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Preâmbulo 
 

Ao tratar de meu percurso formativo e de minha atuação profissional, recorro a um momento 

muito especial de reflexão e de percepção sobre algumas trajetórias, que a princípio parecem dispersas, 

mas que mantém uma coesão e expressam significados na minha vida pessoal e nas opções 

profissionais. Inicio este memorial com uma metáfora construída em Portugal durante meu estágio 

sanduiche de doutorado em Lisboa, quando percebi sentidos em minha formação e atuação que 

percorria caminhos ainda dispersos.  

Numa tarde ensolarada, ao percorrer os cantos de Lisboa, deparei-me com a seguinte paisagem. 

As águas do rio Tejo movimentavam pequenos seixos depositados “ao pé” da Torre de Belém, símbolo 

máximo da expansão marítima portuguesa. Ao se friccionarem, as pequenas pedrinhas entoavam uma 

linda melodia que se harmoniza com o ritmo das ondas ao se chocarem contra a construção. A escuta 

desse som, acompanhada da majestosa vista do rio Lisboeta, inspirou-me uma analogia com a História. 

Imaginei o historiador como um caudaloso rio que corre em direção ao mar. Suas águas movimentam 

pequenos seixos, de cores e composições variadas, que se encontram agora num lugar comum após 

serem arrancadas de rochas tão distantes e percorrerem caminhos tão variados até o leito do rio. Os 

pequenos seixos são como fragmentos de memória, resgatadas de locais e tempos remotos. O 

movimento transforma os fragmentos de rochas, ou de memória: ao se friccionarem as arestas se 

desgastam transformando-se em pedras roliças e polidas. No fundo do rio o movimento e a ação das 

águas sedimentarão uma nova história. 

A metáfora do rio-historiador para mim se apresenta como um forte resgate de memória 

pessoal, que inconscientemente, moldou e direcionou minha trajetória. Nas águas do rio, no arraste dos 

seixos e no processo histórico-geológico de transformação, encontro os simbolismos resultantes dos 

movimentos deste rio ao Oceano Atlântico, local de tantas travessias de viajantes portugueses em 

direção às colônias e dos imigrantes em busca das oportunidades no território brasileiro. Como 

veremos ao longo deste memorial, a metáfora apresenta elementos físicos e simbólicos das águas do 

rio, representadas como a memória de ação do historiador e também pela interpretação geocientífica e 

ambiental percorrida em minha trajetória. 

Este memorial está estruturado em duas partes: na primeira reflito sobre minha formação, a 

experiência didática e minha atuação integrada em projetos de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidos desde a minha contratação na USP em 2007, destacando aqui, a progressão em minha 

carreira para o nível Doutor II em 2013. Já na segunda parte, apresento um resumo das atividades 

relativas ao ensino, à pesquisa, à extensão, às orientações e à gestão universitária e associam-se aos 

documentos comprobatórios. 
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1. Formação 

Colégio Técnico 

 

Inicio minha trajetória acadêmica e profissional no período de minha formação secundária no 

Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais (COLTEC-UFMG), entre fevereiro de 1989 

e fevereiro de 1992, pois lá vivenciei um modelo de educação diferente do tradicional que direcionou 

minha trajetória futura. O Colégio Técnico é ligado à Faculdade de Educação da UFMG e constitui-se 

em um espaço para pesquisa e reflexão no ensino secundário. Nesta escola de aplicação são abordadas 

práticas pedagógicas inovadoras, nas disciplinas obrigatórias do ensino médio, nas disciplinas técnicas 

e nas oficinas e disciplinas artísticas de caráter optativo, ministradas por professores de outros 

institutos e departamentos da UFMG (como por exemplo, professores do Teatro Universitário). O 

ambiente universitário do Colégio, situado dentro do Campus da UFMG, abria ainda possibilidades de 

interações dos alunos com as diversas áreas acadêmicas da Universidade, ampliando a formação 

cultural e científica do estudante. 

Neste contexto pude vivenciar uma formação secundária de qualidade no que tange ao ensino 

formal, assim como no ensino informal – com as visitas às diversas dependências universitárias, como 

o departamento de anatomia, às apresentações artísticas dos alunos das Belas Artes, às apresentações 

musicais, etc. Durante o curso técnico, também vivenciei algumas práticas relacionadas às ciências 

ambientais, como trabalhos de campo extra-curriculares à gruta de Cerca Grande (MG), onde era 

realizado um trabalho de educação Ambiental. 

Para obter o diploma em técnica em química, desenvolvi um estágio de 800 horas, durante o 

primeiro semestre de 2002 no laboratório de Toxicologia de Alimentos da UNICAMP. Durante este 

período fiz análises com corantes em alimentos de origem caseira e com micotoxinas em rações para 

peixes. Também assistia, como aluna ouvinte, a disciplina de graduação de toxicologia de alimentos, 

mostrando algumas aplicações da química na engenharia de alimentos. Como resultado desta formação 

abrangente, ao final do curso de técnico em Química, eu procurava uma graduação que possibilitasse 

a interação entre as ciências exatas e as ciências humanas. 

 

Da memória do imigrante à história do viajante 
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Ao final do Colégio Técnico, optei por um curso de ciências humanas. Em 1992 passei no 

Vestibular para o curso de Ciências Sociais na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, mas 

por motivos burocráticos, não pude matricular-me no curso, mas fiz um semestre como aluna ouvinte. 

Devido a uma greve bastante extensa das universidades federais em 1991, a conclusão das aulas no 

Colégio técnico foi adiada para o final de fevereiro, devido à reposição das aulas. Esta data era 

posterior ao período de matricula na UNICAMP (meados de fevereiro) e por isso eu não tinha ainda o 

diploma de segundo grau necessário à matrícula. Comecei a assistir as aulas como aluna ouvinte e 

entrei na justiça para viabilizar minha matrícula. 

Apesar de não concluir o curso em ciências sociais, esse semestre foi decisivo em minha 

trajetória. Na disciplina de Antropologia I fiz um trabalho que se baseava no resgate de minha memória 

pessoal. Deveria tratar dos conflitos interétnicos travados entre meus ascendentes que chegaram no 

Brasil e encontraram uma cultura diversa da origem. Fiquei muito encantada com o resgate de minha 

cultura pessoal e com a história de meus bisavós maternos, que ainda no século XX, viviam de sua 

própria produção. 

 Filha de imigrantes portugueses, cresci em meio a histórias e tradições lusitanas. José, o meu 

pai, nasceu na Murtosa e minha mãe Lourdes, em Arrifana, pequenas vilas próximas à cidade do Porto. 

Os habitantes da Murtosa viviam da pesca e a Arrifana se caracterizava, até a infância de minha mãe, 

pela agricultura de subsistência. Nascidos na década de 1930, meus pais vivenciaram o mesmo destino 

que vários portugueses da região do Porto desde o século XIX: a imigração para o Brasil que 

possibilitasse uma ascensão econômica e o retorno à Portugal, quando recebiam o codinome 

“brasileiros”. O primeiro “brasileiro” de minha família foi Daniel Moutinho, avô de minha mãe, que 

imigrou para Belém do Pará no início do século XX, auge da prosperidade do ciclo da borracha. Lá 

trabalhou como carroceiro, onde juntou dinheiro para retornar à Portugal e comprar um pequeno sítio 

em Arrifana, casando-se com minha bisavó Ermelinda. O casal teve 7 filhos, dentre os quais, seis 

seguiram o mesmo exemplo de Daniel e se estabeleceram em Belém. A primogênita, minha avó Maria, 

partiu em 1939 para Belém junto com seu marido Manuel e minha tia Alcina. Minha mãe, com apenas 

quatro anos, continuou a morar com seus avós em Arrifana até seus onze anos, quando, então, partiu 

para Belém. 

Minha mãe sempre contava aos filhos as histórias de sua infância vividas junto a seus avós 

maternos, lembranças que ainda guardo de minha infância. Na pequena propriedade de terra era 

produzido todo o alimento necessário para o consumo da família, desde as uvas utilizadas para a 

fabricação do vinho, até o linho e a lã de ovelhas que eram produzidos para a tecelagem e a confecção 

das roupas. A sobrevivência da família era garantida pela própria produção e os únicos produtos 

comprados eram o sal e o azeite. Essas histórias foram revisitadas por mim durante o trabalho de 
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antropologia, encantando-me profundamente ao analisa-los junto aos referenciais teóricos da 

antropologia. 

Em julho de 1992 o resultado do processo movido contra a UNICAMP foi recusado e precisei 

prestar um novo vestibular. Minha frustação com o resultado foi grande, pois o juiz julgou que eu só 

teria direito à matrícula após receber o diploma, não considerando todo o contexto da greve e do 

prejuízo dos alunos. Apesar de ter me identificado muito com o curso de ciências sociais, resolvi 

prestar vestibular para Química, pois achava que ainda era muito nova para compreender em 

profundidade as discussões das ciências sociais, necessitando de maior experiência de vida. Meus 

planos eram de cursar ciências sociais como segunda graduação, quando eu já tivesse mais madura, 

mas a trajetória do rio tomou outro rumo após o ingresso efetivo na universidade, já com diploma de 

técnica em química. 

Ao ingressar na graduação em Química, em 1993, eu buscava possibilidades que me levassem 

à interação entre as ciências exatas e as ciências humanas. Já no primeiro ano fui selecionada para 

trabalhar num projeto de iniciação científica no Grupo de História e Teoria da Ciência, coordenado 

pelo Prof. Dr. Roberto de Andrade Martins no Instituto de Física da UNICAMP. O projeto consistia 

numa base de dados bibliográfica do período colonial brasileiro (1500-1822) sobre ciências, técnicas 

e medicina. O ingresso casual neste projeto, através um cartaz de divulgação da bolsa, proporcionou-

me uma nova perspectiva que parecia se encaixar perfeitamente com meus interesses pessoais. A 

história das ciências, área totalmente desconhecida para mim até então, conjugava as humanidades 

com as ciências naturais e eu poderia continuar trabalhando com a cultura luso-brasileira que tanto me 

encantou no trabalho de antropologia I. 

Durante os dois primeiros anos, entre março de 1993 e fevereiro de 1995, recebi bolsa do CNPq 

e trabalhei na base de dados de manuscritos. Ao final do período, a base de dados de manuscritos 

contava com cerca de 6.000 registros e avalio que minha contribuição foi de grande importância para 

o prosseguimento do projeto. Neste período, observei a quantidade de material científico produzido no 

Brasil no período colonial e que tinha sido pouco estudado e divulgado. Além disto, pude conhecer 

diversos autores das ciências luso-brasileiras e de suas obras. Nestes dois primeiros anos de iniciação 

científica tive ainda contato com a metodologia da “bibliometria”, ou “cientometria” formulada por 

Derek de Solla Price. Neste momento pude apreender os tratamentos quantitativos da produção 

científica, com os índices de produção por autor, por período histórico, por assunto, etc. 

No terceiro ano de iniciação científica, entre março de 1995 e fevereiro de 1996, trabalhei no 

mesmo projeto, mas agora com bolsa CAPES e não mais na base de manuscritos. Durante este ano, 

levantei fontes secundárias, como bibliografias, biografias, catálogos de exposição, catálogos de 

bibliotecas, inventários de coleções particulares, teses e livros sobre história das ciências, etc. Adquiri 
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grande experiência na prática de levantamento de dados em bibliotecas e arquivos, o que considero de 

grande importância para o trabalho do historiador. Além disto, estive em contato com a bibliografia 

científica luso-brasileira que cobria o século XIX, quando conheci o trabalho de vários autores deste 

período. 

Minha identificação temática na iniciação científica não condizia com o curso de química. A 

abordagem era completamente distinta do que eu tinha vivenciado no curso técnico de um ensino 

investigativo, interdisciplinar e humanista. Agora as aulas eram extremamente prescritivas e 

tecnicistas. Os professores se mantinham completamente afastados dos alunos, enfatizando sua 

situação hierárquica e ministrando aulas conteudistas e pouco reflexivas. Por outro lado, o ambiente 

universitário da UNICAMP proporcionava uma interação com alunos de outros cursos, uma circulação 

nos espaços do campus e a vivência de projetos de extensão complementando a formação e trazendo 

novas perspectivas. 

Algumas das disciplinas foram marcantes durante a graduação e apresentaram abordagens 

distintas no ambiente castrador do Instituto de Química. Uma delas foi a disciplina de Mineralogia, 

oferecida no Instituto de Geociências, quando o professor apresentou visões diversas das ciências 

geológicas, mostrando a subjetividade das interpretações, as dimensões políticas e econômicas 

envolvidas na exploração mineral, as imagens científicas, os trabalhos de campo e a identificação e 

classificação mineralógica. Neste momento percebi que poderia ter feito o curso de geologia, mas o 

curso de Ciências da Terra ainda era um projeto, concretizado apenas em 1998. Uma frase desse 

professor me marcou profundamente, na criação de uma analogia entre a história da Terra e sua 

interpretação: a história da Terra é como se fosse um livro de 1000 páginas, com registros de apenas 

10 páginas dispersas ao longo de todo o livro, como fósseis, rochas e vestígios materiais e as demais 

de criações e interpretações. Saber que a geologia era criativa, abstrata e interpretativa encantou-me 

profundamente. Além disso, a vivência de um trabalho de campo na região de Perus possibilitou o 

desenvolvimento de uma prática inédita para mim até aquele momento, trazendo novas possibilidades 

investigativas. 

Algumas disciplinas do instituto de química também foram muito significativas, como Química 

Ambiental, oferecida pelo professor Wilson Jardim, Química Aplicada, oferecida pela professora Inês 

Joekes e Química Farmacêutica de Fernando Coelho. Nestas disciplinas havia uma relação mais efetiva 

com o processo produtivo, com as questões sociais, econômicas e políticas relacionadas à química. 

No quarto ano de minha graduação, cursei as disciplinas de metodologia de ensino em Química. 

Neste período comecei a me interessar bastante pela educação. Nas aulas eram discutidas as teorias 

construtivistas de ensino, vivenciadas anteriormente no curso técnico, através da efetiva participação 

do aluno. Nessas disciplinas reconstruí minha visão sobre as ciências, em contraposição à images da 
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química construída ao longo da graduação, como algo objetivo e imparcial, neste momento aflorava a 

subjetividade científica. Realizei os estágios supervisionados num cursinho pré-vestibular do DCE da 

UNICAMP, experiência muito interessante devido à nossa autonomia e participação em um projeto 

que se iniciava e constituía pelos professores. O cursinho era gerido pelos alunos da UNICAMP em 

sistema de uma cooperativa e atendia os alunos de baixa renda. 

No quarto ano conciliei a graduação com a gravidez de minha primeira filha. Para conseguir 

cumprir o prazo de quatro anos do curso, encerrei o projeto de iniciação científica no Instituto de 

Física, desenvolvido por três anos, para cursar com tranquilidade os créditos necessários e participar 

do grupo do parto de cócoras, antigo projeto desenvolvido na Faculdade de Medicina de preparação 

de mães para um parto humanizado. A experiência foi fantástica e neste momento surgiu um desafio 

comum à condição social feminina: de conciliação da maternidade com o trabalho e os estudos. As 

alternativas se concretizaram em escolhas e direcionamentos que possibilitassem a dedicação à minha 

filha e à família. Não é uma tarefa fácil, mas acredito que ser mãe trouxe uma infinidade de realizações 

e conquistas, potencializando e apresentando sentido ao caminho que se constituía. 

Ao final da graduação, em dezembro de 1996, eu buscava uma oportunidade de pesquisa com 

a interação entre o ensino e a história das ciências. Entre março de 1997 e fevereiro de 1999, retornei 

ao projeto do banco de dados bibliográfico com o professor Roberto Martins no Instituto de Física da 

UNICAMP, mas agora com uma bolsa de aperfeiçoamento do CNPq. Naquele momento eu estava à 

procura de possibilidades para continuar a trabalhar com a história das ciências, mas havia várias 

restrições. Como a história das ciências na década de 90 estava em processo de institucionalização, 

havia poucos grupos de pesquisa e programas de pós-graduação e minhas buscas tornavam-se 

limitadas. Para continuar no instituto de física, eu precisaria prestar uma prova de conhecimentos 

específicos no mestrado em física, totalmente inviável a minha formação.  

Alguns colegas comentavam sobre professores no Instituto de Geociências que trabalhavam 

com história das ciências. Fui à procura e conheci a professora Silvia Figueirôa, quando pedi 

autorização para cursar, como aluna especial, sua disciplina de História das Ciências e Ensino. A 

participação nesta disciplina abriu várias possibilidades. As aulas eram muito dialógicas, enriquecidas 

pela participação dos alunos da primeira turma da área de Educação Aplicada às Geociências, recém-

criada junto ao mestrado em geociências. Posteriormente, conheci a professora Maria Margaret Lopes 

e cursei, como aluna especial, a disciplina de Geociências e Público e tive a oportunidade de definir 

com mais clareza um projeto de mestrado para tentar o ingresso no Instituto de Geociências. 

Durante o aperfeiçoamento cursei como aluna especial algumas disciplinas de pós-graduação 

no Instituto de Artes da UNICAMP: Integração crítica das artes, ministrada pelo Prof. Dr. Ernesto 

Giovanni Boccara (2º semestre de 1997) e Estética e Semiótica em Artes, ministrada pelo Prof. Dr. 
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Júlio Plaza Gonzáles do Departamento de Multimeios (2º semestre de 1998). Essas disciplinas foram 

essenciais para definir com mais clareza as relações entre arte e ciência que eu gostaria de trabalhar 

durante o mestrado. 

Em concomitância às disciplinas de pós-graduação, cursei como aluna especial, algumas 

disciplinas do curso de graduação em História na UNICAMP: História Antiga, no 1 º semestre de 1998 

e Relatos e Retratos de Viagens (1750-1850) no 2 º semestre de 1998. Essa segunda disciplina também 

foi essencial para a elaboração de meu projeto de mestrado e para minha formação em história que eu 

estava construindo. Posteriormente ao meu ingresso no mestrado, cursei ainda mais seis disciplinas no 

curso de história, auxiliando no desenvolvimento de meu projeto e suprindo as lacunas do 

conhecimento histórico, necessário nas pesquisas desenvolvidas na pós-graduação. Acredito que 

cursar essas disciplinas após a primeira graduação, já com mais maturidade e em concomitância com 

um projeto de pesquisa, ampliou minha compreensão das discussões, o que não ocorria aos meus 17 

anos ao ingressar em Ciências Sociais. 

Desde o penúltimo ano de faculdade, eu já começava a me interessar pelas relações entre arte 

e ciência, desejo impulsionado pela participação como ouvinte do Congresso Arte e Ciência, realizado 

pelo Centro Mário Schenberg da Escola de Comunicação e Artes da USP em 1995 e em 1997. A 

realização das disciplinas acima descritas foi essencial para a criação de um arcabouço teórico para a 

elaboração do projeto “A produção e a utilização de imagens na Viagem Philosophica de Alexandre 

Rodrigues Ferreira”, submetido ao processo seletivo de mestrado do IG em 1999. 

 

Mestrado 

Entre março de 1999 e setembro de 2001, fiz o mestrado em Geociências, na Área de Educação 

Aplicada às Geociências. O curso de pós-graduação do Departamento de Geociências Aplicadas ao 

Ensino do Instituto de Geociências da UNICAMP, possui as linhas de pesquisa “Metodologia de 

Ensino em Ciências da Terra”, “Comunicação em Geociências” e “História das Ciências”. Minha 

pesquisa foi direcionada a esta última, porém, durante o curso tive bastante contato com as pesquisas 

em ensino de Ciências da Terra realizadas pelos alunos de pós-graduação e pelos professores do curso, 

habilitando-me, também, na área de ensino em geociências. 

Durante o mestrado, tive orientação da Professora Maria Margaret Lopes e bolsa da FAPESP. 

Escrevi a dissertação Arte, Ciência e Técnica na Viagem Philosophica de Alexandre Rodrigues 

Ferreira: confecção e utilização de imagens histórico-geográficas na capitania do Grão-Pará, entre 

setembro de 1783 e outubro de 1784. Neste trabalho segui a trajetória da Viagem Filosófica de 

Alexandre Rodrigues Ferreira no período de investigação em Belém e seus arredores, entre outubro de 
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1783 e outubro de 1784, considerando a vida e obra dos desenhistas José Joaquim Freire e Joaquim 

José Codina. Utilizei como referência principalmente imagens histórico-geográficas publicadas que 

compreendem prospectos de vilas e cidades paraenses; perspectivas de máquinas agroindustriais e de 

engenhos de açúcar e arroz; desenhos de embarcações; e mapas, em associação com alguns desenhos 

de animais. Trabalhei no âmbito da história das ciências de forma multidisciplinar num diálogo com a 

história das artes, considerando a iconografia da expedição nas circunstâncias em que foi produzida, 

ou seja, em suas relações explícitas ou implícitas com os diários, memórias, instruções e 

correspondências escritas por Alexandre Rodrigues Ferreira ou por engenheiros e arquitetos que se 

encontravam na colônia. Além disso, considerei ainda o contexto político, econômico e social em que 

a expedição se inseria. Durante a expedição, a produção iconográfica de Freire e Codina dependeu das 

vicissitudes do campo, como tempo disponível para confecção das imagens, estado de saúde dos 

membros da expedição, topografia do local a ser retratado, etc. Considerei ainda as cópias produzidas 

pelos desenhistas da Casa do Desenho do Real Jardim Botânico de Ajuda, onde as imagens foram 

reelaboradas revelando aspectos importantes da produção de desenhos no gabinete. O conjunto de 

representações mostra as preocupações agrícolas, urbanísticas e territoriais dos funcionários do Estado 

português a fim de efetivar a colonização na Amazônia. Constatei que as imagens histórico-geográficas 

eram utilizadas como instrumentos de reconhecimento e apropriação territorial e humano pelos 

engenheiros, arquitetos, naturalistas e administradores portugueses que se encontravam na Amazônia. 

Durante o mestrado participei de alguns eventos científicos que foram de extrema relevância 

para uma formação interdisciplinar e para o aprendizado de linguagens distintas em diversas 

especialidades científicas, como a história das ciências, a história das artes e a sociologia das ciências. 

Participei como pesquisadora no projeto de pesquisa “Emergência e consolidação das ciências 

naturais no Brasil”, (2000 a 2002), realizado no Instituto de Geociências da UNICAMP, financiado 

pela FAPESP e coordenado pela professora Dr.a Maria Margaret Lopes. Esse projeto possibilitou a 

integração com as pesquisas realizadas por outros colegas de mestrado, como Nelson Sanjad, Clarete 

Paranhos da Silva e Rachel Pinheiro, o que resultou na publicação de artigos em conjunto com esses 

colegas e de uma visão mais integrada da científica brasileira entre 1750 e 1850 (SANJAD & 

PATACA, 2001 e 2005; PATACA & PINHEIRO, 2005; FIGUEIRÔA; SILVA; PATACA, 2004). 

Além destes, durante o mestrado publiquei mais alguns trabalhos, como trabalhos completos em anais 

de eventos (PATACA 2009 a e b) e artigos científicos (PATACA 2003 e 2005). 

Durante o mestrado nasceu Sofia, minha segunda filha, ampliando os desafios de conciliação 

entre maternidade e academia. Neste caso, tive ainda mais uma dificuldade: a ausência de licença 

maternidade pela agência de fomento (FAPESP), com a interrupção da bolsa antes do final do 

mestrado, em setembro de 2001. 
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Doutorado 

Entre agosto de 2001 e janeiro de 2006, fiz o doutorado em Ciências, na Área de Educação 

Aplicada às Geociências, junto ao Departamento de Geociências Aplicadas ao Ensino do IG-

UNICAMP. Tive orientação da Professora Silvia Fernanda de Mendonça Figueirôa e bolsa CAPES. 

Durante o doutorado, cursei as seguintes disciplinas: História das Geociências, ministrada pela Prof.a 

Silvia Figueirôa no 2º semestre de 2001, e Seminários ministrada pelo Prof. Dr. Oscar Negrão no 2º 

semestre de 2002. Fiz três disciplinas no curso de graduação em História da UNICAMP: Tópicos 

especiais em História. Leituras sobre a América portuguesa: novas visões sobre a sociedade colonial. 

Prof.a Leila Mezan Algranti no 2º Semestre de 2002; Teoria da História I e História Moderna I no 1º 

Semestre de 2003. Ao final do meu doutorado eu tinha cursado 8 disciplinas da graduação em história, 

que foram de grande relevância em minha formação e me possibilitaram apreender a história das 

ciências no Brasil de forma mais contextualizada em termos políticos, econômicos e sociais. 

Escrevi a tese Terra, água e ar nas viagens científicas portuguesas (1755-1808). O trabalho 

refere-se ao mapeamento e à análise das expedições científicas portuguesas despachadas para as 

diversas colônias do Império lusitano entre 1755 e 1808. Analisei as expedições científicas em três 

momentos determinantes na dinâmica das viagens: a elaboração e a preparação dos viajantes; a 

execução das expedições nas colônias; e o retorno à metrópole. Nas pesquisas, constatei uma 

diferenciação entre as viagens científicas concebidas e executadas durante as administrações dos 

Ministros da Marinha e Negócios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro (1777-1795) e D. Rodrigo 

de Sousa Coutinho (1796-1802). Elaborei um quadro geral das viagens divididas pelas administrações 

indicadas, ressaltando as áreas geográficas exploradas, os produtos naturais pesquisados, a composição 

técnico-científica, a correspondência durante as viagens, o comando científico realizado por 

naturalistas como Júlio Mattiazzi, Domingos Vandelli, Félix de A. Brotero e Frei José Mariano da 

Conceição Veloso. Para traçar este quadro utilizamos a documentação textual e imagética resultante 

das viagens, como instruções, correspondências, roteiros, mapas, desenhos, memórias e diários. As 

viagens foram analisadas em suas particularidades e generalidades, considerando-se a 

complementaridade entre a metrópole e as colônias, e as interações entre as diversas regiões coloniais. 

Subdividi as áreas geográficas percorridas pelos viajantes em relação à dinâmica do espaço colonial. 

Analisei as questões hidrográficas do espaço oceânico ressaltando as travessias marítimas dos viajantes 

e as condições de navegação fluvial da Viagem Filosófica ao Estado do Grão-Pará. As investigações 

terrestres, principalmente as mineralógicas, foram analisadas em cada região colonial: Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, colônias africanas (Angola e Moçambique) e Pernambuco. 
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Além da tese, as pesquisas realizadas durante o doutorado resultaram em mais outros produtos. 

Para sistematizar e organizar os dados coletados nos arquivos e bibliotecas visitados, elaborei um 

Dicionário biobibliográfico de governadores, naturalistas, desenhistas, matemáticos e engenheiros 

envolvidos nas Viagens científicas portuguesas. Este dicionário constitui uma importante ferramenta 

para a investigação global de quem eram os personagens envolvidos na produção de imagens nas 

expedições científicas. É possível apreender a formação dos viajantes, a rede de relações interpessoais 

e interinstitucionais na elaboração e execução das viagens científicas. 

Para divulgar a história da Viagem Philosophica (1783-1792) analisada durante o meu 

mestrado, iniciei a elaboração e produção de um CD-ROM entre março e agosto de 2002. Caluã de 

Lacerda Pataca, estagiário de técnico em Informática do Laboratório de Produção de Recursos 

Didáticos em Geociências e estudante de graduação em Artes Plásticas da UNICAMP, foi o 

responsável pela programação e design visual e sonoro do CD-ROM. Para a produção do multimídia 

foram utilizados como referência os resultados contidos em minha dissertação de mestrado. Através 

de um ambiente virtual, reconstituímos a trajetória da Viagem, considerando-se os aspectos 

determinantes da produção de imagens e textos da expedição, como ambiente geográfico, paisagem 

sonora, interação dos artistas com personalidades locais, condições naturais dessas localidades, etc. 

Durante a produção do material, a faceta interdisciplinar foi ressaltada pela forma hipertextual e 

interacional que o meio permite através de textos, criação de ambientes sonoros e estrutura de 

navegação. 

Durante o doutorado, participei de vários eventos científicos e elaborei artigos, dentre os quais, 

alguns foram baseados em minhas pesquisas de mestrado e outros no doutorado. Destaco aqui os 

artigos elaborados em conjunto com outros pesquisadores, especialmente com Miguel Figueira de 

Faria (FARIA & PATACA, 2005), pela construção de um texto com uma abordagem interdisciplinar 

entre a história das ciências e a história das artes na análise de um rico conjunto de imagens que eu 

tinha descoberto em Portugal. 

Após a conclusão do doutoramento participei de atividades de pesquisa e divulgação sobre as 

Viagens Científicas Luso-brasileiras. A amplitude e a relevância da temática justificam o 

aprofundamento das reflexões e a divulgação dos resultados através de publicações, apresentações em 

eventos e criação de bancos de dados e sites com propósitos educacionais. Detalharei tais experiências 

ao tratar de meu envolvimento com a pesquisa na USP. 

No doutorado atuei como representante discente no Departamento de Geociências Aplicadas 

ao Ensino. Naquele momento (entre 2001 e 2003) o programa de pós-graduação em Geociências estava 

se dividindo: a área de Educação Aplicada às Geociências tornava-se autônoma, através da criação do 

programa em Ensino e História das Ciências da Terra, ligado à área de Ensino de Ciências (46) da 
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CAPES. Neste momento, os alunos envolveram-se nas discussões sobre o perfil do novo programa, da 

sua atuação, etc., e para mim atuar como representante discente mediando as discussões, foi uma 

experiência muito enriquecedora pois pude compreender melhor as identidades e profissionalização 

dos pesquisadores em Ensino e História das Ciências da Terra. Para o grupo que trabalhava com 

história das ciências, a mudança do nome e a autonomia em relação à área de Geociências, abria 

possibilidades de atuação profissional. 

Entre outubro de 2003 e fevereiro de 2004 realizei um estágio de doutorado sanduiche em 

Lisboa, com bolsa CAPES. Nesse período, tive orientação da Prof.a Dr.a Ângela Domingues, da 

Universidade Nova de Lisboa. Neste estágio, pesquisei vários arquivos e bibliotecas, como a 

Universidade Nova de Lisboa, o Arquivo Histórico Ultramarino, o Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo, o Arquivo Histórico do Museu Bocage, o Arquivo da Marinha, a Biblioteca da Academia de 

Ciências de Lisboa, o Arquivo Histórico Militar. Nesses estabelecimentos fiz um amplo levantamento 

de fontes manuscritas, impressas, iconográficas e cartográficas sobre as viagens científicas 

portuguesas. Também mantive contato com vários professores portugueses que trabalham com os 

temas de História Natural, História das Artes e História em Portugal e Brasil no período colonial 

brasileiro, como o Prof. Miguel Figueira Faria, José Luiz Cardoso, Fátima Nunes, João Carlos Pires 

Brigola. Esse estágio foi fundamental tanto para a coleta de documentos, quanto para um 

amadurecimento conceitual de minha tese de doutorado. 

Neste momento o contato com a cultura portuguesa, que de certa forma motivou-me a 

investigar a história das ciências luso-brasileiras, foi essencial para um esclarecimento de meu percurso 

formativo e da trajetória de minhas pesquisas. Percebi que, de certa forma, seguia em minhas pesquisas 

a trajetória de meus pais desde que saíram de Portugal em direção a Belém (PA), onde tiveram sete 

filhos. Na década de setenta, minha família mudou-se para Belo Horizonte onde meus pais tiveram 

mais duas filhas, minha irmã e eu, caçula de nove irmãos. Durante o doutorado sanduiche em Lisboa 

tive a oportunidade de percorrer o caminho oposto ao dos viajantes que deixaram Portugal rumo ao 

Brasil. No outro lado do Atlântico defrontei-me com pequenos fragmentos de memória, latentes desde 

a infância. 

