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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 os posicionamentos do poder judiciário em Diamantina, analisados a partir da imprensa. A pesquisa se justifica, sobretudo quanto à produção de conhecimento

regional, visto que muito se tem pesquisado no Vale do Jequitinhonha, no entanto a perspectiva e abordagem trabalhadas partem de conteúdos documentais até o momento não

muito explorado por outras pesquisas. Como sustenta Henri de Page, que “quanto mais avançamos no direito civil, mais constatamos que a História, muito mais do que a Lógica

ou a Teoria, é a única capaz de explicar o que as nossas instituições são as que e porque é que são as que existem”. (PAGE, Henri. Traité de Droit Civil Belge. 1942, p. 806, apud

John Gilissen, Introdução Histórica ao Direito. 1979, p. 13). Ainda que a história seja tomada por alguns com “desdém”, sobretudo aqueles que se dedicam apenas ao direito

positivo, no nosso entender e acompanhando o raciocínio do autor, existe uma parcela de pesquisadores, não menos importantes que se interessam pela história do direito, com

hercúleas e laboriosas pesquisas que muito contribuem para o conhecimento no campo das ciências jurídicas. O desenvolvimento da pesquisa é norteado por 4 etapas:  Revisão

bibliográfica;  transcrição e e criação de banco de dados;  e redação de texto científico, considerando que o foco da pesquisa é a produção de conhecimento regional, e as fontes

historiográficas da região do Vale do Jequitinhonha apresentam uma série de contradições e equívocos, daí o cuidado por parte de cada linha no confronto das fontes levantas

com outras fontes já apresentadas em outras pesquisas ou que estão arquivadas em outros acervos.
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