um pesquisador que não teve pausas na carreira com 

a de outro profissional que passou um período afastado”. Comenta Rossana 

Soletti12. 

A National Science Foundation (NSF), principal agência a fomentar 

pesquisas nos Estados Unidos, por exemplo, oferece financiamento suplementar 

de cerca US$ 12 mil (aproximadamente entre R$ 45 mil), por até três meses após 

o parto, para pesquisadores e bolsistas de pós-graduação nas áreas de ciência, 

tecnologia, engenharia e matemática custearem um técnico de laboratório. O 

Centro Europeu de Investigação também adaptou suas regras e criou, em 2008, 

um programa de igualdade de gênero que garante às mães pesquisadoras prazo 

maior para solicitar subsídios de pesquisa. 

O Instituto Max Planck, na Alemanha, possui vários programas para 

mulheres com crianças. Um deles garante assistência mensal extra de até £ 400 

(cerca de R$ 1.700) para despesas domésticas e cuidados infantis a estudantes de 

pós-graduação em ciências naturais e medicina.  

Na Inglaterra, o Imperial College de Londres dispõe de bolsa para 

pesquisadoras que retornam ao trabalho após o parto ou doação, desobrigando-as 

por 12 meses da responsabilidade de ministrar aulas ou lidar com questões 

administrativas, para que possam se concentrar em suas pesquisas. 

Na Argentina, o Conselho Nacional de Pesquisas Cientificas e Técnicas 

(Conicet), prorroga em um ano o limite de idade das candidatas a bolsas de pós-

graduação, para cada um de seus filhos. 

 

12 Professora da Universidade Estatual da Zona Oeste (Uezo), no Rio de Janeiro. Colaboradora do projeto 
Parent in Science.  
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5. CONCLUSÃO  

O desenvolvimento do presente estudo busca relatar a influência de 

grandes educadoras matemáticas na história brasileira. A ausência dessas ilustres 

mulheres na participação acadêmica e educacional impactaria negativamente as 

matérias produzidas e afetaria diretamente a formação dos futuros docentes e, 

principalmente, no avanço da matemática. Ao pesquisar sobre Anna Franchi, Estela 

Kaufman, Franca Cohen e Maria Laura Leite descobrimos o enorme carinho e 

admiração nutrida pelos seus alunos, os quais foram influenciados nos seus 

caminhos profissionais. Pessoalmente, posso afirmar sobre a Ana Kaleff sua 

dedicação ao LEG é tangível. Cobrava tanto dos seus estagiários como de seus 

alunos, mas, após um semestre ao seu lado, estavam aptos a andar com suas 

próprias pernas e com grande paixão pela geometria. E, também, a professora 

Leticia de Souza inspirou vários alunos a seguirem o caminho da matemática, com 

grande paixão por uma matéria considerada por muitos como a mais difícil. 

  Ao relatar as dificuldades de ser uma mulher pesquisadora, 

compreende-se que há muito a ser feito. Torna-se necessário não permitir que 

futuras educadoras abandonem a carreira devido a obstáculos, como o preconceito, 

a desvalorização de pesquisas relacionadas a educação matemática no Brasil, a 

maternidade e a falta de auxílio financeiro. Segundo pesquisas realizadas, a 

diversidade para o campo da ciência é fundamental, pois possibilita a criação de 

novas teorias. 
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7.2. Anexo B – Entrevista com Leticia de Souza Gomes 

 

1. O que a motivou a seguir a carreira na área de matemática? 

A minha própria dificuldade em relação ao raciocínio lógico. Sempre 

admirei a rapidez com que minha irmã do meio, Valéria de Souza, na nossa 

infância, resolvia problemas em relação à administração das contas da casa com 

tão pouco. E, a destreza do meu pai em cálculos com maior grau de dificuldade, 

como calcular em seu serviço a inclinação correta de uma ponte na Marinha 

Mercante e logo após concertá-la, com apenas a terceira série do Ensino 

Fundamental, que hoje equivale o 4º Ano de Escolaridade, sendo parabenizado e 

condecorado na época por Engenheiros Civis. 

2. Mulher pesquisadora e Educadora matemática no Brasil: quais as 

relações, desafios, conceitos e preconceitos? 

“E a luz resplandece nas trevas, ...” 