A cultura paraense foi explorada durante o mestrado, quando analisei as representações 

histórico-geográficas da capitania do Grão-Pará. No doutorado, experienciei a circulação cultural entre 

Portugal e Brasil, vivenciada também por minha família. A cultura portuguesa e a paraense 

miscigenaram-se à mineira, diretamente vivenciada durante minha infância e adolescência. A 

apreensão da mistura eu vivia no quintal de casa, onde tinha uma parreira com algumas variedades de 

uvas trazidas por meu avô de Portugal; árvores frutíferas cujas mudas vieram de Belém, como a 

Graviola, o Cupuaçu, o Beribá e o Jambo Rosa; e árvores mineiras, como a Jabuticaba. O imigrante 
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carrega consigo vários objetos que remetem à memória de seu local de origem e o pomar de minha 

casa ilustra muito bem esta prática de miscigenação cultural. 

Em Portugal me vi criança em vários momentos do cotidiano, como por exemplo, quando fui 

a um supermercado em Lisboa e li em uma etiqueta “diospiro” indicando um caqui, ou ao ouvir num 

fado uma alusão ao “xi do coração”, abraço apertado que recebia de meus irmãos. Em diversos 

momentos encontrei-me em busca de expressões, conceitos e tradições que tanto ouvi quando criança, 

mas que não tinha muita certeza sobre a origem. Em vários mercados procurei a “cenoura amarela”, 

ou “mandioquinha” como é conhecida em São Paulo, pois eu queria saber a origem do termo utilizado 

pela minha mãe, pois imaginava que não vinha de Minas Gerais nem do Pará. Ainda hoje não tenho 

certeza sobre a origem do termo, somente sei que não é de Portugal. 

As reflexões sobre os fragmentos de memória, concretizados em meu cotidiano e convívio 

familiar, aprofundaram-se com a bibliografia sobre as viagens e o Mundo Português que eu mantinha 

contado direto. Ao pensar sobre um “Mundo em Movimento”, como tratado por Russel-Wood, eu 

percebia as trocas de vegetais, as migrações entre oceanos e regiões deste vasto território de influência 

portuguesa, compreendendo os vínculos culturais e ambientais. A identidade do imigrante não se 

concretizava apenas em minha família, mas eu buscava os vínculos e as misturas na urbanização, na 

ocupação territorial, na culinária e em todo o tecido cultural. 

A compreensão do movimento e da miscigenação, também fazia mais sentido com leituras 

sobre a história das viagens e seus referenciais teóricos. As referências que mais influenciaram minhas 

pesquisas neste momento foram os textos de Martin Rudwick, grande paleontólogo e historiador da 

geologia. Em um de seus textos ele discute sobre a importância da formação do geólogo em um 

ambiente familiar, ou seja, explorada por todo o grupo formador, embasada em referenciais teóricos 

próprios, em discussões com o grupo, etc. Após essa formação, quando o geólogo vai para o 

desconhecido, explorando locais alheios culturalmente e de estruturas geológicas diversas do grupo de 

origem, ele mantém o movimento do peregrino e o distanciamento cultural de sua origem. Rudwick 

refere-se a Van Gennep ao discutir como o peregrino, em seu movimento, alheia-se de seu ambiente 

cultural de origem e ao retornar, percebe de forma diferente seu local de origem. No caso do geólogo, 

ao partir para o desconhecido e retornar à origem, ele terá alguns momentos de inovação, pois 

compreenderá o ambiente familiar de forma diferente. 

Ao retornar de meu estágio sanduiche eu realmente via meu ambiente de forma diferente. A 

experiência no exterior funcionou como um ritual de passagem, em que me sentia mais segura quanto 

às definições conceituais de minha pesquisa, à observação cultural e natural de meu ambiente e das 

relações que se estabeleciam em meu grupo. Neste momento eu comecei a buscar algumas 
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possibilidades de atuação docente no nível superior e acredito que todo esse movimento foi essencial 

para minha constituição como professora. 

 

2 – Experiência didática 

Ao longo de toda minha formação, em caminhos meandrantes do rio, percorrendo territórios 

tão distantes quanto nos institutos de Química, de Artes, de Geociências e de Ciências Humanas, eu 

não conseguia definir muito claramente um percurso diretivo que me indicasse a atuação em uma única 

área. Ao longo do percurso as incertezas sobre minha identidade profissional causavam grande 

angústia, especialmente quanto à inserção profissional: “o que eu vou fazer quando terminar o 

doutorado”? A resposta mais evidente em todo esse percurso seria: serei professora. Mas de que? E o 

incômodo aumentava. Em muitas situações do cotidiano eu permanecia sem respostas dentre campos 

tão definidos, especialmente quando me perguntavam: “qual é a sua profissão?”, “o que você faz?”, 

ou ainda de forma mais radical “o que você é?”, com uma expectativa de resposta sobre a atuação 

profissional. Acredito que a constituição da identidade na sociedade capitalista gera essa grande 

confusão da construção cultural do indivíduo, tão diretiva para sua inserção no trabalho. O que eu era 

naquele momento? Mãe, descendente de portugueses, nascida em Minas Gerais e vivendo no interior 

de São Paulo, etc. O que eu fazia? Qual era minha profissão? Em termos formais, ao preencher 

formulários em meu cotidiano, a dúvida imperava, mas eu decidia por “estudante”, até como opção 

para fugir da química. 

No último ano de meu doutorado, em 2005, eu fui contratada em uma universidade particular 

para atuar como “professora”. A partir deste momento passei a preencher formulários mais 

tranquilamente, com muita vontade de escrever em letras maiúsculas no campo profissão 

PROFESSORA. Mas nos círculos sociais se mantinham as perguntas sem respostas “mas professora 

do que?”. As dificuldades de atuação em campos interdisciplinares ainda são constantes em minha 

trajetória. 

Minha experiência docente, iniciada no último semestre da graduação através dos estágios 

supervisionados e posteriormente da curta atuação em um cursinho, em uma escola pública e uma 

escola particular em Indaiatuba (SP), fora interrompida com o desenvolvimento de minhas pesquisas 

de mestrado e com a bolsa da FAPESP. Durante a pós-graduação, realizei dois estágios docentes 

essenciais para a constituição de minha prática pedagógica. No entanto, acredito que o momento de 

maior amadurecimento para atuar como professora foi após o regresso do estágio sanduiche, com a 

construção de um olhar mais atencioso e detalhista sobre os referencias teóricos, as relações culturais 

e sociais estabelecidas na atividade docente. 
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Ao longo dos últimos dez anos atuei em diferentes contextos pedagógicos, em diversas cidades, 

em várias disciplinas e transitei por alguns cursos, compreendendo múltiplas linguagens, 

epistemologias, histórias, conceitos e práticas. A integralidade da prática docente mobiliza múltiplos 

saberes e habilidades e acredito que o maior desafio é de realizar as conexões, compreender os 

contextos didáticos e sociais de cada momento e construir estratégias e possibilidades com essa 

pluralidade de instrumentos. O professor atua entre o artista e o bricoleur, com sua caixa de ferramentas 

e instrumentos para a criação de novas estratégias em cada momento, cria e recria seu caminho no 

caminhar. No meu caso, surgia ainda mais uma necessidade facilitada pelo intenso estudo sobre as 

viagens científicas: a exploração da “natureza” como território e objeto; a construção do conhecimento; 

a criação das representações sobre o ambiente. 

Nos vários locais onde atuei como professora, procurei conhecer a realidade socioambiental e 

geocientífica local, criando práticas, como estudos do meio ou visitas aos museus vinculadas aos 

diversos contextos estudados. Esse instrumental foi desenvolvido no processo de minha formação, 

através de longas discussões e referenciais teóricos sobre os museus, as viagens e as representações 

científicas, especialmente imagens, textos e objetos. 

Minha experiência docente consolidada no curso de Licenciatura em Geociências e Educação 

Ambiental da USP foi enriquecida e consolidada pela oportunidade de atuação na graduação, em 

disciplinas na Universidade São Marcos e na UNESP de Rio Claro, e em cursos de formação de 

professores, dentre os quais, alguns estavam inseridos em projetos de pesquisa apresentadas adiante. 

 

Graduação 

As experiências didáticas no ensino superior iniciaram-se durante minha pós-graduação com a 

realização de dois Estágios Docentes no Instituto de Geociências da UNICAMP, essenciais para minha 

formação como docente, trazendo elementos para minhas práticas pesquisa. No primeiro semestre de 

2001 acompanhei a disciplina Mineralogia oferecida para a graduação em Química, ministrada pela 

Professora Silvia Figueirôa. Nesse período aprendi muito sobre geociências, especialmente sobre 

mineralogia, mas também sobre a dinâmica interna e externa da Terra. Os conteúdos foram 

enriquecidos com práticas de ensino, como a constituição de coleções mineralógicas e a utilização da 

História das Ciências, aplicada a um caso específico da classificação das rochas e a controvérsia do 

netunismo e plutonismo. A realização de um trabalho de campo nos arredores de Campinas, Salto e 

Itu foi muito interessante na compreensão do tempo geológico e da formação dos diferentes tipos de 

rochas. 
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A participação em Estágios Docentes possibilitou a ampliação de minha experiência sobre 

História do Brasil, consolidada nas disciplinas que cursava na graduação em história como aluna 

especial e em minhas pesquisas de pós-graduação. No segundo semestre de 2002 participei do 

Programa de Estágio Docente na disciplina História Política Econômica e Social Brasileira 

oferecida no Instituto de Geociências para os alunos do curso de Geografia, sob responsabilidade do 

Prof. Sérgio Queiroz. Neste estágio ministrei cerca de 50% das aulas, participei da elaboração do 

conteúdo, corrigi os trabalhos. Utilizei uma bibliografia básica sobre história do Brasil Colonial e do 

Brasil Monárquico. Acredito que essa foi uma experiência muito rica em minha formação, pois além 

da experiência didática possibilitada pelo estágio, eu ainda estudei de forma bastante aprofundada uma 

bibliografia sobre a história política e social brasileira, fundamental para a elaboração de minha tese 

de doutorado. A articulação entre ensino e pesquisa desse estágio docente proporcionou grande 

amadurecimento profissional. 

Tal experiência foi aprofundada no segundo semestre de 2006 quando fui selecionada no 

concurso público para atuar como professora substituta na Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

campus de Rio Claro, para a disciplina de História Econômica do Brasil no curso de Geografia. A 

experiência nesta universidade foi fantástica, pois aliava as aulas teóricas com alguns trabalhos de 

campo históricos, como uma visita à Fazenda Ibicaba, localizada em Cordeirópolis (SP), de 

propriedade do senador Vergueiro no século XIX. A indicação desta visita se deu pelos próprios alunos 

e pela leitura de um texto e Emília Viotti da Costa sobre a primeira revolta dos imigrantes nesta 

fazenda. Também visitamos o Museu Paulista e o Museu de Zoologia em São Paulo. A experiência 

em Rio Claro também possibilitou-me visitar o horto botânico desta cidade, criado por Edmundo 

Navarro de Andrade como um centro experimental para a aclimatação do eucalipto. A visita 

enriqueceu as leituras sobre este momento histórico e os debates sobre a história ambiental que eu 

construía. 

Quando ainda estava desenvolvendo minha pesquisa de doutorado em 2005 fui contratada 

como professora da Universidade São Marcos, em São Paulo e em Paulínia, onde permaneci até junho 

de 2008. Ao longo de 7 semestres, atuei em várias disciplinas e cursos, ampliando minha experiência 

didática no nível superior e construindo referenciais teóricos e conceituais sobre a educação ambiental 

e as geociências, consolidada no meu envolvimento no curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, 

assim como a troca de experiências com o corpo docente. 

Em São Paulo a Universidade São Marcos localizava-se no Bairro do Ipiranga, o que para mim 

foi uma ótima experiência por poder visitar o Museu Paulista, o Museu de Zoologia e o parque da 

Independência, especialmente no Bosque localizado atrás do museu, onde eu caminhava antes das 

aulas. Nesses espaços realizei alguns trabalhos de campo com os alunos. Além disso, eu comecei a 
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explorar a história do bairro do Ipiranga e algumas de suas ruas e seus casarões antigos. Essa 

experiência posteriormente inspirou-me a elaborar um roteiro educacional pelo Riacho do Ipiranga, 

explorando as duas instituições científicas, o Jardim Botânico e o bosque do Museu Paulista.  

Apesar de Paulínia ser muito próxima de minha casa, em Barão Geraldo (Campinas/SP), eu 

não conhecia a cidade em profundidade, especialmente os problemas socioambientais. Trabalhar em 

uma universidade neste polo petroquímico possibilitou-me compreender as dinâmicas de vários 

processos industriais e os grandes problemas ambientais envolvidos no processo produtivo e a geração 

de poluição na cidade. 

Nas Licenciaturas em Matemática e Física na Universidade São Marcos, ministrei a disciplina 

de História das Ciências e da Tecnologia durante dois semestres (2005-2006). A disciplina era 

oferecida no primeiro semestre do curso e foi uma experiência muito boa de integração entre a história 

das ciências com o ensino, na elaboração de exercícios práticos com a criação de instrumentos 

matemáticos, vinculados à toda a contextualização social envolvida na matemática do instrumento. A 

criação desta estratégia ocorreu após uma visita à exposição “Laboratório do Mundo”, realizada na 

Pinacoteca do Estado, em 2005, com os instrumentos de matemática e física do século XVIII utilizados 

no curso de Filosofia Natural da Universidade de Coimbra. Essa visita foi essencial para a discussão 

das abordagens em História das Ciências, pois fomentei uma problematização sobre o projeto 

expositivo e as concepções históricas envolvidas. Além desta atividade, em alguns semestres realizei 

uma visita ao museu de zoologia, localizado próximo à universidade, com discussões voltadas ao 

projeto expositivo e às concepções científicas explicitadas, especialmente por esta exposição mostrar 

o “trabalho do zoólogo”, os seja, as práticas, de campo, museu e laboratório envolvidas no complexo 

de atividades do cientista, ultrapassando a dimensão puramente teórica da ciência. A proposição inicial 

dessa disciplina, assim como da elaboração de práticas foi retomada na disciplina de História da 

Ciência que desenvolvo na USP. 

No curso de Tecnologia em Gestão Ambiental ministrei a disciplina de Técnicas de Análise 

Ambiental (2005), disciplina com conteúdos de química. Também ofereci a disciplina de Química 

(2005 e 2006) para os cursos de Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Ambiental (2006). 

Minhas aulas sobre química eram construídas com repertório teórico-prático resgatado de minha 

formação no curso técnico, com relações entre a teoria e a prática, possibilitando realizar conexões 

com situações do cotidiano e de utilização do conhecimento científico na formação tecnológica dos 

alunos. Devo confessar que essa experiência educativa foi a mais difícil devido à ausência de 

fundamentação em química dos alunos e de sua resistência com a disciplina. Além disso, acredito que 

meu desejo também era de distanciar-me desta área, buscando a inserção na história das ciências e no 

ensino, assim como de desenvolver estratégias de educação ambiental. 
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Para o curso de Tecnologia de Gestão Ambiental, ofereci, ainda, a disciplina de Recuperação 

de Áreas Degradadas (2005 - 2006). Esse foi um grande desafio, pois era uma disciplina que eu 

desconhecia. No entanto, ao começar a preparar a disciplina percebi que poderia mobilizar vários 

conceitos muito familiares, pois era uma disciplina interdisciplinar que utilizava como base conceitual 

a química, a biologia e as geociências, abordando as técnicas de recuperação de áreas degradadas na 

mineração, na agricultura, em áreas urbanas contaminadas, através de com técnicas de remediação e 

recuperação ambiental. Assim, tive que estudar bastante sobre química ambiental, geociências e 

ecologia, mas pude construir algumas metodologias de ensino baseadas nos ciclos biogeoquímicas, 

além de compreender as relações com a geotecnologia e a engenharia. Para complementar as aulas 

teóricas, realizei alguns trabalhos de campo em áreas degradadas em Paulínia, como uma grande 

voçoroca localizada na borda de um fragmento de mata, causado pela impermeabilização indevida da 

própria área da universidade (obra da prefeitura) e da canalização indevida das águas de chuva. Além 

deste, visitamos ainda uma pedreira na área urbana, onde foi possível fazer associações com as áreas 

do entorno e toda a problemática socioambiental vivenciada pela população. 

O programa da disciplina de Geografia (2007-2008) foi criado aprofundando os conteúdos 

geológicos, especialmente o ciclo das rochas em relação ao ciclo da água; a dinâmica interna do 

planeta; Teoria das Placas tectônicas; trabalhos de campo. A participação nesta disciplina ampliou 

minha experiência com as geociências, o que posteriormente fundamentou minha atuação na área de 

ensino de geociências na USP. Além disso realizei um trabalho de campo em Salto e Itu em que pude 

fazer associações com os problemas ambientais, como a poluição do Rio Tietê e a exploração da 

mineração, além de tratar da história geológica nos parques do Varvito e da Rocha Moutonèe. 

Na disciplina de Educação Ambiental (2006 a 2008) discutimos os pressupostos históricos e 

epistemológicos da área, assim como a proposição de trabalhos práticos envolvendo a atuação ou o 

interesse dos grupos de alunos na criação de estratégias de Educação Ambiental em espaços de 

educação formal e não formal, especialmente em empresas, unidades de conservação, no ecoturismo, 

na agricultura, em museus, etc. Essa experiências foi fantástica, inclusive para conhecer a realidade 

das empresas na região de Paulínia e suas práticas em educação ambiental, dentre as quais, muitas 

tratavam superficialmente o tema, frequentemente relacionado apenas às estratégias de propaganda e 

Marketing das empresas. 

No curso de pedagogia ministrei a disciplina de Educação Ambiental (2008), experiência 

bastante enriquecedora, pois foi possível aprofundar algumas metodologias voltadas à educação 

escolar. Além disso, nessa turma realizei uma reflexão sobre a inserção da história das ciências e da 

história ambiental na Educação Ambiental, sintetizadas no capítulo de livro A natureza sob um olhar 

histórico: possibilidades de articulações entre saberes na Educação Ambiental, publicado 
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juntamente com os trabalhos do Grupo TEIA de Educação e Ambiente em livro editado pelos 

professores Pedro Roberto Jacobi e Martha Tristão (PATACA, 2010). Neste texto aprofundei algumas 

reflexões teóricas sobre a história ambiental e suas relações com as geociências para as definições de 

tempo e espaço, inclusive com a incorporação do tempo geológico na ampliação das escalas do estudo 

histórico do ambiente. 

No curso de Engenharia Ambiental, ministrei a disciplina Desenvolvimento sustentável 

(2007-2008), quando tratei da relação histórica entre o homem e a natureza, assim como dimensões 

sociais do movimento ambientalista e da diversidade de definições teóricas sobre o desenvolvimento 

sustentável. A constituição deste arcabouço conceitual foi essencial para o desenvolvimento de várias 

ações realizadas posteriormente na USP. 

As experiências de ensino na graduação na UNICAMP, na Universidade São Marcos e na 

UNESP de Rio Claro foram muito ricas para meu desenvolvimento profissional, especialmente como 

docente em diversas áreas, criando um repertório conceitual e metodológico sobre a educação 

ambiental e o ensino de ciências, fundamental para a configuração das disciplinas sob minha 

responsabilidade na USP e o desenvolvimento de cursos de formação continuada de professores. 

Em fevereiro de 2007 fui aprovada no concurso para professora doutora das disciplinas de 

Metodologia de Ensino em Geociências e Educação Ambiental I e II (EDM0471 e EDM0472) na 

Faculdade de Educação (FEUSP) em Regime de Tempo Parcial (RTP), mas minha contratação só 

ocorreu de fato em julho do mesmo ano. Desde a aprovação no concurso surgiram vários desafios, cuja 

busca de superação, conduziu à complementação de minha formação e de minha atuação como 

professora e pesquisadora na Faculdade de Educação da USP. As atividades de ensino na USP serão 

relatadas no próximo item, numa integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

Pós-graduação 

Ofereço a disciplina História das Ciências no Brasil na pós-graduação em Educação desde o 

segundo semestre de 2009. O principal objetivo da disciplina é de examinar a emergência, a 

institucionalização e a consolidação das ciências naturais no Brasil, do período colonial até o final da 

República Velha (1500-1930). A disciplina pretende contribuir com a pesquisa e a divulgação da 

história das ciências no Brasil o que poderá conduzir à inserção e ao fortalecimento desta perspectiva 

no ensino de ciências. O programa da disciplina foi construído através de minhas pesquisas 

desenvolvidas em História da Ciência desde o período de minha Iniciação Científica, em associação 

com minhas experiências na disciplina de História do Brasil, ministrada na graduação, o que 
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possibilitou o desenvolvimento de uma abordagem sobre História das Ciências no Brasil de forma 

bastante contextualizada e vinculada à história social, política e econômica brasileira. 

Os projetos de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidos na USP apresentam algumas questões 

em comum que direcionam minhas reflexões sobre as possibilidades de articulação entre os 

referenciais teóricos e as pesquisas em História das Ciências no Brasil com o ensino. Essas relações 

aparecem de forma mais explícita em minha disciplina de pós-graduação História das ciências no 

Brasil, especialmente na proposição de um trabalho de campo pelo Riacho do Ipiranga, como uma 

prática educacional que articule o referencial teórico e histórico discutido na disciplina com o ensino 

de ciências. Os alunos matriculados têm formações e apresentam interesses variados, mas a maioria é 

da área de ensino de ciências e alguns desenvolvem projetos de pesquisa sobre a história das ciências 

no Brasil. Durante a elaboração das monografias surgem desafios sobre como abordar no ensino a 

história das ciências no Brasil. 

 

3 – Projetos integrados de ensino, pesquisa e extensão 

 

Apresentarei aqui minhas atividades em pesquisa, ensino e extensão universitária 

desenvolvidos na Universidade de São Paulo desde minha contratação em julho de 2007. Vale destacar 

a progressão em minha carreira docente, submetida no 2º edital em agosto de 2012 e aprovado em 

maio de 2013. 

Minhas atividades didáticas, ao longo de minha atuação profissional, estiveram sempre 

associadas às pesquisas, tanto às investigações sobre os viajantes realizadas durante o doutorado, 

quanto sobre a formação de professores, na investigação de minha prática docente e de toda a 

complexidade envolvida em projetos integrados de formação de professores. Além disso, meu 

interesse pelas associações entre arte e ciência, assim como pela educação não-formal em museus, 

conduziu-me a alguns projetos envolvendo a curadoria de exposições e eventos culturais, cujo processo 

de criação foi gerado através de amplas pesquisas e investigações didáticas. Esse conjunto de 

atividades foi construído em conexões complexas, intercruzando minha atuação docente, investigativa 

e criativa, em ensino, pesquisa e extensão. Difícil tarefa encontrar um termo que defina essas atividades 

em conjunto. Acredito que pensar em projetos, como um movimento processual de longa ou curta 

duração, envolvendo experiências diversas, seja um termo mais adequado neste momento. 

Desde minha contratação na USP busco uma forma orgânica de atuação, articulando pesquisa 

ensino e extensão, subsidiando as discussões e atuações nos espaços de representação e gestão 

assumidos. Desta forma, analisarei aqui quatro temáticas desenvolvidas desde meu ingresso na USP, 
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integrando ensino, pesquisa e extensão. No Projeto de Pesquisa “A formação inicial e continuada de 

Professores em Geociências e Educação Ambiental”, desenvolvido desde janeiro de 2008, as pesquisas 

se relacionam diretamente com o ensino na Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental 

(LiGEA), através do desenvolvimento e análise de práticas de ensino, do currículo, de integrações 

disciplinares. As investigações sobre a formação inicial de professores são articuladas às minhas 

experiências em projetos de formação continuada, na criação de novas abordagens e metodologias do 

ensino. Já no projeto “Viagens Filosóficas Luso-Brasileiras”, as pesquisas são associadas à extensão 

universitária na criação de sites para a divulgação científica da História das Ciências no Brasil, 

especialmente, das Viagens Filosóficas Luso-brasileiras do final do período colonial. Num terceiro 

eixo de pesquisa, apresento alguns projetos desenvolvidos através da criação de parcerias 

interinstitucionais com bibliotecas e museus da USP para o desenvolvimento de projetos a ações 

educativas desenvolvidas em espaços de educação não formal, em relação à extensão universitária. Por 

fim, em tom de síntese, apresento algumas reflexões sobre a História das ciências no Brasil e o ensino, 

envolvidas nos três eixos anteriores e embasando minha orientação de projetos de mestrado e 

doutorado. 

Meu envolvimento com os projetos tem se constituído de forma conjugada à orientação de 

alunos de iniciação científica e de pós-graduação. Além disso, minha participação em grupos de 

pesquisa tem constituído um canal essencial para o desenvolvimento dos projetos, assim como para 

discussões de referenciais teóricos e de fortalecimento das pesquisas em educação ambiental, ensino 

de geociências e história das ciências. 

O meu foco inicial de reflexão ao ingressar na USP voltou-se essencialmente para a formação 

de professores e as pesquisas sobre as Viagens Filosóficas ficaram um pouco de lado. Apesar de ter 

publicado trabalhos em eventos resultantes de minha tese ou da dissertação, considero que o maior 

impulso com essa temática se deu a partir de 2011 com meu envolvimento no grupo da Biblioteca 

Brasiliana Guita e José Mindlin para a organização de um seminário e para a curadoria da exposição 

“Frei Veloso e a Tipografia do Arco do Cego”. A partir deste momento conjugamos duas linhas de 

ação: formação de professores e as pesquisas sobre as Viagens Filosóficas. 

O envolvimento em alguns eventos culturais, como exposições, criações de oficinas, cursos e 

plataformas digitais, iniciaram-se em 2008 com o evento Este Mundo é Meu!, mas foram ampliados a 

partir de 2012 com minha atuação no Museu de Ciências da USP e a criação de um portal. Minha 

atuação em ações educativas em museus, iniciadas anteriormente, estão se consolidando nos cinco 

últimos anos de minha atuação. A concomitância na realização de projetos integrados sobre temáticas 

distintas, tem sido um grande desafio. Porém, o desenvolvimento de atividades e projetos encontram 

um ponto de inflexão na história das ciências no Brasil e o ensino, que de certa forma estrutura o 
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conjunto de minhas atividades desde minha formação inicial com o direcionamento de minhas 

orientações de projetos de Iniciação Científica e de pós-graduação. 

 

3.1. Formação inicial e continuada de professores em Geociências e Educação Ambiental 

 

Formação Continuada de Professores 

 

Desde o último ano de meu doutorado, em 2005, venho atuando em cursos e projetos de 

pesquisa sobre a formação continuada de professores. Essas experiências são relacionadas às minhas 

práticas de ensino no curso superior e às pesquisas sobre História das Ciências desenvolvidas durante 

a pós-graduação. A seguir refletirei sobre minha participação nestes cursos e projetos, seccionados 

pelas temáticas abordadas, como História das Ciências e Ensino; Água e Educação; Geociências e 

Educação Ambiental. 

Em 2005 participei intensamente do programa Teia do Saber, no Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas (IFCH-UNICAMP), coordenado pela professora Eliane Moura. Na ocasião 

ministrei 20 aulas de 8 horas cada, num total de 160 horas aula, para professores de História e 

Geografia, de ensino fundamental e médio, ligados às diretorias de ensino de Campinas, Sumaré, 

Jundiaí, Piracicaba e Apiaí. Abordei os seguintes temas: A produção do conhecimento científico em 

seus aspectos históricos, políticos, sociais e econômicos. Neste curso, realizado em 12 horas em cada 

turma, fiz uma reflexão sobre a história das ciências e o ensino, a partir dos estudos sociais das ciências 

e das discussões sobre a produção do conhecimento científico em seus aspectos intrínsecos. As 

discussões teóricas eram relacionadas à exibição de filmes, que apresentam a complexidade das redes 

sócio-técnicas, abordadas em discussões sobre o texto de Bruno Latour “Jamais fomos modernos”. 

Como já ressaltamos anteriormente, estudei a temática água em meu doutorado, abordando as 

considerações dos viajantes sobre o tema e o modo como os fluxos entre as diversas regiões do Império 

Português se deram essencialmente pelos oceanos ou pela inserção no território pela navegação fluvial. 

Naquele momento, tive ainda a oportunidade de tratar a água no Brasil Colônia no programa Teia do 

Saber de formação de professores, em 2005, experiência que proporcionou analisar como se davam as 

dinâmicas de expansão territorial pelas vias fluviais e oceânicas, assim como de compreender a 

utilização da água como recurso natural essencial para o desenvolvimento das atividades produtivas 

na América Portuguesa na aula A água: análises histórico-geográficas no período colonial Brasileiro.  

As aproximações entre as geociências e a Educação Ambiental se dão através de alguns temas 

comuns a ambas. Essa aproximação foi retrabalhada em alguns cursos de formação de professores, 
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através de vínculos com a investigação das microbacias urbanas e de toda a complexidade envolvida 

em propostas de educação ambiental nessas unidades territoriais. Abordei a água no processo de 

colonização da América Portuguesa e da expansão territorial, assim como nos usos da água na 

agricultura, mineração, indústria, transportes e náutica. A temática tem sido desenvolvida em outras 

pesquisas e projetos de divulgação e de formação de professores, que foram analisados e sintetizados 

em apresentação no IV Seminário da Sociedade Latino Americana e Caribenha de História 

Ambiental (PATACA, 2008). A participação neste Seminário ocorreu em um GT sobre as relações 

entre história das ciências e história ambiental, cujas intersecções constituem rico referencial teórico 

para abordarmos o tema água no ensino, apresentando sua complexidade ambiental e científica. 

A temática água tem estruturado alguns projetos de formação continuada de professores, ao 

tratarem de currículos locais utilizando as microbacias hidrográficas como unidades territoriais e 

didáticas. Este é o caso do projeto Elaboração de conhecimentos escolares e curriculares relacionados 

à ciência, à sociedade e ao ambiente na escola básica com ênfase na regionalização a partir dos 

resultados de projeto de políticas públicas, conhecido entre o grupo como “Projeto Ribeirão 

Anhumas na Escola” com financiamento do programa FAPESP Ensino Público e da PETROBRAS 

AMBIENTAL, ocorrido entre 2007 e 2010 com coordenação geral do professor Maurício Compiani 

do Instituto de Geociências da UNICAMP. Com a finalidade de criar um repertório teórico e prático 

em ensino de geociências e educação ambiental, em abril de 2007 procurei o professor Maurício para 

participar desse projeto, na qual eu poderia contribuir com a formação de professores em exercício. 

Este projeto de formação de professores da Rede Estadual de Ensino, foi realizado numa parceria entre 

Instituto de Geociências, Instituto de Biologia da UNICAMP, Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC) e a Faculdade de Educação da USP (com minha participação). O projeto consistiu na produção 

de currículos em uma microbacia urbana com a elaboração de conhecimentos escolares locais. 

A participação neste projeto proporcionou a construção do conhecimento geocientífico e 

ambiental, junto à experiência sobre formação de professores e da pesquisa educacional. O projeto foi 

estruturado em quatro anos da seguinte maneira: o primeiro ano com cursos de formação dos 

professores; no segundo ano com a elaboração de projetos escolares e político-pedagógicos das duas 

escolas envolvidas; no terceiro e no quarto anos a aplicação dos projetos individuais e por grupos de 

professores, acompanhados de reflexão. O projeto apresentava grande complexidade por sua 

abrangência: além de ter de seguir as orientações dos financiadores (FAPESP e PETROBRAS), havia 

40 formadores de quatro instituições distintas, mais 20 professores de duas escolas localizadas na 

microbacia hidrográfica do Ribeirão Anhumas. A gestão de todo o projeto foi desenvolvida de forma 

processual com coordenação geral de Maurício Compiani, através de metodologias participativas e da 
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pesquisa colaborativa. A compreensão de todo esse processo já se apresentava num grande desafio, 

assim como das atribuições dos diversos atores participantes. 

