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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 política local em Diamantina. A presente pesquisa comunga da concepção de Luiz Carlos de Azevedo, quando este citando

(FERREIRA, Waldemar Martins. História do Direito Brasileiro. 1951, p. 17-18) sustenta que: "o ambiente físico, os fatores étnicos e o meio social em que as instituições jurídicas

nascem e se desenvolvem; e de observar a origem e transformação dessas instituições, relacionando-as como o condicionalismo social e natural de que são produto". É nesta

perspectiva que norteamos esta pesquisa, pois entendemos que o tempo, objeto da história, e neste caso a história do direito, manifesta na sociedade e se registra no tempo

como que num “trace” por meio da memória comunitária e das instituições. Em Minas Gerais, uma característica no desenvolvimento da imprensa foi à instabilidade, fruto da

relação estreita entre política e imprensa. Somente em 1823 é que nasceu a primeira publicação em território mineiro, sendo Minas Gerais a sexta província a ter jornais

circulando. Foi com o Compilador Mineiro, surgindo em 13 de outubro de 1823, que a província marcou o surgimento de seus periódicos.  Em Diamantina, surge o primeiro jornal

republicano O Jequitinhonha, que circulou de 1860 a 1873, e em seus dez primeiros anos de vida seguia a linha política liberal. 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 redação de texto científico.
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