Sempre comparei dificuldades como um sinal vermelho, alerta, nebuloso 

a ser encarado. PARE, REFLITA, MEDITE E SIGA. Quando resolvemos algo em 

nossa vida, seja no campo profissional, emocional, sentimental, seja em quaisquer 

esferas for, as associações cognitivas entram em alerta. Quando surgem as 

alternativas visíveis é como se Sol surgisse em meio às trevas apontando o melhor 

caminho para prosseguirmos e solucionar a situação do melhor ângulo para si e/ou 

para todos os envolvidos. 

Desafios sempre existirão. São degraus invisíveis, mas palpáveis quanto 

às soluções a serem galgados. Porém, a forma de encará-los nos levará a passar 

por eles com mais leveza ou não; favorecendo ou dificultando o nosso caminho e, 

o caminho das próximas gerações. 
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3. Quais seriam as atribuições fundamentais de uma professora de 

Matemática? 

“O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente 

e o questione.”. Portanto: 

 Desvenda junto a classe o melhor caminho a ser desenvolvido na situação-

problema; 

-Dê ao docente a certeza que “ele” é capaz; favoreça um ambiente de 

confiança, pois é um” organismo vivo”, onde as partes fundem-se, constituindo num 

todo, com funções distintas. 

4. Educação matemática e formação de professores andam de mãos 

dadas no Brasil? 

“Porque, dá muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão 

das palavras. ” 

Devemos ter dois pontos de vista: a macro. Quando esbarramos na 

Legislação vigente, que dificulta a práxis educativa por falta de vontade política.  E 

a micro: é a ponta. É a escola, a Unidade Escolar que se esforça e se relacionar 

com todos os atores: o aluno, o professor, a comunidade escolar e circunvizinha. 

Tentando desenvolver dentro do organismo vivo o Projeto Político Pedagógico que 

atenda os seus anseios, sonhos, projetos e realizações.  

Andar de mãos dadas a Educação matemática e a Formação de 

professores é um sonho possível sim. Desde que haja vontade de ouvir.  

5. O que mais marcou em sua trajetória? 



74 

 

Excelentes professores no meu caminho. As minhas limitações e os 

avanços. Os nós que favoreceram e alimentaram a minha vontade de pesquisar e 

fazer o mais próximo do melhor nas práxis educativas.  

6. De que forma sua atuação como educadora influenciou sua atuação 

como pesquisadora?  

A minha relação com meus alunos favoreceu o meu desenvolvimento 

profissional. A cada grau de dificuldade levantada em sala de aula, nós nos 

reuníamos e levantávamos caminhos viáveis para possíveis resoluções de 

problemas. E muitas vezes fui surpreendida com os próprios alunos que 

desenvolviam em sala de aula melhores soluções que as apresentadas.  

7. Qual foi um momento que a impactou profissionalmente? Se lembra 

de algum em especial? 

Lembro-me: “E a esperança não traz confusão, ...”. Uma aluna do 9º Ano 

da Escola Estadual Professora Antonieta Palmeira, em São Gonçalo- RJ. Com 

câncer, tratamentos pesados, e mesmo assim tinha prazer em ir à escola. 

Participava de todos os Projetos Escolares. Não só os de Matemática com primor, 

mas de todos outros. Em meio a dificuldades físicas não media esforços para tirar 

notas excelentes e participar,” com maestria”, das aulas.  

8. Haveria alguma pergunta que você gostaria que fizessem a você, à 

qual você teria especial interesse em responder? Qual seria a pergunta? E qual 

seria a sua resposta? 

Não. As perguntas foram abrangentes e interessantes. 

9. Poderia deixar uma mensagem para as futuras matemáticas? 
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Sim. Dê ao aluno a certeza que “ele” é capaz; favoreça um ambiente de 

confiança, pois é um” organismo vivo”, onde as partes fundem-se, constituindo num 

todo, com funções distintas. 

-SEJAM BEM VINDAS! 
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7.3. Anexo C – Entrevista com Ana Maria Martensen Roland Kaleff   

 

1. O que a motivou a seguir carreira na área de matemática? 

Ter feito um Ensino Médio na área de ciências tecnológicas (Química 

Industrial), em uma época em que poucas mulheres se aventuravam nesse tipo de 

carreira. Vide minha história de vida no livro em anexo (KALEFF, 2016). 

2. Mulher pesquisadora e Educadora matemática no Brasil: quais as 

relações, desafios, conceitos e preconceitos? 

