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RESUMO

Este viés da pesquisa História do direito: as relações de poder em Diamantina na política, justiça e igreja no final 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 principais influências de instituições de ensino em Diamantina. É a partir dos acervos dos jornais históricos de Diamantina, que

demonstraremos as relações de poder das principais instituições de ensino da cidade no final do século XIX e início do século XX. Pesquisar sobre as relações de poder, nesta

pesquisa, toma como pertinente a abordagem de Michel Foucault em sua Microfísica do Poder em que, “captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais,

principalmente no ponto em que ultrapassando as regras de direito que o organizam e delimitam (...) Em outras palavras, captar o poder na extremidade cada vez menos jurídica

de seu exercício.” (FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 1979). Estas instituições objeto nesta pesquisa, ao serem abordadas tomaremos como norte o que escreve

Henrique de Lima Vaz, em seus Escritos de filosofia II, “O ciclo autoritário, sob cuja égide a sociedade brasileira conheceu profundas transformações, designadas usualmente

com o termo abrangente e ambíguo de “modernização”, toca aparentemente seu fim.” (VAZ, Henrique C. de Lima. 1988. p. 263). Neste sentido, com a compreensão dos

processos de relações de poder das instituições locais, teremos maiores elementos na compreensão do todo, isto é, o entendimento destas instituições numa proporção de Brasil.

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;  transcrição e Banco de dados; e por fim redação de texto científico. 
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