Ao longo dos quatro anos participei das reuniões do grupo de formadores, espaço destinado à 

reflexão sobre o processo de formação, do planejamento constante das atividades e das discussões 

teóricas que se formavam. Além disso, participei de todos os seminários, espaços destinados às 

apresentações dos projetos desenvolvidos pelos professores. Esses momentos foram muito 

enriquecedores para mim, pois pude compreender como os professores estavam construindo suas 

práticas baseadas em toda a formação vivenciada pelo grupo e desenvolvida nas discussões. 

Os cursos foram divididos em módulos temáticos e disciplinares, ministrados presencialmente 

e à distância através da plataforma TELEDUC (UNICAMP). Os módulos temáticos visavam subsidiar 

as discussões teóricas e didáticas e consistiam em quatro grupos: interdisciplinaridade, educação 

ambiental, local/regional e Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Já os módulos 

disciplinares abordavam questões conceituais vivenciadas na microbacia do Ribeirão Anhumas e 

consistiam em geologia/cartografia, zoologia/botânica, riscos ambientais e solos. Cada módulo 

disciplinar teve trabalhos de campo na microbacia do ribeirão das Pedras, afluente do Ribeirão 

Anhumas, dentre os quais participei de alguns com abordagens investigativas em uma microbacia 

hidrográfica, através da integração de conhecimentos geológicos, hidrológicos, biológicos e histórico-

sociais configurados pelo processo de ocupação urbana. 

Participei durante o ano de 2007 do módulo de Interdisciplinaridade com Yara Kulaif e Maria 

José Gebara, cujas experiências foram sistematizadas em relatório de pesquisa enviado à Fapesp em 

(KULAIF, et ali, 2008). No módulo ministrei uma aula sobre as redes sócio-técnicas de Bruno Latour 

(1994). Numa oficina realizada nas duas escolas nos concentramos nos projetos de pesquisa em 

elaboração pelos professores e analisamos como a interdisciplinaridade se constituía em cada grupo. 

No início de 2008 me envolvi com o módulo de pesquisa do professor, juntamente com 

Fernanda K. M. Silva e com Vânia Santos. O acompanhamento da atividade prática de elaboração dos 

projetos individuais pelos professores, assim como das discussões e dinâmicas neste módulo, 

influenciaram minha atuação nas disciplinas de Metodologia de Ensino em Geociências e Educação 

Ambiental I e II, onde também utilizei o referencial do Professor Pesquisador para a supervisão dos 

estágios. 

Após a finalização do projeto tive ainda a oportunidade de continuar acompanhando os 

resultados das pesquisas dos professores através da participação em bancas de mestrado e doutorado. 

Minha longa participação no projeto Anhumas na Escola auxiliou na construção de referenciais sobre 

a formação de professores, dos saberes escolares e das possíveis aproximações entre as geociências e 

a educação ambiental. A criação de currículos com saberes locais pode ser realizada através da 
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utilização de microbacias hidrográficas como unidades territoriais, para o estudo de toda a 

complexidade ambiental e social envolvida na ocupação territorial em áreas urbanas. Essa experiência 

estruturou vários dos projetos de formação de professores desenvolvidos na USP, além de subsidiar a 

criação dos programas de Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental I e II. 

Após meu ingresso na USP, o professor Pedro Jacobi convidou-me a participar do grupo TEIA 

- Laboratório em Educação e Ambiente, na qual permaneci entre setembro de 2007 e dezembro de 

2009. Minha participação no grupo foi essencial para aprofundar os referenciais teóricos em Educação 

Ambiental, ampliar a exploração e o reconhecimento socioambiental de São Paulo, participar de um 

curso formação de professores. Atuei no curso Educando nas águas do Pirajuçara, idealizado e 

realizado pelo grupo TEIA-USP, numa parceria entre Faculdade de Educação (FE), Instituto de 

Geociências (IGc) e Escola de Artes, Ciências e Humanidade (EACH), na formação de professores da 

Rede Estadual de Ensino, entre Fevereiro e dezembro de 2008. Dois bolsistas de graduação com 

financiamento da Pró-reitoria de Cultura e Extensão participaram do projeto. O curso foi desenvolvido 

utilizando-se a bacia hidrográfica do rio Pirajuçara, localizado nos municípios de Embu, São Paulo e 

Taboão da Serra, onde foram abordadas questões socioambientais do local. Minha aula tratou da Água 

no Brasil colonial, temática anteriormente abordada no programa Teia do Saber. Numa articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão, a experiência do curso também foi relatada e analisada em um artigo 

científico elaborado pelo grupo e publicado no segundo número da Revista de Cultura e Extensão da 

USP (BACCI, Et. Alli, 2009). 

A abordagem utilizada nesse curso de extensão foi em grande parte baseada no Projeto 

Ribeirão das Anhumas na Escola de criação de currículos locais. Utilizando uma microbacia urbana 

como unidade ambiental e didática, criamos estratégias para o desenvolvimento de ações na construção 

de currículos locais. Essas questões sobre a utilização da água na Educação nas suas dimensões espaço-

temporais foram analisadas em conjunto com Denise Bacci (BACCI & PATACA, 2008). 

Com a mesma proposição de desenvolver currículos locais e materiais didáticos circunscritos 

à realidade da Região Metropolitana de Campinas, entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010 participei 

do projeto Geotecnologias como apoio à elaboração de material didático para o ensino 

fundamental: Atlas Ambiental Escolar da Região Metropolitana de Campinas, com 

financiamento da EMBRAPA e coordenação de Cristina Criscuolo. O projeto consistiu na formação 

de professores da Rede Municipal de Ensino de Campinas, numa pesquisa colaborativa entre a 

EMBRAPA Monitoramento por Satélite, USP, UNICAMP, IAC, INPE. Participei de um plano de ação 

de formação dos professores, onde ministrei duas aulas sobre possibilidades de construção da história 

de Campinas a partir da própria vivência dos professores, dos alunos e das comunidades das escolas 

envolvidas com a elaboração de Atlas escolares. 
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Outras temáticas ambientais e geocientíficas estruturaram os cursos e os projetos de Educação 

Ambiental nos quais tenho me envolvido. Por perceber a relevância das discussões sobre recuperação 

e remediação ambiental, desenvolvidas em disciplina da Universidade São Marcos, ofereci uma aula 

abordando esse tema no Programa Teia do Saber para professores de ciências de Avaré. Essa foi uma 

oportunidade de relacionar alguns conceitos científicos, como a sucessão natural, os ciclos do carbono 

e do nitrogênio, com algumas técnicas de recuperação ou remediação ambiental, mostrando a aplicação 

técnica a partir de determinados conceitos. Além disso problematizei sobre a necessidade de 

vinculação entre a conservação e a recuperação ambiental através da participação social. 

Entre outubro e dezembro de 2007, fui formadora no curso de Ciências da Natureza e 

Matemática do Ensino Fundamental, do Programa Teia do Saber 2007, realizado na Faculdade 

de Educação - USP. No curso de 64 horas de formação de professores da Rede Estadual de Ensino 

foram abordadas questões teóricas e metodológicas importantes no ensino de ciências e Educação 

Ambiental, com enfoque na história da ciência numa perspectiva de Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA). Como a maioria dos professores era de matemática, inseri algumas discussões 

sobre a etnomatemática e a modelagem matemática. Complementamos as discussões teóricas com uma 

visita ao MAE (Museu de Arqueologia e Etnografia), proporcionando reflexões bem interessantes. 

Anteriormente ao trabalho com os professores, fiz uma visita prévia em companhia de minhas filhas e 

sobrinha que exploraram de forma livre, descontraída e criativa o acervo, especialmente os objetos de 

cultura indígena e africana. Posteriormente com os professores, houve um estranhamento destes 

objetos e uma valorização da exposição sobre o Mediterrâneo, ou seja, da antiguidade clássica e dos 

vestígios materiais da cultura europeia. Esse estranhamento inicial foi objeto de discussão e de reflexão 

pelos professores que perceberam seu preconceito e a necessidade de abordar as culturas africanas e 

indígenas em suas aulas. Além disso, em uma das aulas fui até uma das escolas dos professores em 

Carapicuíba, quando visitamos o Museu da Bíblia, indicado pelos professores ao tratarmos da história 

da imprensa, para observarmos uma réplica da prensa do Gutenberg e discutirmos sobre a cultura 

escrita, temática muito bem abordada neste museu. Foi uma ótima oportunidade para conhecer mais 

sobre a Região Metropolitana de São Paulo. 

De janeiro a dezembro de 2011 atuei como formadora do Curso de Especialização em Ensino 

de Ciências para professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I da Rede Municipal de 

Ensino de São Bernardo do Campo. Fui responsável pelas disciplinas de Educação Ambiental e 

Geocientífica (40 horas) e de História das Ciências (32 horas), abrindo possibilidades de 

desenvolvimento de práticas sobre Educação Ambiental, Ensino de Geociências e História das 

Ciências nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. Nas duas disciplinas destaco 

a realização de atividades de campo que associavam a educação ambiental, ao ensino de ciências e à 
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história das ciências. Realizamos um trabalho de campo para o Riacho do Ipiranga, da nascente à foz, 

utilizando um roteiro elaborado progressivamente desde minha curadoria no evento Este Mundo é 

Meu! 2008, que detalharemos adiante. A realização do trabalho de campo pelos professores foi 

essencial para avaliação de minha produção cultural e das relações com o ensino na formação de 

professores. Na disciplina de história das ciências, oferecida aos mesmos professores, realizamos um 

trabalho de campo no Jardim da Luz e na Exposição Frei Veloso e a Tipografia do Arco do Cego, de 

minha curadoria na Pinacoteca do Estado. Este trabalho de campo foi interessante por 

contextualizarmos a criação do primeiro Jardim Botânico colonial de São Paulo e das relações com os 

projetos editoriais e científicos do iluminismo português tratados na exposição. 

Em 2011 apresentei um módulo de 4 horas para três turmas do Curso de Especialização em 

Gestão Escolar para diretores da rede municipal de São Bernardo do Campo com o título “Produção 

e utilização de documentos em pesquisas educacionais”. Os objetivos foram discutir as implicações 

históricas relacionadas às técnicas de produção de documentos escritos, orais, imagéticos e 

audiovisuais, assim como suas implicações sociais e as configurações metodológicas relativas à sua 

utilização na educação. Tal temática é pouco tratada nos debates educacionais e é essencial para 

avaliarmos a circulação do conhecimento e a utilização de documentos pensando nas técnicas e 

suportes criados desde a idade moderna aos dias atuais. 

 

Formação de professores através da Educação à Distância 

Em maio de 2010 participei como Professora Autora da disciplina Terra e Ensino de Ciências 

para o Curso de Especialização em Ensino de Ciências da Rede São Paulo de Formação Docente 

(REDEFOR-USP). Este é um curso de especialização à distância oferecido inicialmente para mil 

professores da Rede Estadual de Ensino e teve início em outubro de 2010. A disciplina ocorreu em 10 

semanas, entre junho e agosto de 2011, quando coordenei a atuação de 45 tutores. O curso foi 

estruturado relacionando conteúdos e metodologias do ensino em Ciências do Sistema Terra, na 

exploração de recursos didáticos disponíveis na internet, como vídeos, animações, textos, imagens, 

sites, museus virtuais, roteiros de excursões geológicas virtuais, etc. A segunda turma do curso iniciou 

suas atividades em outubro de 2011 e cursou a disciplina Terra de julho a setembro de 2012, quando 

atuei como coordenadora. Muitas das atividades desenvolvidas neste curso à distância foram adaptadas 

e introduzidas nas disciplinas de Metodologia do Ensino I e II, possibilitando o enriquecimento de 

experiências didáticas na formação inicial de professores. 

Em 2011 iniciei a produção do vídeo O Rio Tietê juntamente com o cineasta Fernando 

Lamanna. Idealizado inicialmente para ser trabalhado na disciplina Terra e Ensino de Ciências de 

especialização em Ensino de ciências do REDEFOR, a produção do audiovisual tem proposições 



33 
 

didáticas de apresentar a história ambiental e geocientífica do Rio Tietê, desde sua nascente em 

Salesópolis até Porto Feliz, confrontando imagens atuais com pinturas de viajantes do século XIX e 

fotografias do século XX, revelando as alterações na paisagem. As gravações do trecho entre São Paulo 

e Porto Feliz já foram realizadas e as imagens foram editadas em uma versão preliminar exibida em 

alguns cursos de formação de professores. No entanto, seria necessário complementar as gravações e 

a edição do vídeo. 

A experiência como autora do REDEFOR abriu possibilidades de investigação sobre o Ensino 

à Distância (EAD), aliada à criação de novas estratégias de ensino. Nesse sentido, o aluno Diogo Brás 

Soares desenvolveu o projeto de iniciação científica A contribuição de sítios divulgadores das 

Geociências na internet para a disciplina: “Terra e Educação em Ciências” do Curso de 

Especialização em Ensino de Ciências para professores da Rede Estadual de Ensino – 

REDEFOR (Rede São Paulo de Formação Docente) no período de outubro de 2011 a março de 

2012, com financiamento da Fundação de Apoio à Faculdade de Educação (FAFE). O aluno investigou 

a percepção e a utilização de museus e exposições virtuais em geociências apresentadas pelos cursistas. 

A pesquisa foi interrompida depois de seis, pois o aluno recebeu bolsa Santander para intercâmbio na 

Universidade do Porto (Portugal). 

As reflexões sobre a formação de professores são relacionadas à orientação de pesquisas de 

mestrado e doutorado em educação. Essas pesquisas têm algumas características em comum: referem-

se a cursos de formação de professores à distância. Além disso, os três projetos tratam da Educação 

ambiental, tanto em cursos de formação continuada de professores, quanto da formação inicial. 

O projeto de mestrado de Vânia Borges Bernal, A formação de professores em educação 

ambiental por meio da educação a distância (EAD): registro crítico-analítico viabilizado pela 

pesquisa-ação em Mirassol D´Oeste (MT), foi defendido em 2012. A aluna avaliou um projeto 

desenvolvido na Faculdade de Saúde Pública da USP, envolvendo a formação de professores em 

Educação Ambiental em EAD. O foco de investigação foi dado à Mirassol D´Oeste (MT), uma das 

cidades envolvidas no projeto, centralizando a educação para o lugar. As reflexões realizadas em 

conjunto com a aluna sobre a formação de professores em Educação Ambiental foram analisadas em 

um trabalho completo apresentado no VI Encontro Pesquisa em Educação Ambiental (EPEA) 

(BERNAL, et alli, 2011). 

Roni Ivan Rocha de Oliveira está desenvolvendo a pesquisa de doutorado: Os estudos do meio 

ambiente nas aulas em campo e a formação inicial de professores de Biologia em curso presencial 

e a distância desde julho de 2014. O aluno investiga o desenvolvimento e a aplicação de trabalhos de 

campo através da comparação entre cursos de formação inicial de professores de Biologia presenciais 
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e à Distância. Este projeto relaciona-se a um conjunto de pesquisas sobre os trabalhos de campo na 

formação inicial de professores em geociências, possibilitando aprofundarmos as reflexões sobre essas 

práticas. 

Valdir Lamim-Guedes ingressou no doutorado em julho de 2015 e ainda estamos reformulando 

o projeto inicial: Comunidades virtuais na formação continuada de Educadores Ambientais. 

Meu envolvimento em projetos de formação continuada de professores, tanto em minha atuação 

direta de pesquisa, quanto na orientação de alguns projetos, criou excelentes oportunidades de 

desenvolvimento e reflexão sobre metodologias de ensino em Geociências, Educação Ambiental e 

História da Ciência para a Educação Básica. Essas experiências enriqueceram minha atuação docente 

na graduação, pois inseri muitas das metodologias do ensino criadas para os professores em exercício 

nas disciplinas de Metodologia do Ensino I e II. Os projetos ampliaram meu repertório nas ciências 

ambientais, nas geociências e na história do Brasil, possibilitando o desenvolvimento de minhas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão na USP. 

 

Formação inicial de professores 

 

No início de minha contratação na USP em 2007, o principal desafio consistia em aprofundar 

o embasamento teórico e prático sobre a formação de professores em geociências. Como minhas 

pesquisas no mestrado e no doutorado focaram em história das ciências, meus principais referenciais 

teóricos vinham desta área. Além disso, eu não conhecia a cidade de São Paulo em profundidade para 

criar estratégias de educação ambiental com os alunos. A orientação dos estágios supervisionados 

ainda estava distante de minha experiência. As pesquisas em formação de professores criaram ótimas 

oportunidades para a integração com professores de várias unidades da USP, como o Instituto de 

Geociências, a Faculdade de Educação e a EACH. Além disso, atuo na investigação e na exploração 

da cidade de São Paulo, proporcionando a criação de trabalhos de campo e metodologias do ensino 

com abordagens locais. 

Ao ser contratada em RDIDP em 2008, direcionei minhas atividades de pesquisa e ensino para 

a formação inicial de professores na Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental (LiGEA). Os 

principais desafios que se colocavam seriam de criação de um programa das disciplinas de 

Metodologia do Ensino I e II, ausentes de referenciais, decorrente do ineditismo de licenciaturas em 

Geociências no Brasil. Com o início da vivência no projeto Anhumas na Escola, a estruturação dos 

programas foi realizada através da pesquisa-ação participante, visando a reflexão constante sobre 

minha atuação docente, aperfeiçoando o processo de ensino-aprendizagem, criando novas estratégias 

e referenciais teórico-práticos.  
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Diante dos desafios iniciais, aliados ao desejo de alguns alunos da primeira turma de 

Metodologia II, que gostariam de contribuir com o próprio curso através de pesquisas sobre a formação 

de professores, elaborei o projeto de pesquisa “Formação inicial e continuada de professores em 

geociências e Educação Ambiental”, submetido junto ao pedido de contratação em Regime de 

Dedicação Integral à Docência e Pesquisa (RDIDP) na FEUSP, efetivado em julho de 2008. Vale 

ressaltar a colaboração da Professora Denise Bacci para o desenvolvimento de propostas 

interdisciplinares de ensino e pesquisa, cujas colaborações iniciais foram desenvolvidas num texto 

apresentado na V Semana da Faculdade de Educação (PATACA; BACCI, 2007) e que serviram 

como referência inicial para a elaboração do projeto. 

No projeto de pesquisa, orientei até o presente nove projetos de iniciação científica, todos 

finalizados, e duas pesquisas de mestrado, dentre as quais uma em andamento. Os resultados dessas 

pesquisas subsidiaram as discussões sobre a reestruturação curricular, a consolidação da LiGEA, a 

criação de um currículo integrado, a definição dos pressupostos históricos e epistemológicos da área, 

o processo de institucionalização do ensino de geociências, visando a melhoria do ensino. 

O projeto consiste na análise sobre a formação de professores na LiGEA, com ênfase no 

currículo e nos pressupostos históricos e epistemológicos da área. A formação inicial é relacionada à 

formação continuada de professores, em pesquisas colaborativas de trocas de experiências didáticas 

em Geociências e Educação Ambiental. Tal articulação está possibilitando a criação de parcerias inter-

institucionais, que fortalecem as pesquisas e a área de Ensino em Geociências. Através da pesquisa-

ação avalio minha própria atuação como docente, o currículo do curso, a experiência dos alunos em 

estágios supervisionados, a parceria com instituições em âmbito formal e não-formal de ensino, as 

metodologias e práticas de ensino em desenvolvimento. Na busca de uma atuação orgânica para o 

estabelecimento de vínculos entre as atividades de pesquisa, ensino, extensão e gestão universitária, 

relaciono a experiência no LiGEA, com minha atuação na CoC LiGEA (Comissão de Curso) e com 

projetos e cursos de Formação Continuada de Professores para o desenvolvimento de novas 

metodologias de ensino e de estratégias de inserção das geociências na Educação Básica.  

O projeto tem sido uma ótima oportunidade para avaliar minha própria prática, amadurecendo 

minha atividade docente através de reflexões constantes sobre os referenciais teóricos, as metodologias 

de ensino, assim como a orientação de práticas pedagógicas através dos estágios supervisionados. O 

envolvimento dos alunos da LiGEA no projeto de pesquisa, através da investigação de sua própria 

prática, constitui uma estratégia muito interessante de formação dos bolsistas como pesquisadores e 

na construção da identidade docente.  

Os resultados das pesquisas estão orientando as discussões na CoC (Comissão de Curso) da 

LiGEA sobre a formação de professores em geociências. Desde meu ingresso na USP em 2007 até 
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julho de 2015 atuei como representante da Faculdade de Educação na CoC-LiGEA, quando foi 

possível intervir diretamente em discussões sobre reformas curriculares, articulações disciplinares e 

ajustes no curso. Desde 2008, ocorreu uma reflexão sobre o currículo, que ocasionou na reforma 

curricular da LiGEA, implementada em 2011. A partir da experiência de articulação disciplinar com a 

professora Denise Bacci, realizada em 2008, a CoC da LiGEA está realizando discussões sobre novas 

relações entre algumas disciplinas da LiGEA. Desta forma, o conjunto de disciplinas foi dividido em 

grupos de discussão entre os professores responsáveis visando a alteração das ementas e criando 

programas integrados. Destaco aqui a organização pela CoC de um workshop com os professores do 

curso em 2014, quando apresentei os resultados de meu projeto de pesquisa para subsidiarem as 

discussões sobre as integrações curriculares. 

A criação de um repertório teórico e metodológico em minhas experiências anteriores à 

contração na USP foram essenciais para a elaboração dos programas das disciplinas de minha 

responsabilidade. Na disciplina de Metodologia do Ensino I trago as discussões sobre a importância 

da história e da epistemologia das geociências para a definição do currículo. Iniciamos o proceso 

problematizando a concepção de ciência tecnicista e positivista vivenciada ao longo da formação dos 

professores, apresentando outros enfoques, como os estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS); a epistemologia das geociências e as discussões sobre o papel da pesquisa educacional na 

formação de professores. Discutimos, ainda, princípios da Educação Ambiental, na crítica a algumas 

visões simplistas da dissociação entre homem e natureza, veiculadas pela mídia e em alguns casos nas 

escolas. 

Em Metodologia do Ensino II aprofundamos as discussões sobre as práticas de ensino, a criação 

e a utilização de representações científicas. Iniciamos com discussões sobre os papéis didáticos dos 

trabalhos de campo como práticas peculiares às geociências. Posteriormente, associamos a observação 

no campo com a criação de representações geocientíficas, explicitando o papel da linguagem visual 

para as geociências, na busca da superação de abordagens puramente ilustrativas para a compreensão 

da linguagem visual como constituinte do próprio conhecimento geocientífico. A discussão é 

aprofundada quando abordamos as relações entre arte e ciência na educação ambiental e geociências. 

Abordamos a divulgação em geociências, tanto em instituições de educação não-formal quanto 

escolares, como museus de geociências, a mídia e o cinema abordados sob enfoque CTS. 

Além das disciplinas de Metodologia do Ensino I e II, ofereço ainda, desde 2008, História das 

Ciências (EDM0684), como disciplina obrigatória para a LiGEA e optativa para os alunos da 

Pedagogia. Inicialmente a disciplina foi criada juntamente com o Prof. Dr. Nélio Bizzo, que ofereceu 

a disciplina em conjunto em 2008 e 2009, e partir de 2010 passei a oferecer a disciplina sozinha. A 

integração entre a LiGEA e a pedagogia é muito interessante pela troca de experiências que está 
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ocorrendo entre alunos de áreas distintas. Os licenciandos contribuem com as discussões sobre 

ciências, enquanto os alunos de pedagogia aprofundam nas questões pedagógicas. Em 2013 a 

disciplina foi transferida para a FFLCH. 

Neste segundo semestre de 2015 estou oferecendo a disciplina de Unidades de Estágio para as 

Licenciaturas em Química e Matemática. A disciplina "Experimentação e modelagem" constitui-se 

num momento privilegiado de supervisão dos estágios, com encontros quinzenas, complementados 

pela orientação dos estágios com os educadores da Faculdade de Educação. A experiência está sendo 

muito interessante, por permitir tratarmos os estágios supervisionados e a prática docente de forma 

interdisciplinar, buscando os vínculos entre a linguagem matemática e a química. Conto com a 

colaboração de uma bolsista educadora para o acompanhamento dos alunos nos estágios desenvolvidos 

nas escolas. Utilizo a história das ciências, com foco na Revolução Científica para fundamentarmos a 

experimentação científica na ciência moderna, assim como a linguagem matemática, problematizando 

a criação do método científico e sua aplicação acrítica no ensino através da experimentação e da busca 

das verdades absolutas, temática discutida na literatura. As discussões críticas sobre a experimentação 

descontextualizada no ensino de ciências está fomentando interessantes debates e fomentando o 

interesse nos alunos por metodologias experimentais contextualizadas através da História da Ciência. 

 

Metodologias de pesquisa colaborativas 

 

Durante a formação inicial de professores na LiGEA e nos cursos de formação continuada, 

tenho realizado pesquisas envolvendo alunos de iniciação científica e pós-graduação que analisam a 

própria formação e alguns deles, se envolvem em projetos de formação de professores em outras 

instituições. Durante a realização do projeto desenvolvemos metodologias de pesquisa que viabilizem 

as interações entre a formação inicial e continuada de professores. A coleta de dados realizada ao longo 

das pesquisas apresenta duas dimensões: de avaliação dos dados e de criação de documentação 

histórica sobre o ensino de geociências no Brasil desde a criação do grupo de estudo em ensino no 

Instituto de Geociências da USP na década de 1970. Durante as pesquisas, os alunos estão elaborando 

questionários, entrevistas, coletando fotografias e documentos sobre o ensino das geociências no 

Brasil. 

Foram realizadas entrevistas com professores do IG/UNICAMP, IGc/USP e EACH/USP, para 

compreendermos o processo de implementação das pesquisas em ensino de Geociências no Brasil. As 

questões giraram em torno de temas como: a criação de novas disciplinas e de metodologias do ensino; 

as dificuldades e possibilidades de inserção das geociências na Educação Básica; associações entre as 
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geociências e a Educação Ambiental. Durante as pesquisas, os bolsistas coletaram alguns documentos 

em arquivos, como roteiros elaborados pelo CEPEGE para os trabalhos de campo introdutórios 

realizados na década de 1970, fotografias, etc., que estão sendo complementados pelas pesquisas 

atuais, com fotografias dos trabalhos de campo, entrevistas com os alunos, descrições das disciplinas 

e das atividades de campo resultantes da observação participante. 

Complementares às entrevistas, os alunos bolsistas escreveram relatos autobiográficos 

narrando seu processo de formação e relacionando às suas pesquisas de iniciação científica. A pesquisa 

sobre o perfil e a atuação dos bolsistas de iniciação científica, está sendo conduzida pela elaboração 

de relatos autobiográficos, o que foi sistematizado no texto completo para apresentação no IV 

Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica (CIPA) realizado em 2010 na USP (PATACA, 

Et Alli, 2010), e posteriormente complementamos nossa análise para publicação na Revista Poíesis 

Pedagógica (PATACA et. alli, 2011). 

A reflexão sobre o próprio curso vivenciada pelos bolsistas auxiliou a construir um referencial 

de análise de seus objetos de pesquisa e da vivência através da observação participante em disciplinas 

que eles já tinham cursado anteriormente. A memória sobre o curso expande o olhar dos pesquisadores 

ao vivenciarem novamente as disciplinas em análise, resignificando-as pela criticidade. Através da 

história de vida, os bolsistas de iniciação científica elaboraram relatos detalhados sobre sua 

participação e atuação na pesquisa. Isso tem possibilitado o amadurecimento da identidade docente e 

profissional dos alunos. Essa técnica tem auxiliado os bolsistas de graduação a exporem sua 

subjetividade e a perceberem que são agentes sócio históricos ativos em seu próprio processo de 

formação e transformação ativa da realidade do curso. 

Os relatos têm evidenciado a formação profissional dos alunos através das vivências em 

estágios curriculares e extracurriculares. Ao elaborarem os relatos, os bolsistas estão fazendo o esforço 

de relacionar as atividades práticas vivenciadas nos estágios com a bagagem teórica adquirida ao longo 

do curso, tanto em disciplinas pedagógicas quanto em disciplinas geocientíficas. Essas reflexões são 

importantes para a definição das possíveis atuações dos licenciandos. Alguns resultados do projeto de 

pesquisa já foram sistematizados em artigos e trabalhos completos apresentados em eventos, como 

uma síntese publicada na Revista Enseñanza de las ciencias (PATACA, 2009). 

Nos projetos de formação continuada de professores que participei, a pesquisa colaborativa 

também foi constante e tal experiência foi essencial para minha atuação como formadora. O principal 

foco de minha pesquisa tem sido a análise sobre a formação inicial de professores no LiGEA. Porém, 

vale destacar que a análise desta licenciatura não ocorreu de forma isolada e a integração com outros 

projetos de pesquisa sobre formação continuada de professores foi essencial para a criação de novas 

metodologias de ensino e para a discussão teórica sobre interdisciplinaridade, CTSA, pesquisa do 
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professor e abordagens locais/regionais. Minha ação como formadora de professores, também abriu 

possibilidades de desenvolvimento em projetos de extensão universitária, colaborando com a formação 

de professores da rede pública de ensino em Campinas e São Paulo e na melhoria do ensino público. 

A análise sobre a importância da relação interinstitucional e de minha atuação docente na 

LiGEA, em concomitância ao desenvolvimento do projeto de pesquisa, foram relatados no relatório 

de pesquisa enviado a FAPESP em 2009 e intitulado Colaborações institucionais – um caminho de 

articulação entre a formação inicial e a formação continuada de professores. O acompanhamento 

da atividade prática dos professores de elaboração dos projetos individuais, desenvolvido no Projeto 

Anhumas na Escola assim como das discussões e dinâmicas nos módulos de interdisciplinaridade e 

pesquisa do professor, influenciaram minha atuação nas disciplinas de Metodologia de Ensino em 

Geociências e Educação Ambiental I e II, utilizado na supervisão dos estágios através da discussão 

sobre o papel do Professor Pesquisador. De início, tanto os alunos de Metodologia do Ensino, quanto 

os professores do projeto Ribeirão Anhumas na Escola apresentavam grande dificuldade em elaborar 

projetos de pesquisa, pois isso não é muito praticado ao longo do curso. A grande dificuldade consiste 

numa diferenciação entre as práticas de pesquisa educacionais, em que o pesquisador assume uma 

posição participativa, construindo e analisando sua própria prática, e das pesquisas científicas em que 

o pesquisador deve se distanciar de seu objeto em favor de uma pretensa objetividade. Para romper 

com essa visão, fomentamos a leitura de alguns textos sobre ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e 

discutimos individualmente, através das vivências escolares, as reflexões das práticas pedagógicas.  

 

História e Epistemologia das Geociências e da Educação Ambiental 

 

A análise histórica, sociológica e epistemológica da produção do conhecimento científico é 

extremamente relevante para a criação de novos pressupostos para a Educação Ambiental e do Ensino 

de Geociências, pois através do conhecimento do processo histórico de formulação e conceituação das 

ciências modernas, podemos encontrar caminhos alternativos que conduzam a novas práticas 

ambientais. Para analisarmos os pressupostos epistemológicos da área, pensamos que ela está se 

estruturando em relação ao próprio processo de formação de professores e de sua atuação. 

