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Linha de Pesquisa: Museologia, museus e gênero 

Projeto: Narrativas patrimoniais sobre Ouro Preto nas obras de Eponina Ruas, Lucia 
Machado de Almeida, Maria Aracy Lessa e Maj Gustafson. 
Resumo: A cidade de Ouro Preto foi constituída como patrimônio dentro de 
perspectivas discursivas elaboradas principalmente por homens. Observa-se 
historicamente a produção imagética e textual que desde o início do século XX coloca a 
cidade como "relíquia", "monumento" e "patrimônio" construída pelo olhar de 
memorialistas, viajantes, intelectuais, artistas e gestores homens justificando ações 
preservacionistas e de musealização. Importa destacar que as mulheres produziram 
discursos sobre Ouro Preto e sua perspectiva patrimonial. A produção realizada pelas 
mulheres necessita ser estudada e compreendida como parte de um contexto mais 
amplo de atribuição de valores e significados em torno das memórias e patrimônios. O 
presente projeto de pesquisa propõe analisar a produção publicada em livro de quatro 
autoras mulheres: Eponina Ruas, Lucia Machado de Almeida, Maria Aracy Lessa e Maj 
Gustafson. Todos os livros em questão tratam exclusivamente de Ouro Preto. Nosso 
principal objetivo é compreender o discurso memorialístico elaborado por elas sobre a 
cidade e seu patrimônio. 
Palavras-chave: Ouro Preto, Museologia, patrimônio cultural, mulheres, feminismo, 
gênero. 
 
Requisitos necessários: 
- Estar regularmente matriculada e cursando o Curso de Museologia entre o 3º e 6º 
período; 
- Possuir coeficiente de rendimento (CR) igual ou superior a 6; 
- Possuir currículo Lattes cadastrado, publicado e atualizado na base do CNPq 
(Plataforma Lattes); 
- Disponibilidade para jornada de 15 (quinze) horas semanais de atividades.  
- A bolsa terá vigência de 12 (doze) meses, com início em 01 de março de 2020 e 
término em 28 de Fevereiro de 2021; 
-A bolsa tem caráter temporário, não pode ser acumulada com estágios remunerados, 
bolsas de outros programas (CNPq, FAPEMIG, UFOP, Fundações e/ou outras agências 
de fomento), e não gera vínculo empregatício. 
As interessadas deverão enviar para o email audebert@ufop.edu.br até o dia 04 de 

novembro o Histórico Escolar atualizado e uma Carta de Interesse respondendo: Por 

que devemos estudar as mulheres, suas memórias e histórias?  

Profa. Ana Audebert 
Ouro Preto, 31 de outubro de 2019 
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