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Um novo Boletim, uma forma de divulgar documentos e materiais para a pesquisa e 
ensino de matemática: ACERVO. 

LUCÍLIA BECHARA SANCHEZ 
O APLBS – Acervo Pessoal Lucília Bechara Sanchez é um dos mais completos existentes no 
Centro de Documentação do GHEMAT-SP. Fotos, documentos escolares, documentos 
profissionais, materiais de ensino, livros e uma série de materiais amealhados durante toda 
uma vida dedicada à Educação. 

 

Educadora, gestora da educação, membro do antigo GEEM nos anos 1960-70, autora de livros 
didáticos, Lucília Bechara Sanchez está em pleno exercício profissional nos dias atuais, 
participando ativamente de discussões e propostas para o ensino de matemática. 
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ACERVO é um boletim criado com o objetivo de divulgar documentos e materiais contidos 
no Centro de Documentação do GHEMAT-SP. Nesse Centro, localizado no Munícipio de 
Osasco, São Paulo, estão reunidos acervos pessoais de vários educadores matemáticos que 
doaram livros, materiais de ensino, documentos profissionais da docência, documentos 
pessoais dentre outros, de modo a ser possível a sua utilização para trabalhos de pesquisa 
sobre história da educação matemática e, ainda, no uso deles como referência para estudos 
didáticos da matemática na escola básica. 
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Centro de Documentação do GHEMAT-SP 
Endereço: Rua Euclides da Cunha, 377 | Osasco, SP| E-mail: ghemat.contato@gmail.com 
 

O Centro de Documentação do GHEMAT-SP constitui-se num espaço de preservação, guarda, 
catalogação e disponibilização de documentos relativos à Educação Matemática brasileira. O 
material está à disposição, para consulta pública, de pesquisadores e interessados. Dentre os 
documentos encontram-se os acervos pessoais de professores como Euclides Roxo, Ubiratan 
D´Ambrosio, Osvaldo Sangiorgi, Lucília Bechara Sanchez, Manhúcia Liberman, Anna 
Franchi, Maria do Carmo Domite dentre outros. Há, no acervo, enorme quantidade de livros 
didáticos de matemática, bem como cadernos de alunos utilizados em outros tempos escolares. 
Provas, exames e documentos de arquivos escolares também fazem parte do Centro.  
 
O GHEMAT-SP – Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática em São Paulo 
(www.ghemat.com.br) reúne pesquisadores da UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo 
sendo grupo cadastrado na base do CNPq. O GHEMAT-SP integra o GHEMAT Brasil – 
Grupo Associado de Estudos e Pesquisas sobre História da Educação Matemática 
(www.ghemat-brasil.com), que congrega grupos de pesquisas de mais de vinte estados 
brasileiros de diferentes instituições de ensino superior públicas e privadas. 
 
O Centro de Documentação do GHEMAT-SP funciona em espaço cedido pelo Anglo 
Leonardo da Vinci – escola de ensino básico, com longa tradição na educação de crianças e 
adolescentes, sendo uma das principais instituições do país, de acordo com os resultados 
obtidos por seus alunos no ENEM. 
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O APLBS conta hoje com cerca de 378 (trezentos e setenta e oito documentos) já catalogados 
e 43 (quarenta e três) em processo de catalogação. Os documentos constantes do APLBS nos 
remetem ao espírito multifacetado da atuação profissional da Professora Lucília, apresentando 
os mais variados tipos de fontes para a pesquisa e uso didático do acervo para as aulas de 
matemática.  
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Lucília Bechara Sanchez há muito conquistou grande respeito por seus pares a partir da sua 
atuação de excelência nos mais variados cenários da educação brasileira, desempenhando 
múltiplos papéis, ocupando espaços nunca antes imaginados pelas mulheres. Nasceu em 31 de 
outubro de 1936, na cidade de Bragança Paulista, SP, onde viveu até os 18 anos. Mestre e 
Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Licenciada em matemática pela 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, ingressou na rede pública paulista em 1958 e, 
em 1962, assumiu a docência e a supervisão geral de matemática no projeto dos Ginásios 
Vocacionais do Estado de São Paulo, fechados pela Ditadura Militar em 1969. Nas décadas de 
70 e 80 levou para as salas de aula os estudos do educador matemático Zoltán Dienes, 
divulgando suas ideias por meio de cursos para a formação de professores oferecidos por 
grupos de estudos, principalmente o GEEM- Grupo de Estudos do Ensino da Matemática-, do 
qual foi sócia fundadora e membro de sua diretoria, e em instituições contratadas pelo 
Governo para a implementação de reforma curricular. Foi coautora do primeiro livro didático 
de Matemática para as series inicias, que inclui matemática Moderna – grande sucesso 
editorial nos anos de 1970 a 1990. Atualmente faz parte do Conselho de administração da 
mantenedora do Colégio Vera Cruz, onde ingressou como supervisora em 1972. 

 
 

Dentre o conjunto de documentos do APLBS há uma série grande de cartas e 
correspondências profissionais que atestam a inserção da Professora Lucília no cenário 
nacional e internacional das mudanças no ensino de matemática. Em andamento está um 
projeto de pós-doutoramento sendo realizado pelo Prof. Dr. Francisco de Oliveira Filho que 
busca, por meio dessa documentação, reconstruir a rede de sociabilidade estabelecida por 
Bechara Sanchez, identificando as matrizes teóricas que orientaram a elaboração de propostas 
para a escrita de livros didáticos destinados aos primeiros anos escolares e orientações aos 
professores em tempos do chamado Movimento da Matemática Moderna. Também é objetivo 
do estudo analisar a circulação que os livros didáticos elaborados tiveram tendo em conta os 
contatos estabelecidos pela Professora Lucília.  

 
 

A consulta aos acervos do GHEMAT-SP, contidos no Centro de Documentação poderá ser 
feita de dois modos: 

- presencialmente, agendando visita pelo e-mail: ghemat.contato@gmail.com 

- à distância, quando os documentos a serem consultados já tiverem sido digitalizados, e 
colocados no repositório de conteúdo digital 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769 
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