A Educação geocientífica pode ser associada às práticas de educação ambiental, numa 

correlação dos ambientes físicos e biológicos, com as atitudes sociais, políticas e econômicas. Tal 

associação, que trata dos conhecimentos geocientíficos de uma forma bastante abrangente, pode ser 

conceituada como Ciências do Sistema Terra, caracterizada pela relação sistêmica entre as esferas 

inanimadas (hidrosfera, atmosfera e litosfera), a esfera biológica (biosfera) e a esfera Social (noosfera, 
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ou antroposfera). Esta concepção é mais adequada ao ensino, em que a Terra é considerada como um 

Sistema Global e dinâmico que tem mudado ao longo de toda a escala do tempo e com o qual interagem 

os processos atuais de natureza física ou social. 

Inicialmente, em 2008, partimos da hipótese que a aproximação entre as geociências e a 

Educação Ambiental poderia ocorrer através do estudo integrado de duas disciplinas: Introdução à 

Educação Ambiental com a disciplina de Sistema Terra. A articulação entre os pressupostos 

epistemológicos dessas disciplinas pode ser um instrumento para a definição e a análise do currículo 

das demais disciplinas do curso. Essa pesquisa foi realizada em dois projetos de iniciação científica. 

Naiane Pereira de Melo, com bolsa “Ensinar com Pesquisa”, acompanhou a disciplina de Introdução 

à Educação Ambiental no primeiro semestre de 2008 (MELO, 2009; MELO & PATACA, 2009) e 

Luís Anselmo da Costa Nascimento Ifanger (IFANGER & PATACA, 2009; IFANGER, 2010) 

acompanhou a disciplina “Ciência do Sistema Terra” no Instituto de Geociências da UNICAMP 

durante o primeiro semestre de 2009 para fazer uma análise comparativa com a mesma disciplina 

oferecida no LiGEA. Essas pesquisas de Iniciação científica foram essenciais para a criação de 

metodologias de pesquisa, em que associamos a observação participante aos relatos autobiográficos 

dos bolsistas, à elaboração de questionários e às entrevistas com professores do curso e do programa 

de pós-graduação em Ensino e História das Ciências da Terra. 

Quando realizamos as pesquisas indicadas acima, percebemos que as relações disciplinares 

ainda eram muito tênues, não configurando naquele momento uma área interdisciplinar como proposto 

através do perfil da formação dos licenciandos. Provavelmente isso ocorreu pelo curso ser muito 

recente naquele momento e acreditamos que hoje as relações entre Sistema Terra e Educação 

Ambiental já estão mais consolidadas devido à integração entre os docentes do curso e de definições 

mais claras das atuações dos futuros professores, expressos nos estágios supervisionados e na atuação 

dos professores egressos. 

A análise do currículo da LiGEA foi aprofundada na segunda Iniciação Científica de Luis A. 

C. N. Ifanger, no projeto Ecologia na formação de Professores em Geociências e Educação 

Ambiental, (2010), com bolsa da Fundação de Apoio à Faculdade de Educação da USP (FAFE). O 

aluno investigou como a biosfera é abordada no curso da LiGEA em relação ao Sistema Terra. A 

análise foi conduzida através de pesquisa histórica e epistemológica sobre os fundamentos da biologia 

e suas relações com as geociências. Nessa pesquisa aprofundamos as possibilidades de abordagens 

sistêmicas nas ciências naturais, especialmente as geociências e a ecologia, configuradas pela história 

de desenvolvimento dessas áreas. 

A caracterização histórica de aspectos relacionados ao ensino de geociências foi desenvolvida 

na pesquisa de Iniciação Científica Geociências e Educação na 1ª Conferência Brasileira de 
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Proteção à Natureza (1934), por Jessika F. D. Rabello (2009), com bolsa da Fundação de Apoio à 

Faculdade de Educação (FAFE-FEUSP). Nesse estudo, a bolsista verificou com se davam as relações 

entre o discurso ambientalista da década de 1930 com as concepções sobre Geociências, apresentadas 

na 1ª Conferência Brasileira de Proteção à Natureza (1934), o que pode revelar uma caracterização 

desta área de pesquisa no Brasil ao longo do século XX, a partir do referencial da História Ambiental. 

 

Articulações disciplinares e orientação dos estágios supervisionados em fundamentos metodológicos do 

ensino 

 

Um grande desafio das disciplinas de Metodologia do Ensino consiste na orientação de Estágios 

Supervisionados. O campo de atuação dos licenciandos ainda é muito restrito, pois não há a disciplina 

de geociências na Educação Básica. Desta forma, há uma grande dificuldade ao encaminharmos os 

alunos para a realização dos estágios supervisionados. As pesquisas sobre o Estágio Supervisionado 

estão contribuindo para a reflexão sobre o desenvolvimento de alternativas nessas práticas, assim como 

para a análise da inserção dos alunos nas instituições formais e não-formais de ensino. 

A busca de parcerias em projetos de estágio, também se mostra uma alternativa interessante 

para o desenvolvimento de Estágios. Assim, no segundo semestre de 2009, participei do Clube de 

Matemática, projeto coordenado pelo prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura na Faculdade de 

Educação para os alunos da Pedagogia e da Licenciatura em Matemática. Os estagiários realizaram 

atividades com os alunos do Ensino Fundamental I da Escola de Aplicação no período de contra-turno, 

através da criação de práticas interdisciplinares. Devido ao meu envolvimento em outras atividades 

em 2010 por problemas de saúde na família, infelizmente não pude continuar no projeto. 

A articulação entre teoria e prática educacional foi analisada através da reflexão sobre o Estágio 

Supervisionado, com objetivo de caracterizar o perfil dos alunos no último ano do curso, onde e como 

os licenciandos conduzem suas práticas pedagógicas. A pesquisa foi realizada por Elder de Lima 

Magalhães, bolsista da Fundação de Apoio à Faculdade de Educação (FAFE), (2009). O aluno 

acompanhou a disciplina de Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental I, 

oferecida por mim durante o primeiro semestre de 2009, para avaliar como se dava a proposição da 

formação do professor-pesquisador na articulação entre ensino e pesquisa na condução dos estágios 

supervisionados (MAGALHÃES & PATACA, 2009). Além disso, o bolsista investigou os estágios 

não curriculares através da proposição de atividades de extensão universitária no Programa USP 

Recicla (MAGALHÃES & PATACA, 2009). 

Durante o segundo semestre de 2008, acompanhei a disciplina Práticas de Educação 

Ambiental, oferecida no IGc para os alunos do 8º semestre da Licenciatura em Geociências e Educação 
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Ambiental, sob responsabilidade dos professores Denise de La Corte Bacci e Wilson Teixeira. O 

programa da disciplina foi em conjunto com o de Metodologia de Ensino em Geociências e Educação 

Ambiental II, oferecida por mim. Os objetivos dessa integração eram de aproximação entre a FEUSP 

e o IGc no debate sobre os estágios e as aulas teóricas sobre metodologias e práticas em geociências e 

Educação Ambiental. Além disso, eu pretendia avaliar o currículo das disciplinas através da Pesquisa 

Participante. A experiência foi analisada em (PATACA, et Alli, 2009). 

O conjunto de disciplinas Fundamentos metodológicos do ensino foi analisado entre 2008 e 

2010 em artigo publicado na Enseñanza de las ciências de la Tierra (PATACA et alli, 2011). 

Relacionamos as pesquisas de Elder Magalhães sobre a disciplina de Metodologia do Ensino I, já 

explicitada acima, com as pesquisas sobre as disciplinas Metodologia do Ensino II e Práticas de 

Educação ambiental, realizadas em conjunto com a Profa. Denise Bacci e a educadora Ellen C. Faht. 

Este trabalho de síntese, pretende mostrar os desafios e possibilidades de articulação disciplinar no 

planejamento de uma licenciatura, em associação à supervisão dos estágios na LiGEA. 

As reflexões sobre o eixo acima indicado foram aprofundadas no projeto de iniciação científica 

Contribuições das práticas de pesquisa no curso de Licenciatura em Geociências e Educação 

Ambiental (LiGEA): formação do educador reflexivo, com bolsa Institucional da USP (2013), pela 

aluna Daniela Ferreira da Silva, Licenciada em Geociências e Educação Ambiental em 2011 e 

cursando Pedagogia desde 2012. Com o objetivo de apreendermos as possibilidades de utilização da 

prática de pesquisa ao longo do curso, pretendemos avaliar a percepção sobre a pesquisa educacional 

apresentada pelos alunos ao longo de sua formação no LiGEA. Durante o processo de pesquisa, a aluna 

aplicou questionários e realizou entrevistas com alguns alunos matriculados do primeiro ao último ano 

da LiGEA. Analisou os dados procurando identificar as concepções de pesquisa e de ensino 

desenvolvidas pelos alunos ao longo de sua formação. Como resultado da pesquisa, a aluna apresentou 

trabalho no Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC) (SILVA & PATACA, 

2013). 

Como foram coletados muitos dados que não foram analisados durante a Iniciação Científica e 

pela necessidade de aprofundarmos a compreensão sobre o papel da pesquisa na formação de 

professores na LiGEA, a aluna desenvolveu um segundo projeto de Iniciação Científica, com 

financiamento da Reitoria da USP, intitulado As integrações disciplinares no currículo da 

Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental (LiGEA/USP): saberes práticos e pedagógicos 

na formação de professores reflexivos. Durante a pesquisa, a aluna analisou as entrevistas realizadas 

anteriormente, avaliando como os alunos percebiam as articulações curriculares na LiGEA e o 

desenvolvimento de concepções interdisciplinares de ensino. O projeto foi desenvolvido somente no 

segundo semestre de 2013, pois a aluna foi aprovada para o mestrado e contemplada com bolsa CAPES 
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a partir de março de 2014. A bolsa de IC foi transferida para a aluna Solange Silva, que deu 

continuidade à pesquisa analisando os relatórios dos bolsistas, avaliando como se constitui, na 

formação dos professores, uma concepção integrada entre geociências e Educação Ambiental. 

O aluno Tarley Ribeiro Montandon desenvolveu o projeto de pesquisa Levantamento e 

sistematização de materiais didáticos em Geociências e Educação Ambiental. O aluno foi 

contemplado com uma bolsa do Programa Ensinar com Pesquisa (2012). Neste projeto realizamos o 

levantamento e a sistematização dos materiais didáticos sobre geociências e Educação Ambiental 

disponíveis na internet ou em projetos de pesquisa em ensino de geociências, com o objetivo de ampliar 

o acesso a materiais didáticos. O aluno criou algumas palavras chave e pequenas resenhas explicativas 

dos materiais didáticos para ampliarmos o acesso ao material.  

A pesquisa sobre o currículo do LiGEA, em relação à introdução dos conteúdos geocientíficos 

na educação básica, foi desenvolvida por Daniela de Oliveira Camargo no projeto Contribuições das 

Geociências e Educação Ambiental para um grupo de professores participantes do projeto ABC 

na Educação Cientifica - Mão na Massa: uma proposta interdisciplinar (2011) e bolsa de Iniciação 

científica da FAFE. O projeto foi desenvolvido na Estação Ciência com o objetivo de formar 

professores em ensino de ciências através da investigação e experimentação. A temática de solos foi 

utilizada para a criação de propostas interdisciplinares de ensino. 

 

Práticas de campo integradas 

 

Durante a integração entre as disciplinas do eixo metodológico do ensino, em 2008, pensamos 

em algumas atividades articuladas. Realizei um trabalho de campo em conjunto com a professora 

Denise Bacci para a aldeia Tenondé-Porã, de índios guaranis, localizada na APA Capivari Monos, na 

região sul de São Paulo. A intenção foi problematizar sobre o mito da natureza intocada, ou seja, de 

uma imagem de natureza em que o homem sempre causará a destruição. Além disso, abordamos o 

impacto da criação de unidades de conservação na sobrevivência de comunidades indígenas, em 

relação às políticas de preservação ambiental. A experiência foi muito interessante e quebrou vários 

preconceitos dos alunos. 

Posteriormente, em 2009 e 2010, realizei essa visita juntamente com a professora Márcia Gobbi 

de metodologia do ensino de sociologia, buscando a integração entre os grupos dos alunos de 

sociologia com os de geociências, problematizando em conjunto as questões ambientais, sociais, 

culturais e educacionais envolvidas com as populações indígenas. Nesta experiência, percebemos o 

isolamento dos dois grupos de alunos que apresentaram grande dificuldade de integração devido a 
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preconceitos criados entre as áreas de humanidades e de ciências naturais. Mas acreditamos que 

experiência tenha sido extremamente rica pela complementaridade de abordagens, assim como pelo 

desafio de aproximação entre os estudantes de cursos distintos. 

 

Trabalhos de campo autônomos como estruturadores de Sequências Didáticas históricas, geocientíficas e 

ambientais 

Os trabalhos de campo têm sido explorados como práticas articuladoras na criação de 

Sequências Didáticas (SD) nas disciplinas de Metodologia do Ensino em Geociências e Educação 

Ambiental I e II. As atividades tiveram como objetivo exercitar o planejamento didático e a integração 

entre conteúdos e práticas de ensino, com foco no estudo do lugar, destacando aspectos geocientíficos, 

históricos e ambientais. Analisamos as atividades realizadas entre 2011 e 2013 e utilizamos como 

registros anotações pessoais, relatórios dos trabalhos de campo e SDs elaboradas no processo, em 

trabalho completo apresentado no Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, num 

Simpósio Temático sobre a História das Ciências no Brasil e o Ensino (PATACA, 2014). 

Posteriormente desenvolvi o texto para publicação em livro organizado pela professora Denise Bacci 

(PATACA, no prelo). 

Na primeira vez que realizamos a atividade em 2011, o processo foi concentrado apenas no 

segundo semestre, quando entregamos as Orientações para a elaboração de uma Sequência Didática. 

No material explicávamos a proposição da prática que se dividia em duas fases: a execução de uma 

visita prévia a um lugar escolhido pelo aluno e posteriormente a elaboração de uma SD que detalhasse 

a proposição de 5 a 8 aulas que contemplassem a preparação para o campo, a execução da excursão 

didática e as análises dos registros nas atividades pós-campo. As orientações foram elaboradas com 

definições metodológicas sobre a visita prévia e com questões gerais que guiassem o olhar dos 

licenciandos e apresentassem a grande complexidade envolvida nos trabalhos de campo. As 

observações deveriam ultrapassar a descrição física do lugar e a visitação contemplaria aspectos 

pedagógicos, ou seja, deveriam ser avaliadas as possibilidades de visitação, assim como a explicitação 

de fenômenos, habilidades e temáticas que poderiam ser abordados a partir da investigação local. 

Na atividade percebemos algumas questões importantes para a formação dos futuros 

professores. Quando propusemos que eles escolhessem o local da visita prévia e que elaborassem seu 

próprio roteiro, muitos deles se sentiram perdidos e não sabiam como conduzir a atividade, 

demandando orientações específicas. Apresentei algumas possibilidades de elaboração do roteiro na 

Região Metropolitana de São Paulo em locais que apresentassem fatores geológicos, ambientais e 

históricos relevantes e ao mesmo tempo tivessem infraestrutura adequada para a recepção de alunos 

do ensino fundamental e médio. Isso induziu a escolha de alguns alunos, mas percebemos que a 
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definição dos locais foi bastante abrangente e dependeu de outros fatores relacionados aos estágios 

supervisionados, ao conhecimento geográfico e geológico da região metropolitana de São Paulo e à 

revisita a locais já explorados ao longo do curso pelos alunos. 

A insegurança dos alunos para a escolha de um lugar para investigação, revelou como é 

importante trabalharmos com a autonomia docente, pois até esse momento os alunos estavam 

acostumados a atividades de campo planejadas e conduzidas por um professor, conduzindo o olhar, as 

observações e direcionando o que deve ser analisado pelos alunos, que se colocam na situação passiva 

de receptores.  

Para ampliarmos o tempo de realização das atividades, em 2012 reelaboramos o programa das 

disciplinas de Metodologia I e II, desmembrando a atividade em dois semestres: a realização de um 

trabalho de campo autônomo em metodologia I e posteriormente o desenvolvimento da SD em 

Metodologia II em total consonância com os textos da disciplina sobre metodologias de ensino que 

envolvam a realização de trabalhos de campo e o uso de representações, como cinema, imagens e 

coleções. Notamos grande amadurecimento dos trabalhos de campo e das SDs, com estruturações mais 

claras dos textos e maior desenvoltura dos alunos ao apresentarem suas propostas. Para abordarmos a 

autonomia do professor, a partir de 2012 introduzimos a leitura e discussão do texto Pedagogia da 

Autonomia de Paulo Freire (1996) em Metodologia do Ensino II. Notamos que o texto proporcionou 

maior consciência nas escolhas pedagógicas no decorrer do processo, tanto pelas referências a Paulo 

Freire apresentadas pelos alunos em várias discussões ao longo da disciplina, quanto pela própria 

citação em algumas SDs, fundamentando a análise das práticas pedagógicas. 

O amadurecimento das propostas se deu, inclusive, na redefinição de meu papel como 

mediadora do processo. As orientações entregues aos alunos ficaram mais precisas, o que resultou na 

estruturação mais clara das SDs. A conexão temática se consolidou proporcionando a criação de 

currículos mais articulados. O incremento do processo se deu principalmente pela passagem da 

realização de uma “visita prévia”, que constava nas Orientações para elaboração de uma Sequência 

Didática de 2011, para a realização de um “trabalho de campo autônomo” em 2012. Sentimos a 

necessidade de elaboração de um novo roteiro com orientações focadas apenas no trabalho de campo 

autônomo. Foram definidas questões geradoras sobre a escolha do local, a definição dos objetivos, 

temas, conceitos, observação, registro, interpretação dos resultados. As mediações do professor em 

sala de aula, antes e após o exercício dos alunos no campo, foram essenciais para o desenvolvimento 

das atividades de natureza investigativa. Em nosso caso, a realização dos trabalhos de campo 

autônomos se tornou mais clara ao associarmos conscientemente essa categoria à nossa proposição, 

explicitando aos alunos, inclusive, a importância da autonomia como instrumento essencial de reflexão 

sobre as práticas pedagógicas, assim com sua própria formação.  
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Na escolha do lugar, foram mais frequentes as seguintes situações nas SDs com enfoque 

histórico: parques e unidades de conservação; centro antigo de São Paulo; bacias hidrográficas; áreas 

de mineração do ouro; Paranapiacaba e Santos. A escolha do lugar determinou, posteriormente, o 

desenvolvimento da SD. As propostas ocorreram com predominância nos Parques e unidades de 

conservação, em função das facilidades de acesso, à infra-estrutura para receber estudantes, à 

disponibilidade de materiais de consulta (sites, folders, livros, imagens, etc). Além disso, nos parques 

há grande variedade de equipamentos culturais que podem ser explorados durante a visita, como 

museus, trilhas de interpretação ambiental, painéis explicativos, fotografias, etc. Vale ressaltar que 

alguns dos parques e unidades de conservação em São Paulo foram criados justamente por 

apresentarem relevância como patrimônio histórico e ambiental, explicitando ainda mais a adequação 

à realização da proposta. O desenvolvimento dos temas em cada parque variou de acordo com as 

características do local e os enfoques dos proponentes. 

As investigações no campo são associadas à produção, levantamento, sistematização e análise 

dos dados e documentos disponíveis, que são interpretados no estudo histórico, geocientífico e 

ambiental. No estudo do lugar, além das fontes históricas convencionais, especialmente textuais, 

podem ainda ser utilizadas imagens, que vão desde obras de arte, fotografias, até ilustrações científicas, 

dentre as quais destacamos desenhos de animais, vegetais, populações humanas, paisagens, mapas, 

imagens de satélite, etc. Relatos orais também são fontes muito importantes, tanto na história 

ambiental, como nos estudos do meio, e são explorados principalmente pela forte articulação com a 

antropologia. Além disso, podem ser coletados objetos para a composição de coleções que são 

essenciais para a caracterização mineralógica e para a interpretação sobre as dinâmicas naturais e a 

ocupação antrópica. A análise documental ocorreu de forma integrada, ressaltando as particularidades 

de cada representação, inclusive a historicidade de sua produção. No caso das representações coletadas 

ou criadas pelos alunos numa prática de ensino, como coleções, fotografias, desenhos, mapas, 

maquetes, etc., devemos consideramos os aspectos representacionais em associação à didática em sua 

elaboração. 

O conjunto das propostas didáticas utilizou representações ao longo do processo de ensino. Nas 

atividades pré-campo foi muito frequente a estratégia de comparação de fotografias para a percepção 

das transformações na paisagem, assim como de leitura e interpretação de mapas e imagens de satélite. 

Durante as atividades de campo, foi muito frequente o uso de cadernetas para a anotação das 

observações realizadas no percurso, e de elaboração de imagens, como croquis, desenhos, fotografias. 

No trabalho pós-campo alguns dos grupos se valeram de metodologias de mapeamento socioambiental, 

desenvolvida na disciplina de práticas em Educação Ambiental, de responsabilidade da Professora 
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Denise Bacci, que envolvessem a elaboração de mapas que sintetizassem as percepções e reflexões do 

campo. 

A criação, o desenvolvimento e as reflexões desta prática pedagógica revelaram um processo 

de amadurecimento de minha atuação docente, envolvendo a exploração, a observação e o 

conhecimento socioambiental de São Paulo, a articulação com as metodologias da história das ciências 

e da história ambiental, a consolidação da LiGEA e a criação de metodologias do ensino em 

geociências. Para a orientação dos alunos nesse trabalho de campo autônomo precisei conhecer os 

locais investigados, tanto pessoalmente, quanto pela bibliografia que trata da realidade socioambiental 

da Região Metropolitana de São Paulo. Considero que as experiências com os cursos de formação 

continuada de professores e as pesquisas realizadas para a organização do evento Este Mundo é Meu!, 

em 2008, possibilitaram a ampliação de meu conhecimento socioambiental da Região Metropolitana 

de São Paulo, além da atuação de diversos grupos, tornando-se fundamental para as orientações do 

trabalho. 

Como mostramos ao longo de toda a nossa experiência, o tema água tem sido tratado 

constantemente, tanto em projetos de formação continuada de professores, especialmente sobre a 

criação de uma aula sobre o tema Água no Brasil Colonial, quanto nos projetos Ribeirão das Anhumas 

na Escola e o Educando nas águas do Pirajuçara. O tema água aparece nesses projetos como um 

elemento articulador de vários conteúdos de disciplinas diversas, especialmente de história, geografia 

e ciências. Nesse sentido, o desenvolvimento do roteiro Pelo Riacho do Ipiranga constituiu em uma 

ótima oportunidade de aprofundar as investigações sobre a água na educação. 

 

3. 2. Pesquisa e divulgação das Viagens Filosóficas luso-brasileiras (1755-1808) 

 

As continuidades das pesquisas iniciadas em minha pós-graduação sobre as Viagens 

Filosóficas luso-brasileiras se dão nas articulações entre a dissertação e a tese num esforço de 

compreensão mais integrada do conjunto de viagens. Durante os processos de pesquisa sobre Arte, 

Ciência e Técnica nas viagens científicas luso-brasileiras desenvolvidos na USP, elaboramos alguns 

materiais audiovisuais e participamos de curadorias de eventos culturais e exposições com o objetivo 

de difundir a temática para o público espontâneo e escolar. Foram desenvolvidos projetos envolvendo 

a orientação de alunos de Iniciação Científica e de doutorado, cujos resultados estarei narrando adiante. 

Além disso, tenho participado de alguns eventos divulgando os resultados da dissertação e da tese, 

com ampla revisão e criação de novos referenciais de análise, dentre os quais alguns resultaram na 

publicado de artigos. 



48 
 

 Após meu ingresso na USP, apresentei os resultados das pesquisas de pós-graduação 

enriquecidas com novas reflexões em alguns eventos, explicitando e desenvolvendo a metodologia de 

análise das viagens e das representações criada ao longo das investigações. Nesse sentido, destaco 

minha apresentação no I Simpósio de Pesquisa em Ensino e História de Ciências da Terra, quando 

publiquei uma síntese de minhas pesquisas nos anais do evento (PATACA, 2007). Em novembro de 

2009 proferi a palestra Arte, ciência e técnica nas Viagens Científicas luso-brasileiras (1755-1808) no 

II Simpósio de Pesquisa em Ensino e História das Ciências da Terra. Este momento foi uma boa 

oportunidade de divulgar o trabalho para pesquisadores da área de ensino e história das geociências e 

de fazer as aproximações entre os resultados da dissertação de mestrado e da tese de doutorado. 

Sobre as relações entre arte, ciência e técnica envolvidas na produção e na utilização de 

imagens durante as Viagens Filosóficas, destaco minha participação no Seminário Internacional 

"Arte, Ciência e construção de uma iconografia nacional na América Latina", realizado na FAU-

USP em junho de 2011, com a apresentação do trabalho Aspectos da formação e da atuação dos 

artistas nas Viagens Filosóficas pela América Portuguesa (1777-1808). Neste seminário teci algumas 

considerações sobre o desenho em viagem e sobre a formação dos naturalistas e artistas na criação de 

referenciais teóricos que determinam a percepção nos trabalhos de campo e a criação de representações 

científicas. 

Muitos autores ressaltam o “fracasso” dos portugueses em seu projeto de investigação da 

natureza colonial pelo fato dos dados não terem sido publicados. Porém, não podemos restringir os 

estudos científicos apenas à publicação e à aceitação dos resultados, mas devemos pensar nas práticas, 

técnicas e representações envolvidas em todo o processo de investigação científica. Nesse sentido, 

apresentamos novas reflexões sobre as práticas de história natural, desenvolvidas durante as viagens, 

no XXV Simpósio Nacional de História, com a publicação do trabalho “Coletar, preparar, remeter, 

transportar – práticas de História Natural nas viagens filosóficas portuguesas (1777-1808)”. 

Posteriormente aprofundamos as análises para publicação do artigo na Revista Brasileira de História 

da Ciência (PATACA, 2011). Destacamos em nossas análises o instrumental teórico e prático criado 

nas instruções de viagem que direcionavam as ações dos naturalistas no campo. 

Frei Veloso e a Tipografia do Arco do Cego: projetos expositivos e seminário internacional 

De setembro de 2010 a abril de 2014 participei do grupo de estudos da Biblioteca Brasiliana 

na USP, que teve início com uma palestra sobre “Arte, ciência e técnica nas Viagens Científicas 

portuguesas”. A partir do primeiro contato, surgiu a ideia de realização de uma exposição sobre o 

bicentenário de morte de Fr. José Mariano da Conceição Veloso (1742-1811) em 2011. Participei, 
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então, da organização do Seminário Mindlin 2011, juntamente com a curadoria da exposição “Frei 

Veloso e a Tipografia do Arco do Cego” realizada na Pinacoteca do Estado. 

De fevereiro a setembro de 2011, participei como curadora da exposição Frei Veloso e a 

Tipografia do Arco do Cego, juntamente com Cristina Antunes e expografia de Sérgio Pizolli. O 

evento teve coordenação geral de Pedro Puntoni, foi produzido pela Biblioteca Brasiliana, 

financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e foi realizado entre setembro e novembro 

de 2011 na Pinacoteca do Estado. A exposição teve como objetivo celebrar o bicentenário da morte de 

Fr. José Mariano da Conceição Veloso (1742-1811) com a exposição de cerca de 80 obras editadas na 

Tipografia do Arco do Cego, ou em outras tipografias portuguesas, e que compõem o acervo da 

Biblioteca Mindlin. A curadoria da exposição foi uma experiência única de relacionar artes, ciências 

e técnicas, através de reproduções de imagens, textos e objetos científicos, como coleções 

mineralógicas, assim como utensílios das artes da gravura. Para a exposição, elaboramos um mini-

catálogo com imagens e textos das curadoras sobre a exposição, distribuído aos visitantes (ANTUNES; 

PATACA, 2011).  

A abertura da exposição foi precedida por um Seminário Internacional de três dias, realizado 

entre 21 e 23 de setembro na Pinacoteca do Estado, com cinco mesas temáticas. Apresentei o trabalho 

Frei Veloso, Viajante e Naturalista (PATACA, no prelo) em que analisei o período que o frade 

franciscano esteve no Brasil, desde seu nascimento até quando foi para Lisboa em junho de 1790. 

Concentrei especialmente nas práticas de História Natural e na realização da Expedição Botânica que 

percorreu as capitanias do Rio de Janeiro e de São Paulo entre 1782 e 1790. Essas análises já tinham 

sido realizadas durante meu doutoramento, mas nesse momento aprofundei as reflexões utilizando 

como documentação os livros editados pela Tipografia do Arco do Cego. Além disso, amadureci ainda 

a abordagem sobre o desenvolvimento de metodologias de trabalho de campo e das técnicas de história 

natural. O texto completo para publicação nos anais já está pronto e constitui importante reflexão sobre 

as atividades de Frei Veloso como naturalista. O livro foi aprovado para publicação pela EDUSP 

(PATACA; LUNA, no prelo). 

 

Divulgação virtual da vida e obra de viajantes luso-brasileiros (1755-1808) 

 

A realização dos eventos – exposição e seminário internacional sobre Frei Veloso e a 

Tipografia do Arco do Cego, proporcionou uma aproximação dos professores Pedro Puntoni, Maria 

Clara Paixão de Souza, Íris Kantor e Ana Paula Megiani que desenvolviam projeto na Biblioteca 

Brasiliana Guita e José Mindlin. A partir de novembro de 2011 foi criado o grupo de Pesquisa 
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Humanidades digitais na Biblioteca Brasiliana, credenciado no CNPq e com coordenação da Profa. 

Dra. Maria Clara Paixão de Souza. A repercussão mais ampla esperada pelo grupo é contribuir para a 

formação de um corpo consistente de reflexão crítica sobre a produção e difusão do conhecimento no 

meio digital, na perspectiva das humanidades. Naquele momento comecei a participar do grupo e 

desenvolver alguns projetos em parceria com a coordenadora do projeto. 

De agosto de 2012 a julho de 2014 desenvolvi o projeto de pesquisa “Divulgação digital da 

vida e obra de viajantes luso-brasileiros (1755-1808)” que orienta o desenvolvimento de pesquisas na 

Biblioteca Brasiliana (USP). O projeto aborda as Viagens Filosóficas no Mundo Português no século 

XVIII, almejando criar um banco de dados biobibliográfico sobre os viajantes e as redes de relações 

às quais se submetiam com políticos, desenhadores, engenheiros, cartógrafos, gravadores, naturalistas 

e a população local. Para o desenvolvimento do projeto contamos com a colaboração de bolsistas de 

iniciação científica e de extensão universitária. As discussões sobre o desenvolvimento de material de 

divulgação científica foram realizadas em um grupo de estudos denominado Arte e ciência nas Viagens 

Científicas. A pesquisa é direcionada a diferentes temas delimitados nos projetos de Iniciação 

Científica e de Cultura e Extensão. 

O projeto Implementação de bancos de dados para dicionário bio-bibliográfico de Viajantes 

portugueses na biblioteca brasiliana – USP foi aprovado por dois anos consecutivos no Programa 

Aprender com Cultura e Extensão. No primeiro ano tivemos a colaboração bastante efetiva da aluna 

Cristiane Borges de Oliveira, do curso de letras, que atuou no projeto entre agosto de 2012 e julho de 

2013 e continua colaborando com o projeto até o presente na divulgação dos resultados. A segunda 

bolsa concedida no mesmo período foi utilizada por dois alunos que não permaneceram no projeto por 

muito tempo, pois obtiveram trabalho com maior remuneração. Destacamos a participação da aluna 

Letícia Silva, do primeiro ano de história, que permaneceu no projeto de março a agosto de 2013 e 

elaborou alguns parâmetros para o desenvolvimento do banco de dados, especialmente da atuação dos 

naturalistas nas colônias. 

