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Nota curricular: Investigadora, é formada em História pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (1973), com mestrado em História pela Universidade 
Federal Fluminense (1983) e doutoramento em História Social pela Universidade 

de São Paulo (1994). Realizou estágio pós doutoral na ECA/USP em 2013. É 
membro de diversas instituições de investigação – ANPUH, CLEPUL, AHILA, 

BRASA, SHARP, SEO. Foi presidente, vice-presidente, tesoureira e secretária da 
ANPUH em diversas gestões, sendo segunda-secretária ao longo da Direção da 

ANPUH presidida pela professora Maria Helena Rolim Capelato (2015-2017). Foi 
eleita presidente da SEO nas gestões 2017-2019 e 2019-2021. É professora 

Associada da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Aposentou-se em 
fevereiro de 2020. Atua no PPGH/UERJ como docente permanente desde a sua 

criação. Concentra seus estudos no período de Brasil Império, atuando 

principalmente nos seguintes recortes temáticos: história cultural, história 
política, relações culturais e história do livro e da leitura, tendo publicado livros, 

capítulos e artigos sobre o tema. Organizou diversos livros com os mesmos 
recortes temáticos. Foi bolseira da Fundação Carlos Chagas de Pesquisa (FAPERJ) 

desde 2010 até 2017, como Cientista de Nosso Estado. Atuou como coordenadora 
da área de História da Faperj entre 2014 e 2018. Foi investigadora do Projeto 

Internacional coordenado pelos professores Márcia Abreu (UNICAMP) e Jean-
Yves Mollier (Universidade de Paris/Versailles), financiado pela Fapesp entre 2013 

e 2017. Foi investigadora principal do projeto Pronex/Faperj/CNPq, coordenado 



pela professora Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves (UERJ), denominado "O 

Estado brasileiro no século XIX: interseções e margens", já encerrado. 
Atualmente, é investigadora principal no projeto Pronex, aprovado pela Faperj 

(2016), sob a coordenação de Lúcia Bastos Pereira das Neves (UERJ). Faz parte 
da direção do Pólo de Pesquisa do Real Gabinete Português de Leitura desde 

2012. É sócia Honorária do IHGB, desde dezembro de 2012. 
  

 