O maior preconceito: ser pesquisadora em educação matemática para a 

escola brasileira e não pesquisadora em matemática. Por ser mulher nunca 

encontrei barreiras. 

Outro preconceito que sofri: trabalhar com materiais educacionais de 

baixo custo, adequados para o professor e escola brasileira. Sou uma 

educacionista matemática: educo para eliminar a pobreza. Acredito que a 

Educação é a única arma que o ser humano tem contra a pobreza. 

3. Quais seriam as atribuições fundamentais de uma professora de 

Matemática? 

Ensinar a ler e pensar criticamente sobre a realidade à nossa volta. 

Saber ensinar a matemática do cotidiano para todos. Adequar esse ensino àqueles 

que quiserem ser matemáticos. 

4. Educação matemática e formação de professores andam de mãos 

dadas no Brasil? 
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Não acredito que andem. Muitos pesquisadores matemáticos 

profissionais se julgam especialistas para a formação do professor brasileiro. Sem 

que alguns nunca tenham entrado em uma escola básica brasileira, nem se 

dedicaram a estudar o nosso sistema educacional, nem se interessam pelos 

princípios que regem a educação matemática. 

5. O que mais marcou em sua trajetória? 

A falta de interesse dos colegas matemáticos pela educação 

matemática. A maioria pensa que ensinar pela matemática, como nós os 

educadores matemáticos preconizamos, seria ensinar para a matemática. 

6. De que forma sua atuação como educadora influenciou sua atuação 

como pesquisadora? 

Conhecendo a realidade da escola básica do Brasil (principalmente das 

regiões do interior). Pesquisar recursos educacionais de baixo custo se tornou uma 

constante em minha pesquisa. A escola brasileira tem poucos recursos monetários 

à sua disposição. Muitas instituições só têm para as despesas mais fundamentais 

com material de consumo, como merenda escolar e materiais de limpeza. Faltam 

carteiras, cadeiras, giz, papeis etc. 

7. Qual foi um momento que a impactou profissionalmente? Se lembra 

de algum em especial? 

Iniciei minha vida profissional em 1968, dando aulas no quinto e sexto 

ano de um colégio público estadual de uma cidadezinha do interior paulista (com 

cerca de 5000 habitantes). Cidade que fora fundada para ser habitação dos 

trabalhadores da usina de açúcar local. Ali aprendi o que era a vida de crianças-

adolescentes boias-frias, de 11 a 16 anos: precisavam deixar a escola na época da 

colheita da cana.... Aprendi que crianças semianalfabetas sabiam falar sobre 

deveres trabalhistas, mas que não conheciam os direitos do trabalhador. 



78 

 

8. Haveria alguma pergunta que você gostaria que fizessem a você, à 

qual você teria especial interesse em responder? Qual seria a pergunta? E qual 

seria a sua resposta? 

Por que a maioria daqueles que fizeram um curso de bacharelado em 

matemática e se colocam a dar aulas em cursos de licenciatura em matemática, 

não aceitam modificar o que entendem por ensino da matemática e não consideram 

o que os educadores matemáticos têm pesquisado? Por que buscarem tantas 

pesquisas em outros países e não levarem em conta o que foi/é feito no Brasil? 

A resposta para mim é clara: pesquisar sobre a escola brasileira não dá 

status acadêmico internacional. As publicações em revistas brasileiras são pouco 

consideradas no meio acadêmico. Falar da luta contra a pobreza escolar não tem 

tanto sucesso quanto se falar da elaboração/uso de recursos virtuais, os quais só 

as escolas com alto poder monetário têm acesso, devido ao custo/possibilidade de 

acesso à internet. Assim, poucos professores/alunos das escolas do interior têm 

acesso, embora muitos recursos virtuais sejam livres e sem custo. 

9. Poderia deixar uma mensagem para as futuras matemáticas? 

Gostaria de lembrar que Matemáticas são profissionais que exercem a 

profissão criando teorias/recursos matemáticos. Não são preparadas 

especificamente para serem professoras de matemática. Para isso, e para se 

tornarem educadoras matemáticas, é necessário trilharem um caminho de estudo 

em psicologia (da aprendizagem) e várias outras disciplinas voltadas para a 

educação e para o sistema escolar. Mesmo quem for só trabalhar na educação 

superior, nas licenciaturas e nos cursos de pedagogia, precisa saber/conhecer um 

pouco do sistema escolar brasileiro e o que se pesquisa sobre ele. 


