
Após quase 30 anos, Irmã se aposenta em Concurso de Matemática,  
na Califórnia, nos Estados Unidos da América  

Irmã Mary Josanne Furey usa um método que ela chama de “musa 
criativa”  que a ajuda a criar  problemas  matemáticos  originais  para o 
Concurso  Americano de Matemática (AMC) a cada ano deste 1985. 

O Concurso  Americano de Matemática é uma série de exames 
matemáticos  desafiantes  para estudantes das classes de 6 até 12, 
preparado pela Associação Americana de Matemática (MAA).Cada ano 
acima de 350,000 estudantes  em aproximadamente 6,000 escolas  
participam  da competição, segundo  o web site do Concurso 
Americano de Matemática. Os melhores estudantes  são classificados e 
vão  para o  caminho da Olimpíada de Matemática dos Estados Unidos 
da América.De lá, os estudantes  são convidados a participar  em 
competições internacionais. 

Irmã Mary Josanne  começou a lecionar  na Escola Superior  La Reina em Thousand Oaks  em 1966  
e  serviu como diretora ali de 1970 a 1983 .Durante o tempo que esteve ali, ela iniciou sua própria 
competição matemática para as classes 7 e 8.Então em 1984, ela foi transferida para a Escola 
Superior  Santa Boaventura  em  Ventura e começou a competição também ali. Enquanto a Irmã 
estava dando aulas,  o Concurso  de Competição Americana se aproximou dela para pedir lhe uma 
ajuda para criar o seu primeiro exame para as classes 7 e 8, o qual foi dado em 1985. 

A Irmã uniu-se ao time dos 15 matemáticos que  se reuniam uma vez por ano para preparar as 25 
questões, dos exames  previstos.Os exames são simplesmente competições extra curriculares,e  
não para atingir a nota, e o que os estudantes estudam durante o ano é presa fácil para o exame. 

 “ Os problemas não eram fáceis” , Irmã Mary Josanne disse, “eu tinha que criar muitas 
circunstâncias  para fazer o exame  mais difícil.” 

Irmã Mary Josanne tem 89 anos de idade, e celebrou seu jubileu de 65 anos no último verão. Sua 
ultima tarefa para a AMC foi rever as questões que vão ser usadas no exame em novembro deste 
ano.  

 “ Quando você está fora de campo por tanto tempo, a musa criativa não lhe ajuda,”ela disse. “ Mas 
isto tem sido uma maravilhosa experiência” 
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