No segundo período de bolsas, entre 2013/14, foi selecionada a aluna Fernanda Brandão de 

Lara do curso de História. A aluna elaborou micronarrativas sobre os viajantes e as Viagens 

Filosóficas, marcando os hiperlinks. As micronarrativas são elaboradas a partir de parâmetros que 

orientam a escrita biográfica com foco nas dimensões sociais dos grupos de viajantes (naturalistas, 

desenhadores, engenheiros, governadores) e em dimensões locais, desenvolvidas através das 

percepções dos viajantes durante suas explorações territoriais. 

O principal objetivo do projeto foi de implementar no site da Biblioteca Brasiliana – USP, o 

Dicionário biobibliográfico de governadores, naturalistas, desenhistas, matemáticos e engenheiros 

envolvidos nas Viagens científicas portuguesas, elaborado como um anexo da tese de doutoramento 
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Terra, água e ar nas viagens científicas portuguesas (1755-1808) defendida por mim em 2006 no 

Instituto de Geociências da UNICAMP. Elaborado no programa word, o dicionário já foi idealizado 

como um banco de dados e constitui importante ferramenta para a investigação global de quem eram 

os personagens envolvidos na produção de imagens durante as viagens científicas portuguesas. Através 

de sua análise é possível apreender a formação dos personagens, a rede de relações interpessoais e 

interinstitucionais na elaboração e execução das viagens. A participação no grupo de pesquisas sobre 

Humanidades Digitais na Biblioteca Brasiliana possibilitou o desenvolvimento de bancos de dados 

biográficos e bibliográficos sobre os viajantes. A associação com a professora Maria Clara Paixão de 

Sousa auxiliou no desenvolvimento ligações entre os dados e dos vínculos para o leitor. 

Inicialmente pretendíamos incorporar os dados na Biblioteca Brasiliana digital 

(www.brasiliana.usp.br) com duplo objetivo: de servir como obra de referência aos pesquisadores 

interessados no assunto e ao público de não-especialistas. Infelizmente, com a nova direção da 

Biblioteca, as parcerias criadas anteriormente foram descartadas, tornando impossível o 

desenvolvimento do projeto nesta instituição. No entanto, pretendemos incorporar o banco de dados 

no site da Faculdade de Educação – USP. Além disso, vale ressaltar o aprofundamento conceitual 

sobre a escrita biográfica dos viajantes, em relação às dimensões políticas, científicas, editoriais, 

geográficas envolvidas no complexo de práticas e representações das viagens filosóficas. Os resultados 

deste amplo processo de discussão foram sistematizados no artigo. Escrita de micronarrativas 

biográficas de viajantes luso-brasileiros: aproximações entre História das Ciências no Brasil e ensino 

aprovado para publicação na revista Educação e Pesquisa (PATACA; OLIVEIRA, no prelo). 

Apresentamos os resultados desse projeto de pesquisa na Iª Jornada de Estudos Rubens Borba de 

Moraes. Brasiliana, Brasilianas, promovido pela EDUSP em novembro de 2014, com o trabalho 

“Dicionário biobibliográfico de Viajantes Luso-Brasileiros, 1755-1808”. 

Outro foco da pesquisa se deu na associação entre a história das ciências e a história da 

educação, desenvolvida na pesquisa Projetos e práticas educativas de Frei José Mariano da 

Conceição Veloso com financiamento do programa Ensinar com Pesquisa, da pró-reitoria de 

graduação. Investigamos as práticas educativas de Frei Veloso desenvolvidas ao longo de sua 

formação, assim como das múltiplas funções exercidas no Brasil e em Portugal, avaliando a criação 

de um instrumental teórico e prático de ensino, em que aliou suas funções à formação de quadros na 

História Natural, nas artes tipográficas, no desenho, na gravura. A aluna do curso de pedagogia, 

Fernanda Félix da Conceição, desenvolveu o projeto entre março de 2013 e fevereiro de 2014. Os 

resultados do projeto foram apresentados no I Colóquio de Educação e Cultura na América 

Portuguesa (PATACA, 2012). Neste trabalho, investigamos as práticas educativas de Frei Veloso 

desenvolvidas ao longo de sua formação, assim como as múltiplas funções exercidas no Brasil e em 
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Portugal, avaliando a criação de instrumental teórico e prático de ensino, na formação de quadros em 

História Natural, nas artes tipográficas, no desenho, na gravura. As ações editoriais de Frei Veloso 

foram apresentadas ainda no I Congresso da Sharp (Society for the History of Authorship, reading and 

publishing) no Rio de Janeiro em novembro de 2013, com o trabalho Frei José Mariano da Conceição 

Veloso: arte e ciência na ilustração luso-brasileira. 

A partir dos dados sistematizados no dicionário, buscamos estratégias de divulgação dos dados 

biográficos e bibliográficos no site da Biblioteca Brasiliana de forma a atingir o público acadêmico e 

professores da Educação Básica. A proposta inicial era de criação de pequenos verbetes para cada 

autor, associados a imagens e a fragmentos de textos resultantes das viagens. Além de constituir 

importante instrumento de pesquisa, o banco de dados com informações biográficas, imagens e textos, 

poderá ser utilizado por professores de história, geografia, língua portuguesa e ciências do ensino 

fundamental para a elaboração de suas atividades didáticas. 

Os dados serão georreferenciados para indicarmos principalmente os percursos desenvolvidos 

em dimensões espaço-temporais das viagens. A aluna da graduação em geografia, Camila Franco, 

atuou no projeto, com bolsa do BNDES, para desenvolvimento de pesquisa sobre a inserção dos dados 

resultantes das viagens de forma georreferenciada. As reflexões sobre o georreferenciamento dos 

resultados das viagens foram apresentadas no II Congresso Brasileiro de Cartografia Histórica, 

realizado em São João del Rey em 2014 (PATACA e FRANCO, 2014) e no Congresso Brasileiro de 

Geografia, realizado em Vitória (ES) no mesmo ano (FRANCO e PATACA, 2014). 

Outras atividades referentes à pesquisa se deram na composição de um grupo de leitura para o 

estudo da obra “O desafio Biográfico” de François Dosse, para pensarmos na estruturação da escrita 

biográfica em pequenos textos, mas que possibilitassem ultrapassar a estrutura de verbetes. Os 

resultados desta leitura e interpretação conjunta com a tese de doutoramento e o dicionário foram 

múltiplos. A reflexão sobre as diversas modalidades de escrita biográfica nos colocou algumas 

questões metodológicas: a elaboração de biografias sociais ou modais em associação aos biografemas. 

As relações sociais dos viajantes são construídas através das perspectivas teóricas e práticas dos 

diversos campos do saber envolvidos nas viagens. O material a ser inserido nos desafiou a pensar em 

propostas de escrita biográfica dos viajantes dentro do ambiente virtual, garantindo tanto a qualidade 

das informações quanto sua dinamicidade. No entremeio dos formatos biográficos e refletindo sobre 

o caráter híbrido do gênero, definimos que a formulação de micronarrativas, para o site, garantiria a 

escrita biográfica construída sobre os viajantes. 

A escrita de textos curtos é conduzida especialmente pela biografia modal apontando as redes 

de relações sociais do sujeito e pelos biografemas, caracterizados pela produção de uma impressão 

biográfica momentânea. Os biografemas são pertinentes com o período do trabalho de campo, por 
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captarem as percepções distintas dos viajantes com relação às coleções, às técnicas encontradas e às 

relações interétnicas realizadas no momento da Viagem. Por um processo não-linear da História, a 

escrita biográfica e a criação de hiperlinks permitem que o caráter complexo das relações no período 

se reflitam nas micronarrativas formuladas. 

Ao final do primeiro semestre de 2013 as alunas Cristiane Oliveira e Fernanda Félix da 

Conceição escreveram um ensaio sobre o livro de François Dosse com base nos parâmetros criados 

por nosso grupo de História da Ciência, que se encontra disponível no blog do Grupo de Humanidades 

Digitais (http://humanidadesdigitais.org/2013/06/11/o-dossie-biografico-nas-viagens-filosoficas/). 

Durante o Seminário de Humanidades digitais, em 2013, foram apresentados dois pôsteres com os 

resultados das pesquisas.  

Apresentamos os resultados das pesquisas no 24º International Congress of History of Science, 

Technology and Medicine (ICHSTM) realizado em Manchester (Inglaterra) em Julho de 2013 com o 

trabalho Philosophical travels in the Portuguese World: perceptions and experiences in fieldwork, 

1777-1808. O trabalho foi apresentado no simpósio temático Geology in the field organizado pela 

INHIGEO, e teve bastante debate e complemento de propostas com os demais trabalhos apresentados. 

 

Ciência, arte e técnica: questões da cultura visual no Mundo Luso-brasileiro (1750-1820) 

 

Em julho de 2012 desenvolvi em conjunto com a professora Iara Lis Schiavinatto do Instituto 

de Artes da UNICAMP o projeto de pesquisa Ciência, arte e técnica: questões da cultura visual no 

Mundo Luso-brasileiro (1750-1820). A aproximação com a professora ocorreu durante o seminário 

“Frei Veloso e a Tipografia do Arco do Cego” em 2011. O projeto, coordenado pela professora Iara 

Schiavinato, foi aprovado pelo Edital Universal do CNPq para ser desenvolvido no período entre 

janeiro de 2013 e dezembro de 2014. O projeto já foi encerrado e o relatório submetido ao CNPq. 

O projeto teve como objetivo realizar os vínculos entre objetos, imagens e textos resultantes do 

amplo projeto científico e tecnológico português do final do século XVIII, avaliando o estatuto das 

imagens científicas, caracterizadas em desenhos, mapas e gravuras, assim como suas relações com 

textos e coleções científicas. Além disso, avaliamos a circulação dos acervos que se encontram muito 

dispersos entre Brasil e Portugal e da divulgação em exposições, sites, jardins e “lugares de memórias” 

avaliando as simbologias atribuídas aos monumentos dos dois lados do Atlântico, expressos em 

discursos colonialistas por parte da metrópole, ou de criação da identidade nacional, do lado brasileiro. 

Para a realização do projeto, fizemos levantamento, reprodução, sistematização do corpo 

documental conservado em Évora, Lisboa e Coimbra, durante o mês de janeiro de 2014. A escolha dos 
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locais foi determinada pelo reconhecimento e reprodução da documentação relativa ao desenho pelas 

pesquisadoras ao longo de suas trajetórias de pesquisa. Durante o período que permaneci em Lisboa 

em meu doutoramento (de outubro de 2003 a fevereiro de 2004) eu já tinha feito um amplo 

levantamento dos textos e algumas imagens resultantes das viagens. Porém, ainda não tinha me 

concentrado nas coleções materiais. Como o período de um mês seria curto para uma pesquisa e 

reprodução sistemática de documentação escrita e iconográfica, optamos por realizar visitas a museus 

e jardins botânicos que revelassem essa disposição, associadas a algumas pesquisas em bibliotecas e 

arquivos. 

Iniciamos nossas pesquisas em Évora com o acervo do Frei Manoel do Cenáculo Villas-Boas, 

devido às suas relações com as reformas do ensino superior e secundário no Império Português durante 

o período em análise, assim como por sua grande influência nos círculos letrados, tanto no Reino, 

como nas colônias. Além disso, para compreendermos as práticas colecionistas do período, como a 

criação de bibliotecas e museus, em associação à história editorial, Manoel do Cenáculo tornou-se uma 

figura de extrema centralidade na rede de relações políticas, científicas e literárias do século XVIII. 

Na Biblioteca Pública de Évora, cuja origem se relaciona à vida e obra do franciscano, 

pesquisamos algumas obras do acervo relacionadas à história natural, às ciências e às artes sintetizadas 

em memórias e crônicas acompanhadas de imagens. Além disso, consultamos a correspondência de 

Cenáculo com alguns bispos do Ultramar, especialmente com o Bispo de São Paulo, para 

compreendermos as relações com o ensino e a formação dos franciscanos, temática desenvolvida na 

pesquisa “Projetos e práticas educativas de Frei José Mariano da Conceição Veloso”. 

Visitamos o Museu de Évora, cuja constituição inicial foi criada pelas coleções de Manoel do 

Cenáculo. Neste fotografamos as coleções de história natural de uma exposição temporária. Na 

exposição permanente fotografamos peças arqueológicas e pinturas atribuídas à coleção do frade, com 

o objetivo de compreendermos as concepções museológicas e os sentidos dessas coleções. 

As visitas com registros fotográficos a três jardins botânicos de Lisboa foram essenciais para a 

compreensão sobre a institucionalização das ciências no século XVIII, as investigações botânicas, a 

experimentação agrícola através das práticas de aclimatação de plantas e transporte de vegetais. Assim, 

visitamos o Jardim Botânico da Ajuda, construído em 1768 para receber as espécies brasileiras e se 

tornar um local de experimentação vegetal e de criação de coleções de plantas vivas. Além deste, 

visitamos mais dois jardins construídos no século XVIII: o jardim botânico da Escola Politécnica da 

Universidade de Lisboa e o Jardim Botânico Tropical. Observamos nesses jardins atributos simbólicos 

que podem demonstrar as proposições envolvidas em sua construção e utilização. Além disso, 

observamos as espécies que compunham os locais, de como eram comuns aos diversos jardins e de 

apresentarem proposições ligadas a visões imperialistas e colonialistas portuguesas ou como 
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apresentam as funções e atividades dos jardins enquanto espaços educacionais, de contemplação 

estética, de lazer e sociabilidade, como museus, na criação de coleções e como espaços de investigação 

científica. A componente simbólica dos jardins botânicos também foi analisada em suas construções, 

monumentos e no paisagismo. 

Na Universidade de Coimbra visitamos algumas instituições essenciais para o desenvolvimento 

da pesquisa e tivemos ótima recepção e colaboração dos funcionários e responsáveis pelos museus e 

acervos. Visitamos o jardim botânico da Universidade de Coimbra para compreendermos o processo 

de sua construção, localização física e simbólica na Universidade. Visitamos o Museu Machado de 

Castro, inaugurado inicialmente em 1913 e reinaugurado em 2013 após reformas e reestruturações. 

Neste museu estão expostos painéis de azulejos que mostravam os projetos do observatório 

astronômico e o laboratório de química, demonstrando a grande importância concedida às reformas 

pombalinas. Além destes, havia ainda alguns azulejos com experimentos de física, utilizados como 

recursos didáticos nas aulas da universidade. 

No projeto entrevistamos pesquisadores envolvidos na investigação sobre as relações entre arte, 

ciência e técnica na transição do século XVIII para o XIX, para compreendermos através da trajetória 

dos pesquisadores quais são os referenciais teóricos utilizados, as relações interdisciplinares, as 

relações interinstitucionais, as redes de relações entre os pesquisadores, os projetos de divulgação, 

como curadoria de exposições, edição de livros, produção de audiovisual. Pretendemos transcrever as 

entrevistas e editá-las em conjunto com os entrevistados para posterior publicação e divulgação. 

Os resultados da pesquisa serão publicados no artigo aprovado pela revista História, Ciência, 

Saúde – Manguinhos (SCHIAVINATO; PATACA, no prelo). 

 

Arte, ciência e técnica na Viagem Filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira 

 

Durante o processo de releitura nas pesquisas, os retornos aos resultados da dissertação de 

mestrado e à temática sobre Arte, Ciência e Técnica foram profundamente revistos e rediscutidos na 

edição da dissertação para novo livro submetido à publicação na Editora da Unicamp. A dissertação já 

tinha sido aprovada para publicação anteriormente, mas com as novas mudanças necessitou de nova 

avaliação. A participação em vários grupos de pesquisa, em eventos e a leitura da bibliografia atualizada 

sobre as viagens científicas, história das artes e história das ciências trouxeram novos parâmetros 

inseridos no texto que foi completamente reestruturado, resultando no livro “Arte, ciência e técnica 

na Viagem Philosophica de Alexandre Rodrigues Ferreira: produção e utilização de imagens na 

capitania do Grão-Pará no final do período colonial”. A dissertação de mestrado foi inicialmente 



56 
 

estruturada em cinco capítulos, dentre os quais, alguns estavam pouco aprofundados devido à ausência 

de referenciais analíticos no período, assim como às dificuldades de acesso ao conjunto iconográfico 

da viagem. Após a reestruturação do texto, o livro submetido à editora conta com oito capítulos, havendo 

cortes de algumas partes e completa reelaboração de todo o texto. 

Como este trabalho de edição do livro serviu como eixo estruturante para nossa tese de livre 

docência, devido à sua originalidade após transformações intensas, explicaremos com mais 

detalhamento o processo de edição e releitura desta temática na introdução à tese de livre docência. 

 

3. 3. Desenvolvimento e avaliação de ações educativas em museus e bibliotecas  

 

As práticas de história natural, desenvolvidas durante o século XVIII, associavam-se ao 

desenvolvimento de metodologias de trabalho de campo, à criação de coleções para o abastecimento 

dos museus de história natural e de elaboração de representações visuais e escritas. Como já ressaltado 

no item anterior, investigo sobre as práticas de história natural em Portugal e no Brasil no final do 

período colonial desde minhas pesquisas de mestrado, ao trabalhar sobre a produção e a utilização de 

imagens científicas nas Viagens Filosóficas. Desde então, estudo a história dos museus de história 

natural portugueses e brasileiros como instituições centralizadoras das práticas científicas no período 

ilustrado, com orientação da Professora Margaret Lopes e posteriormente de Silvia Figueirôa. 

As relações entre o estudo das práticas científicas desenvolvidas nos museus com suas funções 

educacionais devem ser consideradas de forma intrínseca, uma vez que desde o século XVIII as 

funções científicas e educacionais dos museus ocorriam em sintonia, muitas vezes idealizados em 

conjunto. Desta forma, acredito que a reflexão atual sobre a educação em museus deve ser associada 

à história institucional dos mesmos. Neste sentido, organizei uma mesa redonda no Museu da 

Educação e do Brinquedo (MEB) em 2015, para relembrar os 200 anos de morte de Alexandre 

Rodrigues Ferreira e de sua atuação das viagens, nos museus e na cartografia da Amazônia 

Setecentista. A mesa contou minha presença em conjunto com Nelson Sanjad (MPEG) e Iris Kantor 

(FFLCH/USP). 

A constituição de coleções mineralógicas durante as viagens filosóficas foi abordada em um 

capítulo de livro elaborado em conjunto com Silvia Figueirôa (PATACA e FIGUEIRÔA, no prelo) e 

será publicado no livro organizado por Maria Margaret Lopes. Neste artigo revelamos como se dão as 

mobilidades e permanências dos viajantes pelo Império Português e como a percepção sobre os 

diversos lugares do Mundo Português constituíram um instrumental perceptivo para os viajantes, 

embasando as coletas mineralógicas e suas reflexões. 
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As práticas científicas desenvolvidas nos museus foram essenciais para a definição 

epistemológica das ciências naturais, como as geociências e as ciências biológicas. Desta forma, pensar 

na história das ciências naturais no Império Português do século XVIII, associa-se aos estudos sobre 

os pressupostos epistemológicos das geociências e do desenvolvimento de práticas, tornando-se 

elemento centralizador nas discussões sobre as metodologias do ensino em geociências.  

Por outro lado, o estudo sobre as Viagens Filosóficas Luso-Brasileiras e os projetos 

desenvolvidos sobre a criação de materiais didáticos e da educação do olhar para a paisagem nos 

ajudam a pensar em estratégias educacionais em espaços de educação não-formal, especialmente em 

museus, bibliotecas e exposições, concretizadas nas parcerias para o desenvolvimento de projetos e 

ações educativas. As ações foram coordenadas pela colaboração interinstitucional com a Biblioteca 

Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM), com o Museu de Ciências, com o Museu do Brinquedo, assim 

como de minha participação e atual coordenação do grupo de pesquisa Paisagem, cidade e história, 

credenciado no CNPq, como relatados a seguir. 

 

Este Mundo é Meu! 

 

Entre janeiro e julho de 2008, anteriormente à minha contratação em RDIDP na USP, fui 

convidada para atuar como curadora do evento Este Mundo é Meu! e as Sete Sementes, no Centro 

Cultural São Paulo (CCSP). O evento foi idealizado por Lizette Negreiros, curadora de Teatro Infantil 

do CCSP e foi realizado durante 7 anos consecutivos. Em 2008 o evento abordou a temática do meio 

ambiente e fui convidada para atuar como assessora técnico-científica. Os objetivos do evento eram 

de estimular, por meio de expressões artísticas, atividades didáticas, debates científicos e educativos 

sobre o meio ambiente, a participação cidadã e a mobilização individual e coletiva. A perspectiva 

adotada focou em temáticas locais, ou seja, aos problemas ambientais da cidade de São Paulo, numa 

conexão com o meio ambiente em âmbito global (PATACA & NEGREIROS, 2008). 

Participei na elaboração do projeto e de grande parte da programação dividida em 5 eixos: 

programação artística, audiovisual, fórum de reflexões, fórum com relatos de experiências em 

Educação Ambiental e atividades educacionais. Fiquei responsável principalmente pelos três últimos 

eixos, dentre os quais, destaco as atividades educativas, elaboradas e realizadas numa parceria com a 

Divisão de Ação Cultural e Educativa (DACE) do CCSP. Para a elaboração da programação, pesquisei 

sobre os projetos de ações culturais e educacionais envolvendo o meio ambiente na cidade de São 

Paulo. Essa experiência foi muito rica como uma oportunidade de conhecer a realidade socioambiental 

da Região Metropolitana de São Paulo, sendo amplamente utilizada em meus cursos de graduação, nos 
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cursos de formação continuada de professores e no desenvolvimento de práticas educativas, 

especialmente na proposição de estudos do meio e trabalhos de campo. 

Idealizamos oficinas e workshops para crianças, adultos, monitores, professores e funcionários 

do CCSP, numa relação entre ciência, arte e meio ambiente para a sensibilização do público e a 

compreensão ambiental de forma lúdica. Elaboramos as expedições paulistas que consistiam em 

roteiros socioambientais pela cidade de São Paulo, dentre os quais participei da criação do roteiro Pelo 

Riacho do Ipiranga em conjunto com Fernanda K. M. Silva e Rachel Pinheiro, que será detalhada 

adiante. 

A curadoria desse evento foi uma ótima oportunidade de manter contato com instituições que 

desenvolvem trabalhos de Educação Ambiental na cidade de São Paulo. Como resultado, participei da 

organização de um livro com a coletânea de textos apresentados no evento (PATACA & 

NEGREIROS, 2008). A publicação foi idealizada para servir como um registro do evento e para 

colaborar com a formação de professores e educadores ambientais, pois são textos curtos, com 

linguagem simples e acessível a um público mais abrangente, como professores e alunos da educação 

básica. 

 

Pelo Riacho do Ipiranga – reflexões sobre o desenvolvimento de um roteiro e criação de um guia de 

visitação 

 

Desde 2008, durante a curadoria do evento Este Mundo é Meu!, desenvolvo e aplico a públicos 

diversos um roteiro histórico, ambiental e científico pelo Riacho do Ipiranga. Neste evento a atividade 

foi elaborada em conjunto com Fernanda K. M. Silva e Rachel Pinheiro. Partindo das nascentes do 

riacho do Ipiranga no Jardim Botânico, percorremos o riacho em toda sua extensão até o bosque do 

Museu Paulista, localizado próximo a foz no Rio Tamanduateí. Utilizamos a bacia hidrográfica como 

unidade ambiental e educacional para abordar várias dimensões histórico-ambientais que se interligam, 

tais como: a história da ocupação da bacia hidrográfica e sua relação com os recursos hídricos; a 

criação de instituições científicas e o desenvolvimento de atividades de pesquisa, como o Jardim 

Botânico e um museu de história natural criado na fundação do Museu Paulista. 

Em 2009, durante o 2º Simpósio em Ensino e História das Ciências da Terra – Ensinogeo, 

reelaborei o roteiro da expedição, em conjunto com Fernanda K. M. Silva, ampliando as discussões 

históricas envolvendo a microbacia do Ipiranga e a história institucional, com foco principal para a 

atuação de Frederico Carlos Hoehne. A participação de um público de especialistas em pesquisas sobre 

ensino e história das ciências fomentou discussões e descobertas de aspectos geocientíficos e 

ambientais durante a visita, que foram incorporados às nossas discussões e às atividades posteriores. 



59 
 

Em 2011 apliquei este roteiro com outro público: durante o curso de Especialização em Ensino 

de Ciências para professores da educação infantil e do Ensino Fundamental I da Rede Municipal de 

Ensino de São Bernardo do Campo. Neste momento, a atividade foi inserida na disciplina de Educação 

Ambiental e a ênfase principal se deu em relação à Bacia Hidrográfica e à conservação da água. 

Abordamos, ainda, as questões históricas, com menos profundidade do que nos demais grupos. 

Posteriormente, em 2013 e 2014, o projeto expandiu-se para a criação de um guia de 

Arquitetura e Paisagem, numa parceria com o professor Hugo Segawa (FAU-USP), responsável por 

um projeto de cultura e extensão universitária na orientação de duas bolsistas: Bruna Dallaverde de 

Souza, aluna de Arquitetura, e Vanessa Domingos Duarte, formada em geografia e aluna de turismo. 

Juntamente com Camila Bandeira, minha orientanda de mestrado, discutimos as possibilidades de 

criação de um guia de visitas ao Riacho do Ipiranga com textos históricos, mapas e imagens. O guia 

foi estruturado em fascículos e o primeiro tratou do tema água, na qual aprofundamos as pesquisas 

sobre as reformas urbanas de São Paulo e em especial os projetos de retificação e canalização do Rio 

Tamanduateí e do Riacho do Ipiranga. As pesquisas ocorreram junto ao grupo de pesquisa Paisagem, 

cidade e história, credenciado no CNPq e coordenado por mim desde 2013. 

A partir de 2010, aplico este roteiro com meus alunos da disciplina de pós-graduação História 

das Ciências e Ensino, como uma síntese de vários textos e discussões desenvolvidos durante as aulas 

e como um laboratório sobre a inserção da História das Ciências no Brasil no Ensino. A aluna de 

mestrado Camila Bandeira desenvolveu o projeto de mestrado, Expedição pelo riacho do Ipiranga: 

história, ciência e ambiente na educação, defendido em setembro de 2015, na qual avaliou o 

processo de desenvolvimento contínuo do roteiro, com ênfase nas relações com a disciplina de pós-

graduação. Para compreendermos as percepções dos públicos e como a vivência do trabalho de campo 

reverteram em ações educativas, a aluna realizou entrevistas com os alunos da disciplina de História 

das Ciências no Brasil. A partir desta pesquisa, em conjunto com o grupo do professor Hugo Segawa, 

estamos reestruturando algumas partes do roteiro e pensamos em desmembrá-lo em dois dias de 

visitação para compreendermos em maior profundidade o jardim botânico e o Museu Paulista e seu 

entorno. 

Os resultados da experiência educacional do evento Este Mundo é Meu! foram apresentados no 

XXV Simpósio Nacional de História (2009), juntamente com Rachel Pinheiro e Fernanda K. M. 

Silva. As reflexões sobre a elaboração e a aplicação do roteiro para públicos diversos deste roteiro, 

foram aprofundadas para apresentação do trabalho Excursões Didáticas no Jardim Botânico de São 

Paulo na mesa redonda sobre Educação Ambiental em Jardins Botânicos, realizada na 20ª Reunião 

dos Jardins Botânicos Brasileiros (2011). Em 2015 o trabalho foi apresentado no evento O Museu 
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da Educação e do Brinquedo (MEB) na 13ª Semana de Museus do IBRAM, numa mesa sobre a 

criação de materiais didáticos e roteiros em museus. 

 

Portal Memória USP 

 

Desde 2010 participo do Conselho do Museu de Ciências. Para o desenvolvimento de um portal 

do Museu envolvendo todas as unidades da USP que refletissem sobre seus acervos, foi criado um 

grupo de professores no Conselho que debateram sobre as possibilidades de criação do site com objeto 

de ampliar a visibilidade de seus acervos. Decidiu-se pela criação de um portal na qual a página de 

acesso a cada unidade fosse definida pela sua história institucional, mas que fosse um espaço para a 

sistematização dos acervos documentais e da divulgação da sua história. Assim surgiu o Memória da 

USP, um projeto que contou com o envolvimento mais efetivo do prof. Guilherme Marson (IQ/USP), 

da prof.a Marina Yamamoto, diretora do Museu de Ciências e minha. Ao longo do ano de 2013 foi 

contratada uma empresa para o desenvolvimento do portal e 3 estagiários para o desenvolvimento do 

conteúdo e incorporação do material no site. O site foi lançado em dezembro de 2013 e pode ser 

conferido em: http://200.144.182.66/memoria/por. 

Participei de forma bastante ativa na execução deste projeto, especialmente na definição dos 

parâmetros para a criação do portal e da divulgação dos dados institucionais. Ao longo de 2013 orientei 

três estagiários do Museu de Ciências sobre a elaboração dos textos históricos e a definição do como 

seria a apresentação das imagens e textos. A criação dos textos foi baseada em alguns critérios 

definidos junto à plataforma. Para desenvolvermos a história institucional da USP, pensamos nas 

unidades criadas antes da fundação da Universidade em 1934 e de suas mudanças decorrentes da 

incorporação à universidade. Posteriormente analisamos os impactos decorrentes da criação do 

estatuto em 1969 e das unidades fundadas após essa data. 

O site foi estruturado para apresentar alguns dados, com foco nas biografias dos professores, 

construções, cursos de graduação e pesquisa. Foi criada uma plataforma georreferenciada com entradas 

dos dados definidos de acordo com a data e a localização. Assim, foi desenvolvido um banco de dados 

de eventos importantes, criando uma linha do tempo que pode ser demarcada entre datas definidas pelo 

usuário. 

 

A criação do setor educativo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin 
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A necessidade de divulgação do acervo da Biblioteca Brasiliana Mindlin ampliou-se após sua 

inauguração em março de 2013 através da procura de agendamento de visitas monitoradas por públicos 

escolares e não escolares. Aliada à demanda já expressa pelo público, a missão da BBM em 

desenvolver a extensão universitária justifica a criação de atividades educativas nas quais os monitores 

atuem como mediadores do processo educativo e que reflitam sobre sua própria prática, na criação de 

uma tradição educativa consciente na instituição. 

Para respondermos à demanda apresentada pelo público e ampliarmos a divulgação do acervo, 

criamos o Setor Educativo da Biblioteca Brasiliana em junho de 2013 com a contratação de cinco 

estagiárias bolsistas com financiamento do BNDES: Ana Paula Gonçalves, mestranda em história 

social; Estefânia Lopes, mestranda em Letras; Adriele Nunes, mestranda em Educação; Jessica 

Policastri, graduanda em Letras e Camila Franco, graduanda em geografia. O setor educativo tinha 

como objetivo principal a criação e o desenvolvimento de atividades educacionais para alunos e 

professores da Educação Básica, assim como para o público espontâneo. Tais atividades foram 

relacionadas aos demais projetos culturais e de divulgação do acervo realizados pela biblioteca e foram 

coordenados por mim com o auxílio dos bibliotecários e curadores que mantém contato direto com o 

público. As ações desenvolvidas foram analisadas constantemente através da pesquisa-ação-

participante, em que as monitoras analisam sua prática, com foco principal na mediação com o público, 

na criação de práticas e atividades. 

