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RESUMO

Este viés da pesquisa História do direito: as relações de poder em Diamantina na política, justiça e igreja no século XIX e início do XX do GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS

EM CONSERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE OBRAS RARAS E ESPECIAIS DO MEMORIAL DA FEVALE – GEPCONDORE, tem como objetivo produzir conhecimento regional

demonstrando as influências e articulações da Igreja Católica em Diamantina. A pesquisa norteia-se pelo entendimento de que “pesquisa científica é concebida como um

processo, termo que significa dinâmico, mutante e evolutivo. Um processo composto por múltiplas etapas relacionadas entre si, que acontece ou não de maneira sequencial ou

contínua” (SAMPIERI, COLADO e LUCIO, 2006). A pesquisa por um lado é bibliográfica, elaborada a partir de material publicado em seu marco temporal, muitas delas obras

raras, e por outro lado documental, isto é, a partir de materiais que não receberam tratamento analítico, como é o caso dos acervos da imprensa de Diamantina. Em 1853 a Igreja

Católica implementou o episcopado em Diamantina, intensificando sua presença institucional e iniciando um processo que visava a moralização, regulamentação e

enquadramento do catolicismo popular dentro das normas consideradas corretas pela hierarquia eclesiástica. Por um lado isso significou uma presença mais forte da Igreja

Católica nas questões políticas e sócias da cidade, criando vários empreendimentos entre eles o jornal A Estrela Polar. A Igreja em Diamantina sempre teve muito poder sobre a

cidade e claro, sobre os jornais. O jornal A Estrela Polar, contava com grande número de padres a escrever em suas páginas. Seguindo o modelo dos jornais mineiros, aos

homens de imprensa cabia, pois, educar a população – elites, inclusive – a viver sob os preceitos da ordem e do progresso.  O desenvolvimento da pesquisa é norteado por 4

etapas:  Revisão bibliográfica, etapa que consiste no estudo textos de autores do recorte temporal; Analise de acervos de jornais diamantinenses.
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