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O Grupo de Pesquisa Justiça, Administração e Luta Social (JALS), criado em 2009, é sediado no
Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto e filiado ao Diretório dos Grupos de
Pesquisa do Brasil do CNPq. Tem por objetivo realizar pesquisas e efetuar debates referentes aos
conflitos e às formas institucionais ocorridos no Brasil nos séculos XVIII e XIX, especialmente na
Capitania e Província de Minas Gerais. Visa, em linhas gerais, investigar, por um lado, a dinâmica e o
funcionamento de instituições jurídico-administrativas e, por outro, os modos pelos quais eram
socialmente apropriadas e subvertidas. O grupo é coordenado pelos professores Marco Antônio Silveira e
Álvaro de Araújo Antunes, ambos da UFOP; e conta com a participação de pesquisadores devotados a
investigações sobre as Minas setecentistas e oitocentistas, privilegiando o Termo de Mariana. O JALS
atua em duas linhas de pesquisa:
Luta Social - a linha visa analisar a dinâmica das lutas sociais travadas na América portuguesa e no
Brasil imperial, privilegiando suas relações com questões atinentes à justiça e à administração. Nesse
sentido, vale-se do conceito de guerra como instrumento de investigação das formas de subversão do
direito e do arcabouço institucional.
Práticas e Estratégias Institucionais - a linha foca as instituições, a administração e a justiça ao longo da
história do Brasil, com ênfase no período colonial e imperial de Minas Gerais. Busca articular a
constituição de bases teórico-metodológicas com a experiência investigava dos seus integrantes. Em
ambas as frentes de estudos, o poder como disciplina, ação tática e estratégica, ou associado às
instituições, constitui o cerne das preocupações analíticas.
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