Nos primeiros meses, nos concentramos na formação das bolsistas através de uma aproximação 

com os funcionários dos diversos setores da biblioteca, da exploração dos espaços e do acervo da 

BBM. A formação continuou progressivamente em associação às atividades desenvolvidas pelas 

monitoras e foi realizada através da discussão de textos sobre educação em Museus e Bibliotecas, o 

reconhecimento e exploração do acervo da biblioteca, o uso de imagens, textos, documentos e mapas 

no ensino. Além disso, as bolsistas participaram de vários eventos sobre educação em museus, 

enriquecendo suas proposições didáticas. 

Os resultados do projeto foram consideráveis. Ao longo do primeiro ano de funcionamento, o 

público ultrapassou os 2000 visitantes agendados, caracterizado em público escolar, em estudantes 

universitários e grupos de diversas naturezas. Além disso, foram criadas algumas ações educativas, 

como oficinas. As monitoras prepararam materiais didáticos e através da articulação com outros 

setores da BBM, como o setor de conservação e restauro, foram criadas atividades divulgando os 

trabalhos realizados nos diversos setores da biblioteca. 

Pretendíamos investigar o próprio processo de criação e de institucionalização do setor 

educativo na biblioteca, e para isso, registramos todas as reuniões, encontros, criação de atividades e 

desenvolvimento de ações educativas realizadas na biblioteca. Os registros foram realizados em diários 
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de bordo, atas das reuniões e conservação do material didático desenvolvido no processo. O registro 

fotográfico complementou as anotações e serviu como documentação das ações educativas. Os 

resultados do projeto foram apresentados no Seminários de Humanidades digitais, realizado na 

Biblioteca Brasiliana em outubro de 2013.  

No dia 14 de abril de 2014, a parceria com a Biblioteca Brasiliana foi encerrada, assim como 

minha coordenação do projeto, devido às políticas traçadas pela nova direção, que infelizmente, não 

proporcionam um ambiente favorável ao desenvolvimento da parceria e do trabalho de coordenação 

do setor educativo. As atividades continuaram em desenvolvimento até o final de 2014, quando tive 

notícias da desativação deste serviço que começava a se tornar mais institucionalizado. 

Apesar do trabalho ter sido encerrado, acredito que a experiência de criação e coordenação de 

um setor educativo em uma biblioteca de obras raras foi extremamente rica. A possibilidade de criar 

uma metodologia participativa de formação, planejamento e atuação dos mediadores consistiu em 

grande desafio, além da própria natureza da instituição, de uma biblioteca de livros raros. Tal 

experiência está servindo como parâmetro para minha atuação no Museu da Educação e do Brinquedo 

(MEB). 

 

Museu da Educação e do Brinquedo (MEB) – Faculdade de Educação 

 

O Museu da Educação e do Brinquedo (MEB) localizado na Faculdade de Educação foi criado 

em 1999 e era coordenado pela professora Tizuko Kishimoto. Com a aposentadoria da professora em 

agosto de 2014, ela convidou a professora Márcia Gobbi para a coordenação do MEB, me convidou 

para o desenvolvimento de ações educativas sobre o ensino de ciências associadas às reflexões 

históricas e convidou a professora Karina Pagnez para atuar em projetos de educação inclusiva. 

Posteriormente, em novembro de 2014 a professora Martha Marandino somou-se à equipe para tratar 

da Educação em Museus. Ao longo desse processo, estamos criando estratégias de consolidação da 

equipe, de gestão e de proposição de projetos de pesquisa e intervenção no MEB. Desde março de 

2015, percebemos que uma boa estratégia para realizar a transição do MEB em sua antiga proposição 

para um novo projeto em consonância com a nova equipe, seria a constituição de um grupo de trabalho 

(GT) com as quatro professoras envolvidas para a criação de um estatuto para o Museu e um plano 

museológico. 

Em relação à gestão do MEB, a criação do GT está se configurando como uma estratégia muito 

interessante e cautelosa, de investigação do histórico e das ações iniciais, definição de um novo perfil, 

da missão e criação de novos projetos no museu. Para mim, a participação no grupo está sendo muito 
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proveitosa, por manter contato com diferentes áreas, conhecendo novas abordagens da educação 

infantil e da educação em museus. 

Daniela Batista da Silva, aluna da LiGEA, desenvolveu o projeto de Iniciação Científica A 

história da constituição do Museu da Educação e do Brinquedo (MEB) – USP e o lúdico como 

instrumento de ensino nas atividades mediadas. Inicialmente o projeto tinha como proposição a 

criação de atividades em (geo)ciências e Educação Ambiental no MEB, através da investigação no 

acervo do MEB de brinquedos e brincadeiras relacionadas às ciências e ao meio ambiente. No entanto, 

com a greve em 2014 o MEB permaneceu fechado, além de não termos um funcionário que 

acompanhasse o trabalho da bolsista mantendo a organização interna. No mesmo momento, percebi 

que não conhecia os projetos e ações desenvolvidos no MEB e para criar algo novo, respeitando a 

trajetória e o perfil do museu, seria necessário realizar um levantamento da história do museu, para 

conhecermos as proposições teóricas, o acervo, os projetos expositivos, os projetos de formação de 

professores e de mediadores do museu. Desta forma, reformulamos o projeto pensando na História do 

Museu da Educação e do Brinquedo, através da história oral, com entrevistas aos professores e 

funcionários atuantes no museu de 1999 a 2010. Acompanhei a realização das entrevistas com a 

professora Tizuko Kishimoto, e com os funcionários Ruth, Daniel e Janny. Essa pesquisa trouxe grande 

instrumental para o conhecimento do MEB, através dos relatos dos envolvidos que colaboraram 

cedendo alguns documentos essenciais para o desenvolvimento da pesquisa, como os relatórios e 

registros do MEB do período de 1999 a 2010. 

De forma complementar à pesquisa histórica do MEB, o aluno de pedagogia, Vinicius Bezerra, 

está desenvolvendo a pesquisa A utilização do acervo do Museu da Educação e do Brinquedo 

(MEB) - USP como instrumento do ensino em ciências na formação inicial de professores. A 

pesquisa consiste numa identificação de materiais didáticos, jogos e brinquedos que possam ser 

utilizados na formação inicial de professores no MEB, assim como de criação de estratégias 

envolvendo o MEB e outros laboratórios de ensino da FEUSP, como os laboratórios de matemática, 

de ciências humanas, de biologia e de física. Além disso, o aluno tem realizado amplo levantamento 

bibliográfico sobre a educação científica em museus. 

Os bolsistas de Iniciação Científica estiveram ainda envolvidos com a monitoria na exposição 

“Cenas infantis” de esculturas de Sandra Guinle, localizada no segundo andar da biblioteca da FEUSP. 

Essa ação está sendo realizada em parceria com a biblioteca e com o LABRIMP. Coordenei a formação 

dos monitores ao longo do mês de abril de 2015, inicialmente com a artista e posteriormente fiz uma 

formação com um planejamento sobre a integração entre o LABRIMP e a biblioteca durante as visitas 

escolares. Os monitores realizaram a monitoria de uma escola e registraram a experiência através de 

fotografias e anotações. 
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O novo planejamento de atividades no MEB visa também valorizar as ações educativas em 

museus, criando espaços de formação de mediadores e de reflexão sobre educação e museus. Neste 

sentido, criamos um ciclo de palestras, com convites a pesquisadores envolvidos na história e educação 

dos museus. Em 2015 a palestra inicial foi ministrada pela professora Maria Margaret Lopes. 

Os novos projetos planejados para o MEB e o desenvolvimento dessas ações foram 

apresentadas no evento O Museu da Educação e do Brinquedo (MEB) na 13ª Semana de Museus 

do IBRAM, realizado pelo MEB em maio de 2015. 

 

Visitas a museus, bibliotecas e realização de trabalhos de campo sobre a história da geologia 

 

A minha formação em geociências e educação ambiental, assim como o desenvolvimento de 

novas práticas educativas em ambientes de educação não-formal estão sendo enriquecidos através da 

participação em trabalhos de campo e visitas a museus, realizadas em eventos de Ensino e História das 

Geociências, em pesquisas, ou em algumas viagens nacionais e internacionais. Tais experiências são 

fundamentais para o desenvolvimento de novas metodologias de investigação geocientífica e 

ambiental através dos trabalhos de campo, assim como para a criação de práticas educativas em 

museus. Estas experiências são relacionadas à realização de alguns trabalhos de campo vivenciados ao 

longo de minha formação e na atuação em cursos de formação de professores, já narrados 

anteriormente. 

Durante o 1º Simpósio em Ensino e História das Ciências da Terra, em 2007, acompanhei um 

trabalho de campo conduzido pelo professor Celso Dal Ré Carneiro para a geologia no entorno de São 

Paulo. Essas visitas foram muito interessantes para compreender mais sobre a geologia e das 

metodologias de ensino desenvolvidas pelo professor. 

Em 2012 visitei vários museus na Nova Zelândia, cujo foco para as geociências é bastante 

pronunciado devido às áreas de risco em terremotos e vulcanismo. Destaco a visita ao Aukland 

Museum, com foco para o vulcanismo, pois a cidade situa-se em vulcões extintos. Na capital o museu 

Nacional Te Papa dá um grande foco aos terremotos. A expografia de ambos foi construída valorizando 

a história geológica da Nova Zelândia, inclusive inserindo os mitos e interpretações Maoris sobre a 

origem e história da Terra e do universo. As exposições nestes museus mostravam as interpretações 

científicas e indígenas sem criar uma hierarquia entre elas, ou seja, sem atribuir maior veracidade às 

teorias geológicas em detrimento da cultura Maori. Tal abordagem revela possibilidades de criação de 

exposições, que podem ser inclusive abordadas nos projetos na qual atuo, utilizando objetos da cultura 

indígena em associação à cultura científica. 
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Durante viagem à Inglaterra em julho de 2013 para a apresentação de trabalho no 24º 

International Congress of History of Science, Technology and Medicine (ICHSTM), visitei várias 

bibliotecas e museus em Londres, Edimburgo e Manchester, que trouxeram subsídios para o 

desenvolvimento de minhas pesquisas sobre a divulgação da história da ciência em instituições de 

educação não formal. Recolhi e comprei vários folders, folhetos, materiais educativos e roteiros dessas 

instituições que serão essenciais para o planejamento de atividades nos museus e bibliotecas que 

desenvolvo atividades educativas. Além disso, esse material é utilizado em minha disciplina de 

Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental. Os museus visitados foram os 

seguintes: Manchester: People´s history museum; Museum of Science and technology; Londres: 

British Museum e Natural History Museum; Edimburgo: National Library. 

Além dessas visitas, fiz ainda mais 3 trabalhos de campo organizados pela INHIGEO que foram 

extremamente importantes para pensarmos sobre estratégias didáticas de criação de roteiros com 

enfoque em história da geologia. O primeiro trabalho de campo “THE SILURIAN OF ‘SILURIA’ 

AND THE IDEA OF A PALAEOZOIC ERA “ocorreu entre os dias 18 a 21 de julho, antes do 24º 

ICHSTM. Foi elaborado por Martin Rudwick e Hugh Torrens, dois dos mais importantes historiadores 

da geologia na atualidade, e constituiu oportunidade única para a compreensão da controvérsia sobre 

a criação das eras geológicas durante o século XIX na Inglaterra. Durante o percurso na região oeste 

da Inglaterra, na fronteira com o país de Gales, visitamos alguns locais mapeados por Murchinson e 

Segdwick, dois geólogos do período vitoriano, que se envolveram com o estabelecimento das eras 

geológicas do Siluriano (nome dado por Murchinson em relação a Siluria, uma tribo romana) e do 

Cambriano (denominação adotada por Segdwick para uma tribo romana que ocupava a atual região do 

país de Gales). 

Durante o evento, no dia 25 de julho, foi realizado o segundo trabalho preparado pela 

INHIGEO, o BUXTON SPAR AND SPA, elaborado por Tom Hose. Seguindo um roteiro turístico de 

1904, o “Excursion to Buxton and North Derbyshire” elaborado pela Associação dos Geólogos, este 

trabalho de campo abordou a história do geoturismo e o interesse pela visitação em locais com 

relevância geológica desde o século XIX. A visita ocorreu em uma gruta que já tem uma estrutura de 

visitação desde o período vitoriano. Percorremos alguns locais de extração de calcário utilizado 

durante a revolução industrial no norte da Inglaterra para a produção de cimento portland. Após o 

evento, de 28 a 30 de julho, realizei o terceiro trabalho de campo em Lake District, onde o foco 

principal foi a relação entre arte e geologia. Visitamos alguns museus e as casas de escritores e artistas 

do século XIX que tinham forte relação com a ciência, como Beatrix Potter, e John Ruskin, crítico de 

arte, geólogo amador, pintor. O trabalho de campo constituiu ótima oportunidade para a criação de 

relações entre arte e geologia, temática que tenho investigado desde minha pesquisa de mestrado. 
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3. 4. História das Ciências no Brasil e o ensino 

Os projetos descritos anteriormente apresentam algumas questões em comum que direcionam 

minhas reflexões sobre as possibilidades de articulação entre os referenciais teóricos e as pesquisas em 

História das Ciências no Brasil com o ensino. Essas relações aparecem de forma mais explícita em 

minha disciplina de pós-graduação História das ciências no Brasil, especialmente na proposição de 

uma prática educacional que articule o referencial teórico e histórico discutido na disciplina com o 

ensino de ciências. O principal objetivo da disciplina é de examinar a emergência, a institucionalização 

e a consolidação das ciências naturais no Brasil, do período colonial até o final da República Velha 

(1500-1930). A disciplina pretende contribuir com a pesquisa e a divulgação da história das ciências 

no Brasil o que poderá conduzir à inserção e ao fortalecimento desta perspectiva no ensino de ciências. 

Os alunos matriculados na disciplina têm formação e interesses variados, mas a maioria é da área de 

ensino de ciências e alguns desenvolvem projetos de pesquisa sobre a história das ciências no Brasil. 

Durante a elaboração das monografias surgem desafios sobre como abordar a história das ciências 

realizadas no Brasil no ensino. 

As discussões fomentadas na disciplina, assim como os desafios em como abordar as relações 

com o ensino no conjunto dos projetos que estou desenvolvendo, me levaram a pensar que seria 

necessário tratar a relação entre essas duas áreas, refletindo sobre como a História das ciências no 

Brasil pode fundamentar pesquisas sobre formação de professores, práticas pedagógicas e as atividades 

de divulgação científica desenvolvidas em espaços de educação não-formal. Para cumprir tal objetivo, 

eu e a professora Márcia Alvim da UFABC, enviamos a proposta de Simpósio Temático História das 

ciências do Brasil e o Ensino: proposições teóricas e metodológicas para o 14º Seminário Nacional 

de História da Ciência e da Tecnologia, realizado em Belo Horizonte, em outubro de 2014. No resumo 

do Simpósio Temático, reproduzido a seguir, apresentamos uma síntese de como tratamos o problema. 

As relações entre a história das ciências e o ensino têm sido abordadas por diversos autores e 

corresponde a um campo do saber institucionalizado com propostas teóricas e metodológicas 

consistentes. Por outro lado, notamos uma consolidação dos estudos sobre História das Ciências no 

Brasil, desenvolvidos desde a década de 1980 após a redemocratização brasileira e debates 

historiográficos que permitiram constatar o desenvolvimento de estudos históricos em contextos 

brasileiros, descartados ou minimizados em estudos de História das Ciências eurocêntricos. Apesar do 

crescimento da área de História das Ciências no Brasil e de sua crescente institucionalização, ainda é 

necessário demonstrar as particularidades da ciência desenvolvida no Brasil, fortalecendo sua 

identidade epistemológica, concretizada na realidade local e na construção social da comunidade 
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científica. Tal renovação historiográfica tem encontrado espaços na educação e divulgação científica, 

através da associação entre o ensino e a história das ciências em vários programas de pós-graduação, 

que se tornam espaços propícios para a aproximação das pesquisas em História das Ciências realizadas 

no Brasil com o ensino. Verificamos que temáticas sobre o desenvolvimento de práticas científicas 

pouco aparecem no currículo da Educação Básica tanto nas disciplinas de história, quanto de ciências. 

No ensino superior tais inserções aparecem em disciplinas de histórias das ciências, especialmente em 

cursos de licenciatura, o que revela a importância da temática na formação de professores. A expansão 

das temáticas e abordagens tratadas na história das ciências no Brasil, possibilitam o debate sobre o 

papel das práticas, técnicas e representações científicas, o que se torna bastante profícuo para o 

desenvolvimento de práticas do ensino. Em relação aos espaços de divulgação científica, a associação 

ocorre em diversos meios, como por exemplo, programas de TV, documentários, exposições e projetos 

educativos de museus de ciências. Há um movimento crescente de tratar as atividades culturais e 

científicas, privilegiando as abordagens locais ou regionais que abordam a ciência brasileira de forma 

contextualizada. Neste simpósio pretendemos abrir um espaço para a divulgação das pesquisas sobre 

a história das ciências no Brasil e suas relações com o ensino e a divulgação científica, proporcionando 

o diálogo e a reflexão sobre as opções teóricas e metodológicas que guiaram o desenvolvimento de 

experiências na Educação Básica, na Formação de Professores e em estratégias de divulgação 

científica. 

 

Minicursos sobre história das ciências e o ensino 

 

Ministrei alguns minicursos sobre a relação entre a história das ciências e o ensino. Na Estação 

Ciência ministrei um minicurso de 4 horas para duas turmas (total de 8 horas) para os monitores do 

museu sobre a História das Ciências e o Ensino em dezembro de 2012. A partir da exposição, 

discutimos algumas estratégias de como abordar a história das ciências na mediação dos monitores no 

próprio museu. Apesar do curso ter sido muito curto, essa experiência foi muito interessante por revelar 

a importância da formação de monitores de museus de ciências e de como a história das ciências 

poderia ser abordada. 

Durante o 13º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, junto com a 

professora Regina Gualtieri, oferecemos o minicurso Evolucionismo: pensamento científico e 

pensamento social. Destinado a um público envolvido com a educação, como professores ou 

pesquisadores que tratem da relação entre história das ciências e o ensino, o minicurso pretendia 

abordar algumas questões relacionadas a história do evolucionismo e do tempo geológico e de como 
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abordá-las no ensino. O curso foi muito interessante, especialmente pela integração entre as 

geociências e a biologia e teve ótima recepção do público. 

 

Participação no grupo de pesquisa e laboratório sobre história das ciências 

Desde 2012, um grupo de professores da EACH, do Departamento de História e da Faculdade 

de Educação tem se reunido para pensar em ações e projetos em comum sobre a história das ciências. 

A partir destas discussões, foi criado o Laboratório de Ciência, tecnologia e sociedade – LABCITE no 

departamento de história. O Laboratório tem como objetivo desenvolver pesquisas e atividades de 

ensino sobre história da ciência e da tecnologia no Brasil. 

As discussões também resultaram na criação de um grupo de pesquisa, História das ciências, 

tecnologias e sociedade, credenciado no CNPq e liderado por Márcia Regina Barros da Silva. O grupo 

tem 18 pesquisadores de instituições científicas paulistas que realizam alguns projetos em conjunto. 

Serão realizados seminários de pesquisa, organização de livros, elaboração de material didático, etc. 

 

Orientação de dissertações e teses sobre História das Ciências no Brasil e o ensino 

 

As relações entre a História das Ciências no Brasil e o ensino estão ocorrendo em maior 

profundidade nas orientações aos estudantes de pós-graduação. Apesar de já ter citado algumas das 

orientações anteriormente em relação aos demais projetos de pesquisa, farei aqui uma síntese dos 

projetos de mestrado e doutorado concluídos ou em andamento, explicitando as relações com os 

referenciais sobre a história das ciências no Brasil. Pensamos essas relações em três aspectos 

principais: em projetos sobre a formação de professores, na criação de práticas pedagógicas e a 

inserção da temática em espaços de educação não-formal. 

A busca de referenciais teóricos da história das ciências está auxiliando na compreensão do 

processo de institucionalização do ensino de geociências no Brasil, e consequentemente, da formação 

inicial de professores em Geociências e Educação Ambiental. Em consonância com os Estudos Sociais 

das Ciências, compreendemos que a formação dos professores não se delimita apenas no âmbito 

universitário, mas envolve uma ampla articulação entre diversas instituições, tanto de ensino formal 

quanto não formal, o que se desmembra em relações entre personagens de origens bastante diversas. 

Para compreendermos essa multiplicidade de fatores e atores, estamos utilizando como referencial 

teórico o modelo de redes sócio-técnicas, numa trama de relações entre os fatores referentes à produção 

do conhecimento científico. No nosso caso, ampliamos essas relações para o ensino, articulando as 

instituições e os atores envolvidos na trama. 
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As análises estão sendo realizadas de forma contextualizada sobre o processo de 

institucionalização da pesquisa em ensino e história das geociências no Brasil. Entender este processo 

significa avaliar o quanto essa prática está sendo incorporada nas instituições de pesquisa e ensino. 

Para pensarmos no ensino de geociências, acredito que o estudo sobre a institucionalização desta área 

de pesquisa, desde finais da década de 1970, é fundamental para compreendermos as temáticas 

abordadas, os percursos dos pesquisadores, as metodologias de pesquisa e de ensino utilizadas, assim 

como todo o instrumental teórico desenvolvido. Pensar na institucionalização, ou na história do ensino 

de geociências no Brasil, torna necessária a reflexão sobre a criação e a consolidação de uma área de 

pesquisa, o que pode ser abordado pelos estudos sociais das ciências. Por outro lado, a história 

institucional revela a atuação dos atores do processo que participaram direta ou indiretamente do 

ensino de geociências na Educação Básica, seja através da formação de professores, com o 

estabelecimento de parcerias com as escolas, seja na orientação de professores que refletem sobre suas 

práticas na educação básica e no ensino superior, ou em instituições de educação não-formal. 

As pesquisas históricas e epistemológicas foram conduzidas por Naiane Pereira de Melo 

durante sua pesquisa de mestrado, defendida em outubro de 2012, Os trabalhos de campo na Semana 

de Recepção dos calouros no Instituto de Geociências – USP: a institucionalização do ensino de 

geociências. A pesquisa consiste num resgate histórico dos trabalhos de campo introdutórios 

realizados pelos alunos do Centro Acadêmico da Geologia (CEPEGE) durante a década de 1970, 

contextualizando o início das discussões sobre a criação e o desenvolvimento da área de ensino de 

geociências. Num segundo momento a pesquisa se referiu à análise dos trabalhos de campo realizados 

na Semana de Recepção dos calouros na LiGEA desde a criação do curso em 2004. 

A aluna Daniela Ferreira da Silva atualmente está desenvolvendo sua dissertação de mestrado 

sobre O formador de professores no contexto das geociências. A aluna já fez a qualificação e a 

defesa ocorrerá até agosto de 2016. Nesse projeto analisamos o processo de criação da área de ensino 

de geociências no Brasil, com foco na formação inicial de professores. Através de entrevistas, 

analisamos como os ex-alunos do programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências da 

Terra (UNICAMP) estão atuando nas licenciaturas em ciências e geografia, para avaliarmos a inserção 

de conteúdos geocientíficos nos currículos da educação básica de forma interdisciplinar, assim como 

as dimensões metodológicas da área. Temos como objetivo avaliar como se dá o processo 

multiplicador do ensino de geociências através da atuação de docentes das disciplinas de metodologias 

e práticas de ensino, compreendendo como a formação em geociências desses formadores foi 

incorporada em suas disciplinas de origem ou de atuação no presente momento. 

A história e a historiografia das ciências no Brasil e na América Latina estão fundamentando 

alguns projetos de mestrado e doutorado que pretendem inserir no ensino temas voltados às ciências e 
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à tecnologia desenvolvidos no Brasil, através da criação de práticas pedagógicas, como trabalhos de 

campo, visitas a museus, audiovisuais, criação de Sequências Didáticas, etc. 

A aluna Gabriela Marko, formada em pedagogia pela USP, começou a desenvolver em julho 

de 2015 o projeto de mestrado A História das Ciências em favor da formação crítica de alunos de 

Ensino Fundamental I. No momento o projeto está sendo reformulando para ser submetido à seleção 

de bolsas CAPES e CNPq. O projeto tem como objetivo analisar os documentos curriculares oficiais 

da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias do primeiro e do segundo ciclos do ensino 

fundamental, buscando as relações com a história das ciências. A partir desta pesquisa, a aluna pretende 

construir propostas didáticas, como práticas de ensino e sequências didáticas para serem aplicadas no 

Ensino Fundamental I. 

Em relação ao instrumental científico e teórico das Viagens Filosóficas, assim como da história 

natural em Portugal após as reformas pombalinas, acreditamos que a química exercia grande influência 

conceitual nas práticas de observação da natureza e na criação das Teorias da Terra. Nesse sentido, 

durante minha tese de doutorado, foquei especialmente nas investigações sobre Terra, água e ar nas 

viagens, ou seja, dos elementos alquímicos da investigação da natureza. Atualmente estamos 

aprofundando as investigações sobre as influências da Revolução da Química, ocorridas na segunda 

metade do século XVIII, na criação da mentalidade envolvida nas viagens filosóficas, através da 

orientação da tese de doutorado de Aroldo Nascimento Silva sobre A Química Moderna em Portugal 

e no Brasil (1772-1822): contribuições para o entendimento da Natureza do Conhecimento 

Científico no Ensino de Química. O aluno ingressou em agosto de 2014 e atualmente está 

aprofundando as leituras sobre a história da química do Flogístico e sua influência em Portugal e como 

houve uma gradual mudança de conceitos implementados sob influência dos químicos franceses, como 

Lavoisier, Chaptal, etc. 

O estudo sobre as viagens científicas portuguesas criou um instrumental muito rico de 

percepção da complexidade de fatores envolvidos com as práticas de campo, em estreita conexão com 

o trabalho experimental realizado nos laboratórios e de sistemática realizado nos Museus de História 

Natural. Neste sentido, compreender os fundamentos teóricos e práticos que guiaram os naturalistas 

em suas práticas de história natural e na elaboração de representações, ajuda a compreender fatores 

relacionados à percepção dos naturalistas, às redes de relações interpessoais, aos contextos políticos, 

ao instrumental utilizados nos trabalhos de campo, etc. A compreensão desta complexidade auxilia na 

reflexão sobre os trabalhos de campo e estudos do meio realizados atualmente nas disciplinas de 

biologia e geociências. 

Roni Ivan Rocha de Oliveira está desenvolvendo a pesquisa de doutorado: Os estudos do meio 

ambiente nas aulas em campo e a formação inicial de professores de Biologia em curso presencial 
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e a distância desde julho de 2014. As relações com a história das ciências se dão na busca de 

referenciais que explicitem as práticas de campo nos campos da zoologia e da botânica, fazendo um 

resgaste histórico sobre as viagens científicas na busca de instrumentais para a compreensão da 

natureza do conjunto de práticas dos biólogos. 

A partir de 2010, aplico este roteiro com meus alunos da disciplina de pós-graduação História 

das Ciências e Ensino, como uma síntese de vários textos e discussões desenvolvidos durante as aulas 

e como um laboratório sobre a inserção da História das Ciências no Brasil no Ensino. A aluna de 

mestrado Camila Bandeira desenvolveu o projeto de mestrado, Expedição pelo riacho do Ipiranga: 

história, ciência e ambiente na educação, defendido em setembro de 2015, na qual avaliou o 

processo de desenvolvimento contínuo do roteiro, com ênfase nas relações com a disciplina de pós-

graduação. Os referenciais teóricos da história das ciências e da história ambiental mobilizados durante 

a pesquisa, possibilitaram compreendermos toda a complexidade envolvida na criação de um trabalho 

de campo relacionando história, ciência e ambiente a partir da realidade de uma microbacia urbana. 

A pesquisa de mestrado da aluna Alline Soller, consiste na a construção de uma Sequência 

Didática (SD) para o Ensino Fundamental II, em que o trabalho de campo no Parque Cientec, 

localizado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI), serviu como elemento articulador da 

construção da SD, com atividades anteriores à visita ao museu e atividades pós-campo. Na pesquisa a 

aluna está aprofundando sobre as problemáticas envolvendo água e urbanização, envolvendo o 

processo histórico de ocupação da microbacia do Riacho do Ipiranga. A aluna já defendeu a 

qualificação em março de 2015 e defenderá sua dissertação até abril de 2016. 

Numa relação entre mito, arte e ciência, Edward Zvingila em sua dissertação de mestrado 

Ciência, mito e educação nas representações de vida e morte nos espaços cemiteriais de São Paulo 

na Primeira República (1889-1930), defendida em junho de 2015, abordou as transformações dos 

conceitos de vida e morte durante a República Velha (1889-1930) com foco nos espaços cemiteriais 

da cidade de São Paulo, como espaços culturais e educacionais. O aluno fez um ensaio fotográfico dos 

cemitérios construídos no período trazendo dimensões sobre vida, morte, tempo e espaço. Através 

dessa pesquisa, pensamos em como as construções urbanas mantém marcas sobre o impacto da morte 

na sociedade, utilizando o referencial da biopolítica desenvolvida por Michel Foucault. 

 

4. Considerações finais 
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Na multiplicidade de temas abordados nas atividades e nos projetos nas quais estou envolvida, 

acredito que as relações entre ensino, pesquisa e extensão estão ocorrendo de forma integrada, 

especialmente após minha contratação na USP e na necessidade de consolidação da Licenciatura em 

Geociências e Educação Ambiental e a profissionalização docente. Através das articulações entre o 

ensino de geociências, da educação ambiental e da história das ciências no Brasil visamos o 

entendimento das questões epistemológicas, historiográficas e das práticas científicas e educacionais, 

essenciais para a criação de metodologias do ensino. 

Os desafios iniciais de criação das disciplinas de metodologia do ensino em geociências e 

educação ambiental, explícitos depois minha contratação na USP em julho de 2007, serviram como 

grande estímulo para a integração entre o ensino e a pesquisa. Acredito que nestas disciplinas faço a 

síntese dos projetos desenvolvidos nas parcerias interinstitucionais. Ao longo dos últimos oito anos de 

atuação na USP amadureci as relações entre a teoria e a prática educacional, explicitando as múltiplas 

dimensões das ciências naturais e suas relações com o ensino e, consequentemente, houve um 

desenvolvimento das disciplinas de graduação que foram ministradas com maior naturalidade e 

profundidade. Além disso, a orientação dos estágios supervisionados, considerado como um grande 

desafio para a disciplina e de importância fundamental para a formação profissional dos professores, 

também foi desenvolvida no amadurecimento conceitual sobre as práticas pedagógicas. 

As pesquisas em história das ciências no Brasil auxiliam na compreensão sobre a natureza do 

conhecimento geocientífico, em sua historicidade e epistemologia, assim como das práticas e 

representações associados a esse ramo do conhecimento. As discussões fomentadas na disciplina de 

pós-graduação, assim como os desafios de como abordar as relações com o ensino no conjunto dos 

projetos em desenvolvimento, me levaram a pensar que seria necessário tratar a relação entre essas 

duas áreas como um objeto de reflexão para sistematizar as pesquisas, os projetos educacionais e as 

atividades de divulgação científica em temáticas sobre a história das ciências no Brasil. 

Pensamos as relações entre a história das ciências no Brasil com o ensino em alguns momentos 

importantes: durante o iluminismo e a implantação da filosofia natural no século XVIII; durante a 

República Velha e o amplo desenvolvimento urbano de São Paulo com a criação de instituições 

científicas; nas relações epistemológicas entre as geociências e a educação ambiental; no processo de 

institucionalização do ensino de geociências no Brasil. 

