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ACERVO, uma forma de divulgar documentos e materiais para a pesquisa e ensino 
de matemática. 

____________________________________________________________________ 

MARIA AMABILE MANSUTTI 
O Centro de Documentação do GHEMAT acaba de receber os documentos do acervo 
pessoal da Profa. Amabile Mansutti. Com eles, pesquisadores estão inventariando, 
higienizando, catalogando e digitalizando esses materiais para a constituição do 
APMAM. 

 

Professora com larga experiência nos primeiros anos escolares, trabalhou na 
Prefeitura de São Paulo por mais de duas décadas. Notabilizou-se como assessora na 
área de Matemática. Integrou equipe que elaborou os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Matemática. Segue trabalhando, hoje como Coordenadora Técnica do 
CENPEC. 
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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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Os documentos doados até o momento pela professora Amabile ao Centro de Documentação 
do GHEMAT-SP contabilizam 246 itens. Dentre eles, há um conjunto particularmente muito 
importante, compondo um grupo de 136 pareceres dados por especialistas no ensino de 
matemática, na consulta prévia da primeira versão dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Matemática. Material riquíssimo para a pesquisa no âmbito da História da Educação 
Matemática, os pareceres, dentre muitas outras informações, revelam um panorama de 
concepções sobre o ensino de matemática de finais do século XX.  
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Neta de imigrantes italianos, nasceu em 28 de julho de 1949 em Santana, bairro da Zona Norte 
de São Paulo. Formada pela Universidade de São Paulo, com especialização em didática da 
matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, iniciou sua carreira como 
professora ainda quando jovem, na época com apenas 19 anos. Trabalhou no Instituto 
Municipal de Educação e Pesquisa- IMPE (a primeira escola no Brasil que oferecia aos alunos 
oito anos de formação escolar. Mansutti trabalhou ainda na Prefeitura de São Paulo, por mais 
de duas décadas. Atuou, também, como assessora na área de Matemática em diversos 
colégios, inclusive na Escola Cidade Jardim/PlayPen como educadora, segue trabalhando 
como formadora de professores, atuou em diversas redes municipais e estaduais e em escolas 
particulares. Integrou a equipe que elaborou os PCN de matemática para o Ensino 
Fundamental e implantou o Programa Parâmetros em Ação em mais de três mil municípios 
brasileiros. Dirigiu o Departamento de Política da Educação Fundamental, da Secretaria da 
Educação Fundamental (SEF) do Ministério da Educação (MEC) e foi consultora de 
programas educacionais voltados para Jovens e Adultos, desenvolvidos pela Alfasol 
(Alfabetização Solidária) e o Ministério de Educação de São Tomé e Príncipe e também é 
autora de livros sobre educação infantil e EJA. Atualmente é coordenadora técnica do Cenpec 
- Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. 

 
 

Em andamento, utilizando os documentos do futuro APMAM – Acervo Pessoal Maria 
Amabile Mansutti, encontra-se a pesquisa de doutorado de Marylucia Cavalcante. Sua 
temática leva-a a estudos dos documentos reunidos no APMAM de modo a historicizar o 
processo de elaboração do currículo de matemática para a escola de oito anos. Mansutti foi 
professora de experiência pioneira no estado de São Paulo, trabalhando num projeto que se 
tornou piloto, constituindo referência nacional para a implantação do 1o. Grau.  

 
 
 

 

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 

 

Pesquisa em 
andamento com o 

APMAM 

Como consultar o 
APMAM ? 

Maria Amábile 
Mansutti  


