
 
 

O CEMPEM – Círculo de Estudo, Memória e Pesquisa em Educação 

Matemática –, da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), foi fundado em março de 1989 por um grupo de docentes que 

desenvolviam suas atividades de ensino, extensão e pesquisa na área de Educação 

Matemática. Desde os primeiros anos de sua existência, o CEMPEM teve como 

objetivo central contribuir para a formação profissional do professor de Matemática e 

para a formação do pesquisador na área de Educação Matemática. Uma das ações 

efetivadas para atingir esse objetivo foi a constituição de um “Centro de Documentação 

e Memória” da Educação Matemática, que inclui livros, artigos, revistas, dissertações e 

teses, vídeos, anais de encontros e congressos nacionais e internacionais, documentos 

legais e propostas oficiais, jogos e materiais de manipulação.  

Os livros didáticos desempenham um papel de fundamental importância no 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Eles têm sido objeto de estudo e de 

reflexão por órgãos governamentais, professores e futuros professores de matemática, e 

pesquisadores em Educação Matemática. Nas disciplinas ministradas pelos professores 

da área de Educação Matemática da FE-UNICAMP, em particular nas disciplinas de 

Fundamentos da Metodologia do Ensino de Matemática e História da Matemática e da 

Educação Matemática, os livros didáticos eram considerados objetos culturais 

indispensáveis nas reflexões de natureza histórica realizadas nas aulas dessas 

disciplinas, que tinham como um de seus objetivos “discutir as relações entre a 

produção histórica do conhecimento matemático e o conhecimento matemático escolar” 

(Plano de Curso, Fundamentos da Metodologia do Ensino de Matemática II, 1998). 

Com poucos exemplares originais e algumas cópias de livros didáticos mais 

antigos, iniciamos a constituição de nosso “Banco de Livros Didáticos”. Ao longo 

desses últimos trinta anos, ao mesmo tempo em que os professores do CEMPEM 

adquiriam livros em sebos, muitos colegas, professores e alunos, conhecendo o nosso 

interesse por livros dessa natureza, faziam doações. Com o aumento do número de 

exemplares e a dificuldade de manutenção e controle dos livros didáticos do acervo do 

CEMPEM, muitos livros foram sendo transferidos para a Biblioteca da FE-UNICAMP. 

Atualmente, o acervo de livros didáticos do CEMPEM e da Biblioteca da FE-



 
 

UNICAMP é composto por aproximadamente 1200 exemplares dos séculos XIX, XX e 

XXI.  

O acervo de livros didáticos de Matemática da FE-UNICAMP, composto pelos 

livros alocados no CEMPEM e na Biblioteca da FE, além de ser utilizado em disciplinas 

de graduação e pós-graduação da FE-UNICAMP, também é consultado por 

investigadores do Programa de Pós-graduação da FE-UNICAMP e de outras 

instituições de ensino superior, que desenvolvem trabalhos em diferentes linhas de 

pesquisa, dentre as quais destaca-se a História da Educação Matemática. 
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