A história institucional também esteve presente nos demais projetos desenvolvidos, 

especialmente no Memória USP realizado no Museu de Ciências, nos projetos sobre viajantes no 

século XVIII e na criação do setor educativo na Biblioteca Brasiliana. Abordados em dimensões 

espaciais e temporais diferenciadas, nos dois primeiros projetos a história institucional foi tratada na 

atuação de comunidades científicas. Já no setor educativo, a institucionalização foi fundamental para 
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pensarmos em atividades que fomentassem a divulgação dos projetos de pesquisa desenvolvidos na 

Biblioteca. Essas ações foram construídas ao longo da curta história da instituição, desde seu projeto 

inicial e da construção do prédio, período em que já foram desenvolvidos projetos acadêmicos e de 

divulgação através da digitalização das obras e da criação de uma biblioteca virtual. Além destes, 

abordamos ainda a própria pesquisa desenvolvida no setor educativo, a conservação e restauro dos 

livros, as pesquisas em humanidades digitais, a curadoria e a biblioteconomia. 

As pesquisas sobre os viajantes nos possibilitam caracterizar como as ciências naturais se 

consolidaram, através da criação, padronização e divulgação de práticas, técnicas e representações 

científicas, que em grande medida, são adotadas nas geociências atualmente. A análise de contextos 

distintos fomenta a reflexão sobre o que poderia ser abordado na educação básica. 
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Roteiro de Atividade de Campo 

PATACA, E. M.; SILVA, F. K. M. Guia de Excursão 4 - Riacho do Ipiranga, Jardim Botânico 

e Museu Paulista, São Paulo. São Paulo: II Simpósio de Pesquisa em Ensino e História de Ciências 

da Terra, 2009. 
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PATACA, E. M., SILVA, F. K. M. Terra e Educação em Ciências, 2011. Material didático 

desenvolvido para a disciplina “Terra e Educação em Ciências”, dividido em 10 módulos (10 semanas) 

como parte do curso de especialização em Ensino de Ciências para professores da Rede Estadual de 

Ensino pelo REDEFOR. 74 páginas. 
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Resumo das atividades 

1) Ensino 

 

Semestre Disciplinas/Curso Instituição 

2º/2015 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental II / 

LiGEA 

- Experimentação e Modelagem / Licenciaturas em Química e 

Matemática 

FEUSP 

1º/2015 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental I 

- História das Ciências no Brasil / pós-graduação 

FEUSP 

2º/2014 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental II FEUSP 

1º/2014 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental I FEUSP 

2º/2013 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental II 

- História das Ciências no Brasil / pós-graduação 

FEUSP 

1º/2013 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental I FEUSP 

2º/2012 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental II 

- História das Ciências no Brasil / pós-graduação 

FEUSP 

1º/2012 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental I 

- História das Ciências 

FEUSP 

2º/2011 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental II FEUSP 

1º/2011 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental I 

- História das Ciências no Brasil / pós-graduação 

- História das Ciências 

FEUSP 

2º/2010 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental II 

- História das Ciências 

FEUSP 

1º/2010 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental I 

- História das Ciências no Brasil / pós-graduação 

FEUSP 

2º/2009 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental II 

- História das Ciências no Brasil / pós-graduação 

- História das Ciências 

FEUSP 

1º/2009 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental I FEUSP 

2º/2008 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental II 

- História das Ciências 

FEUSP 

1º/2008 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental I FEUSP 

1º/2008 - Educação Ambiental / Tecnologia em Gestão Ambiental 

- Educação Ambiental / Pedagogia 

- Desenvolvimento Sustentável – Engenharia Ambiental 

Universidade São 

Marcos - Paulínia 

2º/2007 - Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental II FEUSP 

2º/2007 - Geografia / Tecnologia em Gestão Ambiental Universidade São 

Marcos - Paulínia 

1º/2007 - Desenvolvimento Sustentável – Engenharia Ambiental 

- Geografia / Tecnologia em Gestão Ambiental 

- Educação Ambiental / Tecnologia em Gestão Ambiental 

Universidade São 

Marcos - Paulínia 

2º/2006 - História Econômica do Brasil / Geografia (diurno e noturno) UNESP – Rio 

Claro 

2º/2006 - Recuperação de Áreas Degradadas / Tecnologia em Gestão 

Ambiental 

- Educação Ambiental / Tecnologia em Gestão Ambiental  

Universidade São 

Marcos - Paulínia 

1º/2006 - História da Ciência e da Tecnologia – Licenciatura em Matemática 

- Química Geral – Engenharia de Telecomunicações 

Universidade São 

Marcos 
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2º/2005 - Análise Ambiental / Tecnologia de Gestão Ambiental – Unidade São 

Paulo 

- Análise Ambiental / Tecnologia de Gestão Ambiental – Unidade 

Paulínia 

- Recuperação de Áreas Degradadas / Tecnologia de Gestão Ambiental 

– Unidade Paulínia 

Universidade São 

Marcos 

1º/2005 - História da Ciência e da Tecnologia – Licenciatura em Matemática 

- Química Geral – Engenharia de Telecomunicações 

Universidade São 

Marcos – Unidade 

São Paulo 

 

2) Pesquisa 

Projetos em Andamento 
 

Desde 2011 - Viagens Filosóficas Luso-Brasileiras (1755-1808) 

Nesse projeto, realizamos o mapeamento e análise do conjunto de viagens Filosóficas realizadas 

durante a administração de D. Rodrigo de Souza Coutinho como Ministro da Marinha e Domínios 

Ultramarinos. Analisamos as representações resultantes das viagens na associação entre textos, 

imagens e coleções. As viagens são analisadas de forma contextualizada em que avaliamos a inserção 

institucional dos viajantes, as políticas coloniais, os interesses econômicos, etc. 

Integrantes: Ermelinda Moutinho Pataca (Responsável); Cristiane Borges de Oliveira; Fernanda Félix 

da Conceição; Ana Carolina de Lima Novelli; Letícia Silva; Camila Franco; Fernanda Brandão de 

Lara; Aroldo Nascimento Silva 

 

Desde 2008 - Formação inicial e continuada de professores em geociências e Educação Ambiental 

Descrição: Análise da formação inicial de professores no curso de Licenciatura em Geociências e 

Educação Ambiental (LiGEA-USP), com ênfase no currículo e nos pressupostos históricos e 

epistemológicos da área de Geociências e Educação Ambiental que está surgindo. Há uma relação com 

a formação continuada de professores em exercício. 

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (2); Iniciação Científica: 9 

Integrantes: Ermelinda Moutinho Pataca (Responsável); ; Naiane Pereira de Mello; Luis Anselmo 

Ifanger; Elder de Lima Magalhães; Daniela Camargo; Daniela Ferreira da Silva, Solange Silva; Tarley 

Ribeiro Montandon 
 

Projetos Concluídos 
 

2013-2015 - Ciências, arte e técnica: questões de cultura visual no mundo luso-brasileiro (1750-

1820) 

O projeto busca selecionar textos fundamentais acerca do desenho e da ilustração científica no mundo 

luso-brasileiro entre 1750-1820/1840 . Trata-se da compilação e seleção de uma série de textos, alguns 

manuscritos e tantos impressos, que, de várias maneiras, lastreiam a percepção da natureza no Reino 

e no Ultramar. Todos hoje sob a guarda de acervos portugueses e brasileiros bastante dispersos, 

dificultando o acesso. Ao final, talvez seja possível esboçar uma apreensão desses textos em dinâmicas 

históricas mais amplas, re-conectados com peças, museus, gabinetes, laboratórios, com os quais 

partilhavam seus significados e eficácia. 

Integrantes: Ermelinda Moutinho Pataca; Iara Lis Schiavinato (Responsável) 

Financiador(es): Edital Universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico-CNPq 
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2013-2014 - Projetos e práticas educativas de Frei José Mariano da Conceição Veloso (1741-

1811) 

O projeto consiste na investigação sobre a vida e a obra de Frei Veloso, com ênfase em sua participação 

em projetos educativos, como a coordenação das equipes envolvidas na Expedição Botânica, a 

evangelização dos indígenas, a formação nas primeiras letras e nos trabalhos práticos dos Franciscanos, 

a formação oficinal na Tipografia do Arco do Cego, com instruções sobre o desenho, a gravura, as 

artes tipográficas e a tradução. 

Alunos envolvidos: Graduação (2); 

Integrantes: Ermelinda Moutinho Pataca (Responsável); ; Fernanda Félix da Conceição; Ana Carolina 

de Lima Novelli 

Financiador: Pró-reitoria de graduação - USP-PRG-USP 

 

2009-1-2010 - Geotecnologias como apoio à elaboração de material didático para o ensino 

fundamental: Atlas Ambiental Escolar da Região Metropolitana de Campinas 

Formação de professores da Rede Municipal de Ensino de Campinas, com projeto coordenado pela 

EMBRAPA Monitoramento por Satélite, numa parceria entre USP, UNICAMP, IAC, INPE. O Projeto 

consiste na produção e avaliação de um Atlas Ambiental Escolar da Região Metropolitana de 

Campinas através da utilização das Geotecnologias, especialmente das imagens por satélites, pelos 

professores de duas escolas municipais de Ensino Fundamental. 

Projeto coordenado por Cristina Criscuolo 

Financiador: Embrapa Monitoramento por Satélite-EMBRAPA 

 

2007-2010 - Elaboração de conhecimentos escolares e curriculares relacionados às ciências, à 

sociedade e ao ambiente na escola básica com ênfase na regionalização a partir dos resultados 

de projetos de políticas públicas. 

Formação de professores da Rede Estadual de Ensino, numa parceria entre Instituto de Geociências, 

Instituto de Biologia da UNICAMP, Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e a Faculdade de 

Educação. O projeto consiste na produção de currículos em uma microbacia urbana com a elaboração 

de conhecimentos escolares locais. 

Coordenador: Maurício Compiani 

Financiadores: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP, Petrobras 

ambiental-PETROBRAS 

 

2000-2002 - Emergência e Consolidação das Ciências Naturais no Brasil (1770-1870) 

Participação como pesquisadora, enquanto aluna de mestrado e doutorado, no projeto coordenado pela 

Prof.a Dr.a Maria Margaret Lopes no Instituto de Geociências na UNICAMP 

Integrantes: Ermelinda Moutinho Pataca; Rachel Pinheiro; Maria Margaret Lopes (Responsável); 

Nelson Rodrigues Sanjad; Sílvia Fernanda de Mendonça Figueirôa; Clarete Paranhos da Silva; Alex 

Gonçalves Varella 

Financiador: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP 

 

Participação em grupos de Pesquisa 

- 2007-2009 - Grupo TEIA - Laboratório em Educação e Ambiente 

Coordenação: Pedro Jacobi 

O grupo realizou algumas ações de extrema relevância para a consolidação da Educação 

Ambiental na FEUSP, dentre as quais, participei das seguintes: formação de professores no curso 

Educando nas águas do Pirajuçara; a elaboração e a manutenção de um site com material de apoio 
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pedagógico e divulgação de publicações; discussões de textos importantes sobre Educação Ambiental; 

publicação de um livro com os trabalhos dos integrantes do grupo (TRISTÃO & JACOBI, 2010). 

- Desde 2008 estou coordenando um Grupo de Pesquisa em Ensino e História das Geociências 

na Faculdade de Educação com a presença de meus orientandos. No grupo discutimos alguns textos 

importantes para as pesquisas dos alunos, e os alunos apresentam as das pesquisas individuais para a 

troca de experiências. Algumas experiências sobre a constituição deste grupo, foram sintetizadas em 

um trabalho completo apresentado na V Semana da Faculdade de Educação (PATACA & BACCI, 

2007). 

- 2011-2014 - Grupo Humanidades digitais 

Coordenação: Maria Clara Paixão de Souza. 

A repercussão mais ampla esperada pelo grupo é contribuir para a formação de um corpo 

consistente de reflexão crítica sobre a produção e difusão do conhecimento no meio digital, na 

perspectiva das humanidades. Participei do grupo de estudos, em que são discutidos alguns textos 

essenciais para o conhecimento da área de Humanidades Digitais, assim como são realizados 

seminários sobre as pesquisas desenvolvidas na Biblioteca Brasiliana Digital. A criação do banco de 

dados do dicionário biobibliográfico sobre viajantes é realizada com a colaboração deste grupo. Além 

disso, em 2013 organizamos o Seminário Internacional de Humanidades Digitais na Biblioteca 

Brasiliana. 

- Desde 2012 - Paisagem, cidade e história 

Coordenação: Ermelinda Moutinho Pataca  

Credenciado no CNPq 

Neste grupo discutíamos os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores envolvidos: 

Ana Paula Megiani (FFLCH), Hugo Segawa (FAU), Renato Cymbalista (FAU) e Euler Sandevile 

(FAU). Trabalhei em conjunto com o professor Hugo Segawa para o desenvolvimento de um guia de 

visitação ao Riacho do Ipiranga, envolvendo um projeto de Cultura e Extensão “Guia de arquitetura e 

paisagem”, com as alunas de graduação Bruna Dallaverde e Vanessa. A minha aluna de mestrado 

Camila Bandeira também participou do projeto. 

 

- Desde 2012, História das ciências, tecnologias e sociedade 

Coordenação: Márcia Regina Barros da Silva 

O grupo tem 18 pesquisadores de instituições científicas paulistas que realizam alguns projetos 

em conjunto sobre a história das ciências e das tecnologias. No grupo realizamos seminários de 

pesquisa, organização de livros, elaboração de material didático, etc. 

 

- Laboratório de Ciência, tecnologia e sociedade – LABCITE 

Local: Departamento de História. Grupo de professores da EACH, do Departamento de 

História e da Faculdade de Educação.  
 

Membro de Sociedades Científicas 

- Membro desde agosto de 2012 de International Commission on the History of Geological 

Sciences (INHIGEO) 
- Membro da Sociedade Brasileira de História da Ciência (SBHC) desde 2012 

 

Assessoria científica às agências de Fomento 

- Assessoria científica junto à FAPESP desde 2009. 

- Assessoria científica junto à CAPES desde 2015. 
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Participação em Bancas 

Doutorado: 

1) SANTOS, V. M. N., PONTUSCHKA, N. N., IMBERNON, R. A. L., PATACA, E. M., 

VIVEIRO, A. A. Participação em banca de Terezinha Chagas Carneiro Pessôa. Discursos e 

práticas docentes de professores de um Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos 

(CEEJA) considerando a categoria geocientífica "Lugar", 2015. Doutorado em Ensino e 

História de Ciências da Terra. Instituto de Geociências – UNICAMP 

2) ARROIO, A., ALVIM, M. H., PATACA, E. M., PEREIRA, M. V. S., BRICCIA, V. 

Participação em banca de Edson Rodrigues Santana. A abordagem da Natureza da Ciência 

subsidiada por recursos fílmicos em uma comunidade de prática, 2014. (Doutorado em 

Educação) Faculdade de Educação – USP. 

3) COMPIANI, M., STRAFORINI, R., PATACA, E. M., LASTORIA, A. C., SEEMANN, J. 

Participação em banca de Ederson Costa Briguenti. A Cartografia e Contexto Local: a 

Linguagem Simbólica e Múltiplas Relações Cotidianas Mediando o Ensino de Geografia, 

2014. Doutorado em Ensino e História de Ciências da Terra. Instituto de Geociências – 

UNICAMP. 

4) JACOBI, P. R., PATACA, E. M., CANIL, K., GIATTI, L. L., ALEDO, A. Participação em 

banca de Samia Nascimento Sulaiman. De que adianta? O papel da educação para a 

prevenção de desastres naturais, 2014. Doutorado em Educação. Faculdade de Educação – 

USP. 

5) KURY, L. B., SA, M. R., PICANCO, J. L., FIGUEIROA, S. F. M., PATACA, E. M. 

Participação em banca de Heitor de Assis Júnior. Ciências e arte nas pinturas de José dos 

Reis Carvalho, 2011. Doutorado em Ensino e História de Ciências da Terra. Instituto de 

Geociências – UNICAMP 

6) BELLUZZO, A. M. M., BUENO, B. S., PATACA, E. M., MATOS, C. Participação em banca 

de Valéria Piccoli Gabriel da Silva. Figurinhas de Brancos e Negros: Carlos Julião e o 

mundo colonial português, 2010. Doutorado em História e fundamentos da arquitetura e 

urbanismo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (USP). 

7) COMPIANI, M., KAWASAKI, C. S., PATACA, E. M., SANTOS, V. M. N., CARVALHO, 

L. M. Participação em banca de Carla Gracioto Panzeri. Sentidos e práticas: a Educação 

Ambiental construída por professores participantes do projeto Ribeirão Anhumas na 

Escola, 2010. Doutorado em Ensino e História de Ciências da Terra – UNICAMP. 

 

Exame de qualificação de doutorado: 

1) JACOBI, P. R., PATACA, E. M., TOLEDO, R. F. Participação em banca de Ana Cristina 

Chagas dos Anjos. Patrimônio e ambiente através da educação patrimonial, 2014. 

Doutorado em Educação, Faculdade de Educação – USP. 

2) JACOBI, P. R., GADOTTI, M., PATACA, E. M. Participação em banca de Luciana Ferreira 

da Silva. Ecos na educação ambiental: redes, interdisciplinaridade e complexidade na 

polissemia da trans(forma)ação, 2008. Doutorado em Educação. Faculdade de Educação – 

USP. 
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Mestrado 

1) CURY, M. X., BRUNO, M. C. O., PATACA, E. M. Participação em banca de Lúcia Shibata. 

A construção de uma expografia para o Museu de Geociências do Instituto de Geociências 

da Universidade de São Paulo, 2015. Mestrado em Museologia. Universidade de São Paulo. 

2) FIGUEIROA, S. F. M., PINTO NETO, P. C., PATACA, E. M. Participação em banca de Haira 

Emanuela Gandolfi. A Natureza da Química em fontes históricas do Brasil colonial: 

contribuições da História da exploração mineral para o Ensino de Química, 2015. 

Mestrado Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Estadual de 

Campinas. 

3) PATACA, E. M., ALVIM, M. H., ZANOTELLO, M. Participação em banca de Suseli de Paula 

Vissicaro. A construção de uma proposta didático-metodológica a partir da história dos 

instrumentos de navegação marítima portugueses, 2014. Mestrado em Ensino, História e 

Filosofia das Ciências e Matemática. Universidade Federal do ABC. 

4) HADDAD, T. A. S., SIQUEIRA, R. M., PATACA, E. M. Participação em banca de Elton 

Morais Barbosa. As matemáticas puras e mistas e a Academia Real Militar do Rio de 

Janeiro: análise de paratextos de tratados, elementos e compêndios, 2014. Mestrado em 

Estudos culturais. Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP. 

5) COMPIANI, M., STRAFORINI, R., PATACA, E. M. Participação em banca de Vanessa 

Lessio Diniz. Práticas da pesquisa colaborativa: contribuições na formação inicial de 

professores e no ensino de geografia, 2014. Mestrado em Ensino e História de Ciências da 

Terra. Instituto de Geociências – UNICAMP. 

6) DANTES, M. A. M., PATACA, E. M., FERREIRA, L. M. Participação em banca de Felipe 

Nascimento da Silva. Os debates médicos sobre as epidemias de febre amarela em 

Campinas (1889-1890), 2012. Mestrado em História Social. Universidade de São Paulo. 

7) SANO, P. T., KAWASAKI, C. S., PATACA, E. M. Participação em banca de Elen Cristina 

Faht. Diagnóstico e análise de atividades relacionadas à Educação Ambiental em escolas 

públicas de São Paulo/SP e Blumenau/SC, 2011. Mestrado em Ensino de Ciências – 

Interunidades – USP. 

Qualificações de mestrado: 

1) BACCI, Denise de La Corte, PATACA, E. M., GONCALVES, P. W. Participação em banca 

de Karina da Costa Sousa. O Tema das mudanças climáticas em cursos de engenharia 

ambiental de Uberaba - MG, 2014. Mestrado em Ensino e História de Ciências da Terra. 

Instituto de Geociências – UNICAMP. 

2) HADDAD, T. A. S., MALACHIAS, M. E. I., PATACA, E. M. Participação em banca de 

Solange Maria da Silva. Para além do exótico: as ciências na África, da história ao ensino, 

2014, Mestrado em Ensino de Ciências - área de biologia. Programa Interunidades – USP. 

3) FIGUEIROA, S. F. M., PATACA, E. M. COMPIANI, M., PINTO NETO, P. C., Participação 

em banca de Haira Emanuela Gandolfi. Por uma valorização da ciência nacional: 

contribuições da História da Ciência brasileira para o ensino de química e seu potencial 

interdisciplinar, 2014. Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática. Universidade 

Estadual de Campinas. 

4) ALVIM, M. H., PATACA, E. M. ZANOTELLO, M. Participação em banca de Suseli de Paula 

Vissicaro. A História das ciências no ensino fundamental, perspectivas para a 

compreensão das grandes navegações portuguesas, 2013. Mestrado em Ensino, História e 

Filosofia das Ciências e Matemática. Universidade Federal do ABC. 

5) COMPIANI, M., CAZETTA, V., PATACA, E. M. Participação em banca de Vanessa Lessio 

Diniz. Ensino de Geografia e o Estudo do Lugar: possibilidades, caminhos e práticas 
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interdisciplinares, 2013. Mestrado em Ensino e História de Ciências da Terra. Instituto de 

Geociências – UNICAMP. 

6) GONCALVES, C. H. B., SIQUEIRA, R. M., PATACA, E. M. Participação em banca de Elton 

Morais Barbosa. Traduções de manuais didáticos e apropriação de conteúdos na 

Academia Real Militar (RJ, século XIX), 2013. Mestrado em Estudos Culturais. Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades. 

7) COMPIANI, M., BACCI, Denise de La Corte, NUNES, V. M., PATACA, E. M. Participação 

em banca de Valdete Ramos de Oliveira Melo. Produção de textos narrativos e descritivos 

por Meio de atividades geocientíficas com alunos do Ensino Fundamental II. Mestrado em 

Ensino e História de Ciências da Terra. Instituto de Geociências – UNICAMP, 2011. 

8) DANTES, M. A. M., SILVA, M. R. B., PATACA, E. M. Participação em banca de Felipe 

Nascimento da Silva. A questão Amarela: Considerações sobre as epidemias de febre 

amarela em Campinas no final do século XIX. Qualificação de Mestrado em História Social 

– Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de História – USP. 2011. 

9) SANO, P. T., KAWASAKI, C. S., PATACA, E. M. Participação em banca de Elen Cristina 

Faht. Diagnóstico e análise de atividades relacionadas à Educação Ambiental em escolas 

públicas de São Paulo/SP e Blumenau/SC, 2009. Mestrado em Ensino de Ciências – 

Interunidades – USP. 

10)  ARROIO, A., PORTO, P., PATACA, E. M. Participação em banca de Edson Rodrigues 

Santana. Relato dos professores de ciências sobre a própria ciência como conhecimento e 

a sua conexão com a história da ciência, 2009. Mestrado em Educação - Faculdade de 

Educação – USP. 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

- Participação em banca de Suzana Silveira Gnaccarini. Arte-Educação: um caminho para a 

construção de significados ambientalmente sustentáveis. 2009. Graduação em Licenciatura em Artes 

Plásticas - ECA/USP 

- Participação em banca de Isabel Cristina Macedo. Audiovisual na Educação: Um estudo 

interdisciplinar do filme 'Os sem floresta'. 2008. Graduação em Pedagogia – FE/USP. 

Participação em bancas de concurso 

1) Participação na banca do concurso para a disciplina de História das Ciências, na Universidade 

Federal do ABC (UFABC) em 2009, juntamente com Márcia Alvin e José Peluzo. Essa 

experiência foi muito enriquecedora e propiciou uma aproximação com o grupo de história das 

ciências que está se formando na UFABC, abrindo possibilidades para pesquisas e atividades 

colaborativas. 

2) Participação na banca do concurso de professor adjunto na área de Pedagogia na Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP); subárea Fundamentos teóricos e práticos do ensino de 

ciências e residência pedagógica em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, 

2011. 

 

3) Orientações 
Fui credenciada na área de Ensino de Ciências do Programa de Pós-graduação em Educação da FEUSP 

em fevereiro de 2009. Participei por dois anos da banca de seleção para o mestrado em Educação, na 

área de Ensino de Ciências (2009 e 2010), experiência bastante enriquecedora, na definição de critérios 
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de seleção de forma dialógica e isenta. A partir do segundo semestre de 2009 passei a orientar no 

mestrado e em 2014 no doutorado. 

 

Orientações concluídas 

Mestrado 

1) Naiane Pereira de Melo. Os trabalhos de campo na Semana de Recepção dos calouros 

no Instituto de Geociências – USP: a institucionalização do ensino de geociências. 
Defesa: 2012. Bolsa do CNPq.  

Banca: Nídia Nacib Pontuschka, Ermelinda Moutinho Pataca, Sílvia F. M. Figueirôa 

2) Vânia Borges Bernal – A formação de professores em Educação Ambiental por meio 

da Educação à Distância: registro crítico-analítico viabilizado pela pesquisa-ação em 

Mirassol D´Oeste. Defesa: 2012.  

Banca: Nídia Nacib Pontuschka, Ermelinda Moutinho Pataca, Paulo Saldiva 

3) Edward Zvingila. Ciência, mito e educação nas representações de vida e morte nos 

espaços cemiteriais de São Paulo na Primeira República (1889-1930). Defesa em 2015. 

Banca: Marcos Ferreira Santos, Francisco Rocha, Ermelinda M. Pataca  

4) Camila Martins da Silva Bandeira. Expedição pelo riacho do Ipiranga: história, ciência 

e ambiente na educação. Defesa em 2015. 

Banca: Nelson Rodrigues Sanjad, Ermelinda M. Pataca, Martha Marandino 

 

Iniciação científica 

1. Daniela Batista da Silva. O lúdico como instrumento de ensino de ciências no Museu da 

Educação e do Brinquedo (MEB-USP). 2014-2015. Bolsa da Reitoria - USP  

2. Solange Silva. As integrações disciplinares no currículo da Licenciatura em Geociências 

e Educação Ambiental (LiGEA/USP): saberes práticos e pedagógicos na formação de 

professores reflexivos. 2014. Bolsa da Reitoria - USP 

3. Fernanda Félix da Conceição. Projetos e práticas educativas de Frei José Mariano da 

Conceição Veloso (1741-1811). 2013. Bolsa do Programa Ensinar com Pesquisa e Extensão – 

PRG/USP 

4. Camila Franco. Desenvolvimento e avaliação de ações educativas na Biblioteca Brasiliana 

Guita e José Mindlin. 2013. Bolsa do BNDES 

5. Estefânia Francis Lopes. Desenvolvimento e avaliação de ações educativas na Biblioteca 

Brasiliana Guita e José Mindlin. 2013. Bolsa do BNDES  

6. Jéssica Policastri. Desenvolvimento e avaliação de ações educativas na Biblioteca 

Brasiliana Guita e José Mindlin. 2013. Bolsa do BNDES  

7. Adriele Nunes. Desenvolvimento e avaliação de ações educativas na Biblioteca Brasiliana 

Guita e José Mindlin. 2013. Bolsa do BNDES 

8. Daniela Ferreira da Silva. As integrações disciplinares no currículo da Licenciatura em 

Geociências e Educação Ambiental (LiGEA/USP): saberes práticos e pedagógicos na 

formação de professores reflexivos. 2013. Bolsa da Reitoria da USP 

9. Tarley Ribeiro Montandon. Levantamento e sistematização de materiais didáticos em 

Geociências e Educação Ambiental. Início: 2012. Bolsista do Programa Ensinar com 

Pesquisa 

10. Daniela Ferreira da Silva. Contribuições das Práticas de pesquisa no curso de Licenciatura 

em Geociências e Educação Ambiental (LiGEA): Formação do educador reflexivo. 2012-

3013. Bolsista da Reitoria da USP. 
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11. Diogo Braz Soares. A contribuição de sítios divulgadores das Geociências na internet para 

a disciplina: Terra e Educação em Ciências do Curso de Especialização em Ensino de 

Ciências para professores da Rede Estadual de Ensino REDEFOR (Rede São Paulo de 

Formação Docente). 2011. Financiamento Fundação de Apoio à Faculdade de Educação 

(FAFE).  

12. Daniela de Oliveira Camargo. Contribuições das Geociências e Educação Ambiental para 

um grupo de professores participantes do projeto ABC na Educação Cientifica - Mão na 

Massa: uma proposta interdisciplinar. 2010-2011. Financiamento da Fundação de Apoio à 

Faculdade de Educação da USP.  

13.  Luís Anselmo da Costa Nascimento Ifanger. Ecologia na formação de Professores em 

Geociências e Educação Ambiental. 2010-2011. Bolsista do Programa Ensinar com Pesquisa. 

14.  Jessika F. D. Rabello. Geociências e Educação na 1ª Conferência Brasileira de Proteção à 

Natureza (1934). 2009-2010. Bolsista da Fundação de Apoio à Faculdade de Educação. 

15.  Luís Anselmo Costa Nascimento Ifanger. Análise da disciplina de Sistema Terra na 

Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental. 2009. Bolsista da Fundação de Apoio 

à Faculdade de Educação. 

16. Naiane Pereira de Melo. O estudo da disciplina Introdução à Educação Ambiental com 

ênfase nas Geociências. 2008-2009. Bolsista do Programa Ensinar com Pesquisa. 

17. Elder de Lima Magalhães. As relações entre formação acadêmica e profissional de 

estagiários do programa USP Recicla sob a perspectiva da Educação Ambiental. 2008-

2009. Fundação de Apoio à Faculdade de Educação. 

 

Bolsa de treinamento técnico 
 

1) Ana Paula Gonçalves. Desenvolvimento e avaliação de ações educativas na 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. 2013. 
 

Orientação de Projetos de Cultura e Extensão 

Desde agosto de 2012, iniciei a orientação de Cristiane Borges de Oliveira no projeto 

Implementação de bancos de dados para dicionário bio-bibliográfico de Viajantes portugueses 

na biblioteca brasiliana USP, realizado na Biblioteca Brasiliana – USP e com financiamento do 

Programa Aprender com Cultura e Extensão. 

1) Cristiane Borges de Oliveira. Implementação de bancos de dados para dicionário bio-

bibliográfico de Viajantes portugueses na biblioteca brasiliana – USP. 2012.  

2) Fernanda Brandão de Lara. Implementação de bancos de dados para dicionário bio-

bibliográfico de Viajantes portugueses na biblioteca brasiliana – USP. 2013. 

3) Letícia Silva. Implementação de bancos de dados para dicionário bio-bibliográfico de 

Viajantes portugueses na biblioteca brasiliana – USP. 2013.  

 

Orientação PAE 

Orientações de bolsistas no Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE) nas disciplinas de 

Metodologia do Ensino em Geociências e Educação Ambiental I e II. 

1) Daniela Ferreira da Silva. Monitoria na disciplina de Metodologia do Ensino de 

Geociências e Educação Ambiental I (EDM0471). 2015. 

2) Naiane Pereira de Melo. Monitoria na disciplina de Metodologia do Ensino em 

Geociências e Educação Ambiental I (EDM0471). 2010. 
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Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

Quando atuei como professora na Universidade São Marcos, orientei alguns trabalhos de Conclusão 

de Curso (TCC) de alunos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Tal experiência constituiu 

numa oportunidade de relacionar as atividades realizadas na graduação com o desenvolvimento de 

projetos em Gestão Ambiental. 

2) Hervelly Sara Lima Ferreira e Renato Henrique de Faria. Viabilidade econômica de 

implantação de sistema de Gestão Ambiental em Micros e Pequenas Empresas. 2008.  

3) André Luis Charaba, José Vitor Charaba. Recuperação de Áreas Degradadas com 

Plantio de Espécies Nativas. 2008.  

4)  João Albino C. Castro, Cássio H. Xavier, César A. de Matos. Aplicabilidade dos 

resíduos sólidos urbanos visando a reciclagem da lata de alumínio. 2008.  

5) Élcia Saori Quita; Divaldo Viegas. CO2 e efeito estufa: possibilidade de mitigação nas 

manutenções de extintores de incêndio. 2006.  
 

Orientações em andamento 
 

Mestrado 

1) Alline Soler. Água e urbanização na cidade de São Paulo: propostas de ensino no 

Parque Ciente para o Ensino Fundamental. Ingresso em março de 2013, com defesa 

prevista para março de 2016. A aluna já realizou o exame de qualificação 

2) Daniela Ferreira da Silva. O formador de professores no contexto das geociências. 

Ingresso em agosto de 2013, com defesa prevista para agosto de 2016. A aluna já realizou 

o exame de qualificação. 

3) Gabriela Marko. História da ciência na formação inicial de professores. Início em julho 

de 2015. 

Doutorado 
1) Aroldo Nascimento Silva. A Química Moderna em Portugal e no Brasil (1772-1822): 

contribuições para o entendimento da Natureza do Conhecimento Científico no Ensino 

de Química. Início em agosto de 2014. 

2) Roni Ivan Rocha de Oliveira. Os estudos do meio ambiente nas aulas de campo e a 

formação inicial de professores de biologia em curso presencial e à distância. Início em 

agosto de 2014. 

3) Valdir Lamim-Guedes. Comunidades virtuais na formação continuada de Educadores 

Ambientais. Início em março de 2015. 

 

Iniciação Científica 
1) Vinicius Bezerra. A utilização do acervo do Museu da Educação e do Brinquedo (MEB) - USP 

como instrumento do ensino em ciências na formação inicial de professores. Início em 

setembro de 2014.  
 

4) Extensão 
 



92 
 

Projetos de Cultura e Extensão 
 

2013-2014 - Desenvolvimento e avaliação de ações educativas na Biblioteca Brasiliana Guita e José 

Mindlin 

Este projeto propõe o desenvolvimento de ações educativas pelos monitores da Biblioteca Brasiliana 

Guita e José Mindlin. As ações serão construídas aliadas a um processo constante de reflexão, em que 

os educadores avaliarão sua própria prática, seguindo pressupostos da pesquisa-ação. Tais 

pressupostos possibilitam uma articulação entre o ensino e a pesquisa e fundamentarão as atividades 

dos monitores e a criação de uma tradição educativa consciente na instituição. Para ampliarmos a 

divulgação do acervo criamos um setor educativo que ficará responsável pela criação de atividades 

educacionais para alunos e professores da Educação Básica, assim como para públicos espontâneos. 

Tais atividades serão relacionadas aos demais projetos culturais e de divulgação da biblioteca e serão 

coordenados com o auxílio dos bibliotecários e curadores que mantém contato direto com o público. 

Com o objetivo de relacionar pesquisa e ensino, as ações educativas serão analisadas visando seu 

aperfeiçoamento e a divulgação dos resultados.  

4 alunos de Iniciação Científica e 1 bolsista de Treinamento técnico 

Integrantes: Ermelinda Moutinho Pataca (Responsável); Jéssica Policastri; Adriele Nunes; Ana Paula 

Gonçalves; Estefânia Francis Lopes; Camila Franco; João Marcos Cardoso 

Financiador: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES 

 

2012-2014 - Implementação de bancos de dados para dicionário bio-bibliográfico de Viajantes 

portugueses na biblioteca brasiliana – USP 
Descrição: O projeto consistia na implementação no site da Biblioteca Brasiliana (USP) de banco de 

dados biográfico e bibliográfico de viajantes, artistas, administradores coloniais e militares envolvidos 

nas Viagens Filosóficas portuguesas enviadas para as regiões coloniais do Império Português na Ásia, 

África e Brasil no período de 1777 a 1808. Além de constituir importante instrumento de pesquisa, o 

banco de dados com informações biográficas, imagens e textos, pode ser utilizado por professores da 

Educação Básica na elaboração de atividades didáticas. 

2 alunos de com Bolsa do Programa Aprender com Cultura e Extensão 

Integrantes: Ermelinda Moutinho Pataca (Responsável); Daniela Pires; Maria Clara de Paixão de 

Souza; Cristiane Borges de Oliveira; Fernanda Brandão de Lara 

Financiador: Pró-reitoria de Cultura e Extensão - USP-PRCEU-USP 

 

2008 - Educando nas águas do Pirajuçara 

Projeto de extensão promovido pelo grupo TEIA (USP) com o desenvolvimento de um curso de 

Formação de Professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo para a construção de currículos 

locais utilizando a Bacia Hidrográfica do Rio Pirajuçara nos municípios de Taboão da Serra, Embu e 

São Paulo. 

2 Alunos com bolsa da Pró-reitoria de cultura e extensão 

Integrantes: Ermelinda Moutinho Pataca; Denise de La Corte Bacci (Responsável); Pedro Roberto 

Jacobi; BEDUSCHI, Luis Carlos; ROMERA, Paulo 

Financiador: Pró-reitoria de Cultura e Extensão - USP-PRCEU-USP 

Produções: 1 artigo 
 

2011-2013 Portal Memória - USP, 2011 
Projeto de desenvolvimento de um portal no site do Museu de Ciências da USP com objetivo de resgatar a 

memória institucional através da criação de bancos de dados biográfico e institucional. 

Participantes: Marina Yamamoto (diretora do Museu de Ciências), Guilherme Marson, Ermelinda M. Pataca 

Produção de 1 site. 
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Durante os processos de pesquisa sobre Arte, Ciência e Técnica nas viagens científicas luso-

brasileiras, elaboramos alguns materiais audiovisuais e participamos de curadorias de eventos culturais 

e exposições com o objetivo de difundir a temática para o público espontâneo e escolar. 

 

Criação de audiovisuais 

Projeto: CD-ROM A Viagem Filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira 

Período 2002. 

Estagiário: Caluã de Lacerda Pataca,  

Local: Laboratório de Produção de Recursos Didáticos em Geociências (Instituto de 

Geociências/UNICAMP)  

Descrição: Através de um ambiente virtual, reconstituímos a trajetória da Viagem, 

considerando-se os aspectos determinantes da produção de imagens e textos da expedição, como 

ambiente geográfico, paisagem sonora, interação dos artistas com personalidades locais, condições 

naturais dessas localidades, etc. Durante a produção do material a interdisciplinaridade foi ressaltada 

pela forma hipertextual e interacional que o meio permite através de textos, criação de ambientes 

sonoros e estrutura de navegação. 

 

Vídeo: Percurso do Tietê  

Fernando Lamanna. 

Período: 2011: 

Descrição: Idealizado inicialmente para ser trabalhado na disciplina Terra da especialização 

em Ensino de ciências do REDEFOR, a produção do audiovisual tem proposições didáticas de 

apresentar a história ambiental e geocientífica do Rio Tietê, desde sua nascente em Salesópolis até 

Porto Feliz, confrontando imagens atuais com pinturas de viajantes do século XIX e fotografias do 

século XX, revelando as alterações na paisagem. As gravações do trecho entre São Paulo e Porto Feliz 

já foram realizadas e as imagens foram editadas. Atualmente estamos pesquisando a iconografia sobre 

a temática para complementar a edição. 

 

Curadorias 

Este Mundo é Meu! e as Sete Sementes 

Período: 2008 

Local: Centro Cultural São Paulo (CCSP) 

Cidade: São Paulo/SP. 

Curadoria: Lizette Negreiros, curadora de Teatro Infantil do CCSP 

Participação: curadora convidada 

Descrição: Estimular, por meio de expressões artísticas, atividades didáticas, debates 

científicos e educativos sobre o meio ambiente, a participação cidadã e a mobilização individual e 

coletiva. A perspectiva adotada foi de dar preferência a temáticas locais, ou seja, aos problemas 

ambientais da cidade de São Paulo, numa conexão com o meio ambiente em âmbito nacional. Participei 

na elaboração do projeto e de grande parte da programação, que foi dividida em 5 eixos: programação 

artística, audiovisual, fórum de reflexões, fórum com relatos de experiências em Educação Ambiental 

e atividades educacionais. Fiquei responsável principalmente pelos três últimos eixos, dentre as quais, 

destaco as atividades educativas, elaboradas e realizadas numa parceria com a Divisão de Ação 

Cultural e Educativa (DACE) do CCSP. Idealizamos oficinas e workshops para crianças, adultos, 

monitores, professores e funcionários do CCSP, numa relação entre ciência, arte e meio ambiente para 

a sensibilização do público e a compreensão ambiental de forma lúdica.  
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Exposição: Frei Veloso e a Tipografia do Arco do Cego,  

Curadoras: Cristina Antunes e Ermelinda M. Pataca 

Expografia: Sérgio Pizolli.  

Realização: Biblioteca Brasiliana 

Financiamento: Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)  

Local: Pinacoteca do Estado de São Paulo 

Cidade: São Paulo/SP 

Período: Setembro a Novembro de 2011 

Descrição: A exposição teve como objetivo celebrar o bicentenário da morte de Fr. José 

Mariano da Conceição Veloso (1742-1811) com a exposição de cerca de 80 obras editadas por Frei 

Veloso na Tipografia do Arco do Cego, ou outras tipografias portuguesas, e que compõem o acervo 

da Biblioteca Mindlin. A elaboração da exposição foi uma experiência única de relacionar artes, 

ciências e técnicas, através de reproduções de imagens, textos e objetos científicos, como coleções 

mineralógicas, assim como utensílios das artes da gravura. 
 

Participação em bancas de comissões julgadoras 
 

- Comissão julgadora do Prêmio de melhor dissertação em História da Ciência e da Tecnologia, 

promovido pela Sociedade Brasileira de História da Ciência. 2014 

 

- Participação na Comissão julgadora do Programa de Editais 2013 - Preservação de acervos 

documentais, Memórias e Monumentos. Promovido pela Pró-reitoria de Cultura e Extensão 

Universitária – USP. 2013. 

  

Cursos de Formação de professores 
 

1) Curso de especialização - Terra e Educação em Ciências, 

- 2ª edição - 2012. 10 semanas. 

- 1ª edição – 2011. 10 semanas 

Especialista da disciplina Terra, do curso de Especialização em Ensino de Ciências para 

professores da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, no projeto REDEFOR. Fui 

responsável pela orientação aos tutores do curso de minha autoria. 

2) Disciplina de Educação Ambiental e Geocientífica, 2011, 40 horas para três turmas 

Curso de Especialização: Ensino de Ciências para professores da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo. 

3) Disciplina de História das Ciências, 2011. 32 horas para três turmas 

Curso de Especialização: Ensino de Ciências para professores da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo. 

4) Aula sobre Produção e utilização de documentos em pesquisas educacionais, 2011. Aula 

de 4 horas para três turmas 

Curso de Especialização: Gestão escolar para gestores da Rede Municipal de Ensino de São 

Bernardo do Campo. 

5) Curso de formação de professores 'Geotecnologias como apoio à elaboração de material 

didático para o ensino fundamental: Atlas Ambiental Escolar de Campinas - Módulo I', 

2009. 6 horas de aulas sobre história e meio ambiente na formação dos professores do projeto 

"Atlas Ambiental Escolar de Campinas" 
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6) BACCI, Denise de La Corte, PATACA, E. M., JACOBI, P. R., ROMERA, P., BEDUSCHI, L. 

C. 

Curso de Extensão semipresencial: Educando nas águas do Pirajuçara, 2008, 80 horas,  

Curso de Formação de Professores da Rede Pública de Ensino. Fiquei responsável pelo módulo 

histórico, abordando a história ambiental e “A água no Brasil Colonial” para a construção da 

história da Bacia do Pirajuçara. 

7) SILVA, F. K. M., PATACA, E. M., NUNES, V. M. N. 2008. 8 horas de aula 

Módulo de Pesquisa do Professor 

Curso de formação de Professores como parte do projeto “Elaboração de conhecimentos 

escolares e curriculares relacionados às ciências, à sociedade e ao ambiente na Escola Básica 

com ênfase na regionalização a partir dos resultados de projeto de políticas públicas. 

8) KULAIF, Y., GEBARA, M. J., PATACA, E. M. 2007. 24 horas de aula. 

Módulo de Interdisciplinaridade 
Curso de formação de Professores como parte do projeto “Elaboração de conhecimentos 

escolares e curriculares relacionados às ciências, à sociedade e ao ambiente na Escola Básica 

com ênfase na regionalização a partir dos resultados de projeto de políticas públicas”. 

9) Metodologia de Ensino das Disciplinas da Área de Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias: Física, Química e Biologia – II. 2007. 64 horas em 1 turma. 

Curso de extensão no Programa Teia do Saber para professores de ciências e matemática do 

Ensino Fundamental II 

10) Ensino e História da Ciência. 2006. 8 horas para 1 turma 

Formação de professores no Programa Teia do Saber. Disciplina de "Metodologia de Ensino 

das Disciplinas da Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: Física, 

Química e Biologia – II 

11)  Remediação e Recuperação Ambiental. 2006. 8 horas. 1 turma. 

Formação de professores no Programa Teia do Saber. Disciplina de "Metodologia de Ensino 

das Disciplinas da Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: Física, 

Química e Biologia – II 

12) História das ciências e ensino. 2005. 8 horas para 10 turmas. 

Programa Teia do Saber de Formação de Professores nas áreas de História e Geografia 

13) A água no Brasil colônia. 2005. 8 horas para 10 turmas 

Programa Teia do Saber de Formação de Professores nas áreas de História e Geografia 

 

Cursos de formação de monitores de museus 
 

1) Formação dos monitores do Museu da Educação e do Brinquedo - MEB, 2015. 10 horas. 

2) Formação de monitores do Museu da Educação e do Brinquedo (MEB), em colaboração com 

a Biblioteca da Faculdade de Educação da USP e como o Laboratório de Brinquedos e 

Materiais Pedagógicos (LABRIMP) para monitoria integrada na exposição Cenas Infantis de 

esculturas de Sandra Guinle e de atividades lúdicas no LABRIMP 

3) Formação dos monitores da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, 2013. 40 horas. 

Formação continuada de monitores da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, com atuação 

mais concentrada no início da atuação e encontros mensais para formação continuada 

4) História das Ciências e Ensino, 2012. 8 horas. 

Curso de formação de monitores da Estação Ciência 
 

Minicursos em eventos 
 

1) Evolucionismo: pensamento científico e pensamento social, 2012. 6 horas. 
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Minicurso promovido pela Sociedade Brasileira de História da Ciência (SBHC) no 13º 

Simpósio Nacional de História da Ciência e da Tecnologia 

2) Atividade de Campo pelo Riacho do Ipiranga, 2009. 8 horas. 

Trabalho de Campo do “2º Seminário de Ensino e História das Ciências da Terra” 
 

Organização de Eventos 
 

1) PATACA, E. M., GOBBI, M. A., MARANDINO, M., PAGNEZ, K. Ciclo de palestras do 

Museu da Educação e do Brinquedo, 2015. 

2) MARANDINO, M., PATACA, E. M., GOBBI, M. A. O Museu da Educação e do Brinquedo 

(MEB) na 13ª Semana de Museus do IBRAM, 2015 

3) PATACA, E. M., ALVIM, M. H. Coordenação do Simpósio Temático - História das 

Ciências no Brasil e o Ensino: dimensões teóricas e metodológicas, 2014.  

4) PATACA, E. M., ANTUNES, C., PIZOLI, S., PUNTONI, P. Curadoria da exposição Frei 

Veloso e a Tipografia do Arco do Cego, 2011. 

5) MEGIANI, A. P., PAIXAO, M. C. S., PATACA, E. M., KANTOR, I. Seminário Mindlin 

2011 - Frei Veloso e a Tipografia do Arco do Cego, 2011 

6) XVI ENDIPE - Encontro Nacional em Didática e Prática de Ensino – 23 a 26 de julho de 

2012 - UNICAMP.  

7) 13° Seminário Nacional de História da Ciência e Tecnologia – 2012 - FFLCH – USP.  

8) 2º Simpósio de Ensino e História das Ciências da Terra. 2009. Instituto de Geociências – 

USP 

9) NEGREIROS, L., PATACA, E. M. Este Mundo é Meu! 2008. Centro Cultural São Paulo. 

 

Participação em eventos com apresentação de trabalhos 

1) Viagens, museus e cartografia na Amazônia Setecentista: aspectos da vida e obra de 

Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815), 2015. Apresentação do trabalho: Imagens, 

textos e coleções na Viagem Philosophica de Alexandre Rodrigues Ferreira. 

2) O Museu da Educação e do Brinquedo (MEB) na 13ª Semana de Museus do IBRAM, 

2015. Apresentação do trabalho: Projetos do Museu da Educação e do Brinquedo em 2015. 

3) O Museu da Educação e do Brinquedo (MEB) NA 13ª Semana de Museus do IBRAM, 

2015. Apresentação do trabalho: Roteiros socioambientais pelo Riacho do Ipiranga. 

4) Iª Jornada de Estudos Rubens Borba de Moraes. Brasiliana, Brasilianas, 2014. 

Apresentação do trabalho: Dicionário biobibliográfico de Viajantes Luso-Brasileiros, 

1755-1808. 

5) 14º Seminário Nacional de História da Ciência e Tecnologia, 2014. Apresentação do 

trabalho: História das geociências no estudo do lugar - os trabalhos de campo como 

agentes articuladores de sequencias didáticas na Região Metropolitana de São Paulo. 

6) 2º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica, 2014. Apresentação do trabalho: 

Implementação de banco de dados georreferenciados das Viagens Filosóficas portuguesas 

(1755-1808) na Biblioteca Brasiliana (USP). 

7) Reunião Regional da Sociedade Brasileira de Paleontologia, 2014. Apresentação do 

trabalho: Considerações sobre a história da paleontologia e o conceito do tempo geológico 

na educação científica. 

8) I Congresso da Sharp (Society for the History of Authorship, reading and publishing, 

2013. Apresentação do trabalho: Frei José Mariano da Conceição Veloso: arte e ciência 

na ilustração luso-brasileira 
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9) 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine, 2013. 

Apresentação do trabalho: Philosophical travels in the Portuguese World: perceptions and 

experiences in fieldwork, 1777-1808. 

10) I Colóquio de Cultura e Educação na América Portuguesa. (2012) Apresentação do 

trabalho: Projetos e práticas educativas de Frei José Mariano da Conceição Veloso 

11) Semana de Recepção dos alunos do curso de Licenciatura em Geociências e Educação 

Ambiental (LiGEA), 2012. Participação na mesa redonda: Ciência, Educação e Meio 

Ambiente. 

12) Seminário Internacional "Arte, Ciência e construção de uma iconografia nacional na 

América Latina", 2011. Apresentação do trabalho: Aspectos da formação e da atuação 

dos artistas nas Viagens Filosóficas pela América Portuguesa (1777-1808). 

13) XXVI Simpósio Nacional de História, 2011. Apresentação do trabalho: Coletar, 

preparar, remeter, transportar - práticas de história natural nas viagens filosóficas 

portuguesas (1777-1808). 

14) 1º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica, 2011. Apresentação do trabalho: 

Congruências entre cartografia e pintura no Prospecto da Vila de Cametá (1784) de José 

Joaquim Freire 

15) 20ª Reunião dos Jardins Botânicos Brasileiros, 2011. Apresentação do trabalho: 

Excursões Didáticas no Jardim Botânico de São Paulo. 

16) Seminário Mindlin 2011 - Frei Veloso e a Tipografia do Arco do Cego, 2011. 

Apresentação do trabalho: Frei Veloso Viajante e Naturalista. 

17) X Congresso Internacional da Associação de Estudos Brasileiros, 2010. Apresentação 

do trabalho: A formação de professores da licenciatura em geociências e educação 

ambiental da Universidade de São Paulo. 

18) IV Congresso Internacional de pesquisa (auto)biográfica, 2010. (Congresso). 

Apresentação do trabalho: Relatos autobiográficos na formação inicial de professores em 

Geociências e Educação Ambiental. 

19) XXV Simpósio Nacional de História. 2009. Trabalho apresentado: Pelo Riacho do 

Ipiranga: uma experiência cultural e educacional.  

20) II Simpósio de Pesquisa em Ensino e História das Ciências da Terra. 2009. Trabalho 

apresentado: Relações entre teoria e prática no Curso de Licenciatura em Geociências e 

Educação Ambiental (LIGEA - USP).  

21) II Simpósio de Pesquisa em Ensino e História das Ciências da Terra. 2009. Palestra: 

Arte, ciência e técnica nas Viagens Científicas luso-brasileiras. 

22) Seminário de Ensino do Programa Interunidades da USP. 2008. Trabalho apresentado: 

A formação de Professores em Geociências e Educação Ambiental. 

23) XXV Simpósio Nacional de História. 2009. Trabalho apresentado: Pelo Riacho do 

Ipiranga: uma experiência cultural e educacional.  

24) Seminário da Sociedade Latino Americana e Caribenha de História Ambiental, 2008. 

Trabalho apresentado: A água no Brasil Colonial: aspectos geográficos, políticos, 

ambientais e econômicos. 

25) Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, 2005. Apresentação do 

trabalho: Viagens Científicas Portuguesas (1777-1808). 

26) Seminário na disciplina de mestrado “História e Arqueologia dos descobrimentos e 

da expansão portuguesa (séculos XV a XVIII)”. Universidade Nova de Lisboa. 2004. 

Trabalho apresentado: Produção e utilização de imagens em Viagens Científicas 

portuguesas (1777-1808). 

27) 51º Congresso Internacional de Americanistas, 2003. Trabalho apresentado: A Produção 

e a Utilização de imagens em Expedições portuguesas entre 1777-1808 para a História 

Natural das Colônias. 
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28) 9º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia - 2º Congresso Luso-

Brasileiro de História da Ciência e da Técnica, 2003. Trabalho apresentado: Aspectos 

geológicos das viagens Filosóficas pelo território brasileiro na transição do século XVIII 

para o século XIX 

29) Landi e o século XVIII na Amazônia, 2003. Trabalho apresentado: Viagens e 

representação do território na Amazônia, 1750-1790 

30) 8º. SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, 

2001. Trabalho apresentado: Arte, Ciência e Técnica na Viagem Philosophica (1783-1792) 

de Alexandre Rodrigues Ferreira: a confecção e a utilização de imagens na capitania do 

Grão-Pará (1783-1784) 

31) XV ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA: HISTÓRIA NO ANO 2000: 

PERSPECTIVAS, 2000. Trabalho apresentado: Arte e ciência nos locais de instrução e 

preparação de desenhos da viagem philosophica (1783-1792) de Alexandre Rodrigues 

Ferreira. 

32) IV JORNADAS LATINO-AMERICANAS DE ESTUDOS SOCIAIS DAS CIÊNCIAS 

E DA TECNOLOGIA – ESOCITE. 2000. Trabalho apresentado: As fronteiras do 

Império: militares, naturalistas e artistas na Amazônia, século XVIII 

33) I ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO, 

1999. Trabalho apresentado: As Representações Geográficas da Viagem Philosophica 

(1783-92) de Alexandre Rodrigues Ferreira como Instrumentos de Dominação Colonial. 

34) V CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E DA 

TECNOLOGIA -, 1998. Trabalho apresentado: Bases de Dados sobre história da ciência, 

da medicina e da técnica em Portugal e no Brasil, do Renascimento até 1900. 

35) II. CONGRESSO INTERNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 1994. Trabalho 

apresentado: Uma base de dados informatizada sobre ciência e técnica em Portugal e no 

Brasil no período colonial brasileiro. 

 

Assessoria científica em eventos 

 

1) Comissão científica no 14º Seminário Nacional de História da Ciência e Tecnologia, 

2014. 

2) Avaliadora no IX ENPEC - Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 

2013.  

3) Avaliadora no VIII ENPEC - Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências, 2011.  

4) 18º SIICUSP. Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP. 2010. 

5) Avaliadora no IX ENPEC - Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 

2009.  

6) Avaliadora no II Simpósio de Pesquisa em Ensino e História das Ciências da Terra. 

2009. 
 

Participação em eventos como moderadora 
 

1) 18º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP - SIICUSP, 2010. 

(Simpósio) Ciências e Divulgação Científica. Coordenação da mesa Ciências e  

2) 19º Simpósio Internacional de Iniciação Científica - SIICUSP na área de 

Humanas e Humanidades da Universidade de São Paulo, 2011. Ensino de Ciências I. 
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Participação em eventos como ouvinte 

1) Workshop “Portal do Museu de Ciências: planejando ações para organizar e difundir 

as coleções e acervos da USP”, organizado pelo Museu de Ciências, no dia 17 de 

novembro de 2011, com carga horária de 8h. 

2) 6° Seminário do Projeto “O Ribeirão das Anhumas na Escola”. 3 e 4 de dezembro de 

2010. Carga horária de 15 horas. 

3) 2Seminário de pesquisa "O Brasil e as exposições universais", 2005.  

4) Seminário Internacional: Luzes nos trópicos: a capitania de São Paulo no século 

XVIII, 2004. 

5) II Congresso Arte e Ciência, 1997. 

6) I Congresso Arte e Ciência, 1995. 
 

Coordenação de Mesas 

1) Coordenação da mesa Ensino de Ciências e Geografia no 17º Simpósio Internacional de 

Iniciação Científica da USP - SIICUSP, 2009. 

2) Coordenação da Mesa “Livro Didático e Ensino de Ciências” no 16º Simpósio Internacional 

de Iniciação Científica da USP - SIICUSP. 2008. 

3) Participação no IV Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental. 2007. 

4) V Semana da Educação - A Universidade de São Paulo e a Formação Docente. Coordenação 

da apresentação de trabalhos sobre Grupo de pesquisa em Ensino de Geociências e Educação 

Ambiental. 2007. 

 

Assessoria científica 

Desde 2008 tenho atuado na assessoria científica de alguns periódicos e em eventos científicos. 

 

Periódicos - Elaboração de pareceres de artigos para as seguintes revistas: 

Revista Galáxia – 1 parecer em 2014, 1 parecer em 2015 

Revista de História – 1 parecer em 2014 

História, Ciências, Saúde – Manguinhos – 1 parecer em 2013, 1 parecer em 2015 

Geologia – USP – 1 parecer em 2013 

Revista Olh@ares – 1 parecer em 2012 

Educação & Sociedade – 1 parecer em 2011 

Educação e Pesquisa – 1 parecer em 2008, 1 parecer em 2009, 1 parecer em 2010, 1 parecer em 2012, 

1 parecer em 2013, 2 pareceres em 2014, 1 parecer em 2015. 

Temporalidades – 1 parecer em 2009 

Ciência & Ensino – 1 parecer em 2008 

Química Nova na Escola – 1 parecer em 2008, 1 parecer em 2011, 1 parecer em 2012 

Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi – 1 parecer em 2010 e 1 parecer em 2013 
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5) Gestão Universitária 

Participação em Comissões 
 

CoC – Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental  

Atuei como representante da Faculdade de Educação na Comissão de Cursos (CoC) da LiGEA desde 

agosto de 2007, no momento de minha contratação, até julho de 2015. Minha participação nesta 

comissão foi essencial para o processo de avaliação e reestruturação curricular do curso de 

implementado em 2011. Assim, os resultados do meu projeto de pesquisa sobre a formação de 

professores em geociências e educação ambiental auxilia nas reflexões sobre o curso e novas 

reestruturações. 

 

Conselho do Museu de Ciências - USP 

Desde maio de 2010 a maio de 2014 participei como representante da Faculdade de Educação no 

Conselho do Museu de Ciências da USP. Minha atuação neste conselho foi essencial para o 

desenvolvimento e implementação do Portal do Memória USP, constituído na colaboração inter-

institucional para a criação de bancos de dados sobre a memória institucional da USP.  

 

Conselho do Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada (EDM) 

Atuei como membro titular de 2009 a 2011 

Posteriormente atuei como membro suplente entre março de 2013 e fevereiro de 2015. 

Desde março de 2015 estou atuando como membro titular do conselho. 

 

Vice-coordenação da área de graduação em Ensino de ciências - maio de 2012 a novembro de 2014 

 

Coordenação da área de graduação em Ensino de ciências e matemática – desde novembro de 2014 

 

Vice-coordenação da área de pós-graduação em Ensino de Ciências – de julho de 2012 a Agosto de 

2013 

 

Coordenação da área de pós-graduação em Ensino de Ciências - desde agosto de 2013 

A coordenação da área de Ensino de Ciências e Matemática tem constituído em grande aprendizado 

pela discussão travada na Comissão de Pós-Graduação sobre a reestruturação das áreas temáticas, com 

definições mais claras sobre as linhas de pesquisa, 

 

Grupo de trabalho para gestão do Museu da Educação e do Brinquedo (MEB) – desde fevereiro de 

2015 
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RESUMO QUANTITATIVO DA PRODUÇÃO 

 

I – QUALIDADE EM PESQUISA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

Atividade Produção nos 

últimos 5 anos 

Produção ao 

longo da carreira 

Participação em Projetos de Pesquisa 4 7 

Participação em Grupos de Pesquisa 4 4 

Artigos completos publicados em periódicos 4 12 

Artigos aceitos para publicação 2 2 

Livros (no prelo) 1 1 

Livros organizados 1 1 

Livro organizado (no prelo) 1 1 

Capítulos de livros 3 3 

Capítulos de livro no pelo 4 4 

Trabalhos completos publicados em anais de eventos 9 19 

Resumos publicados em anais de eventos 2 20 

Conferências 1 1 

Folder 1 1 

Catálogo de exposição 1 1 

Roteiro de atividade de campo 1 1 

Relatórios de pesquisa 2 2 

Participação em bancas de doutoramento 7 7 

Participação em qualificações de doutoramento 1 2 

Participação em bancas de mestrado 7 7 

Participação em qualificações de mestrado 8 10 

Participação em bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso 0 2 

Participação em comissões julgadoras de concursos 4 4 

II – QUALIDADE NA DOCÊNCIA 
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Atividade Produções nos 

últimos 5 anos 

Produções ao 

longo da carreira 

Disciplinas na graduação 4 12 

Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso 0 4 

Disciplinas na pós-graduação 1 (5 turmas)  1 (6 turmas) 

 

 

III – ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Orientações Últimos 5 anos Ao longo da Carreira 

Iniciação científica concluída 13 17 

Iniciação Científica em andamento 2 2 

Bolsistas em projetos de cultura e extensão 3 3 

Programa de Aperfeiçoamento Docente 3 3 

Doutorado em andamento 3 3 

Mestrados concluídos 4 4 

Mestrado em andamento 3 3 

 

 

IV – ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Atividade Últimos 5 anos Ao longo da 

carreira 

Projetos de Cultura e Extensão 3 4 

Projetos de formação de professores 3 3 

Cursos de Especialização 3 3 

Cursos de Formação de professores 5 14 

Cursos de Formação de monitores em museus 4 4 

Participação em grupos do Museu de Ciências 2 2 

Organização de eventos 7 9 

Minicursos em eventos 1 2 

Participação em eventos com apresentação de trabalho 16 33 
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Participação em eventos como ouvinte 2 6 

Coordenação de mesas em eventos 0 4 

Comissão científica em eventos 4 6 

Criação de audiovisual 1 2 

Curadoria de exposição 1 1 

Curadoria de evento artístico-cultural 1 1 

Parecerista Ad hoc (agências de fomento) 2 2 

Assessor de eventos 6 6 

Revisor de Periódico Científico 11 11 

 

 

V – GESTÃO UNIVERSITÁRIA 
 

Participação em Comissões: 10 mandatos 

 


