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1. INTRODUÇÃO 

A definição de um ponto de partida significa para uma pesquisa, a criação de um 

ponto de referência capaz de sustentar e congregar toda a força das análises no sentido 

de extrair, em diversos momentos, concepções e teorias capazes de servirem de modelos 

para a interpretação de fatos sociais semelhantes. Neste breve trabalho, adotamos como 

ponto de referência a análise do caráter histórico dos juízes de paz na comunidade rural 

de Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno, mais conhecido como Rio das Mortes, 

nos últimos cinqüenta anos, no intuito de estudar determinados mecanismos 

responsáveis pela manutenção de um código de conduta capaz de estruturar e reproduzir 

formas elementares de dominação. 

Dessa forma, a escolha desse alvo nos permite analisar a criatividade presente nas 

práticas comuns da vida cotidiana do local considerando-as como operações providas de 

multiformas, mas que obedecem a um sistema único de regras. A partir do exercício 

político dos juízes de paz realizado no intento de se edificar uma concepção prática da 

ordem, podemos investigar a existência de dinâmicas culturais capazes de exemplificar 

as principais fontes nas quais uma comunidade se auto-regula no sentido de criar uma 

coesão específica ao redor de um código moral, bem como de compreender as diversas 

formas com que essa cultura popular herdada através do senso prático cotidiano 
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contribui para a formação das classes hegemônicas e de uma estrutura elementar de 

dominação. 

Em suma, usamos a constituição histórica do cargo na comunidade em questão 

para adentrarmos em debates teóricos sobre a reputação, a moral e o prestígio enquanto 

itens decisivos na apresentação das relações de dominação. 

Durante a construção deste breve trabalho foram realizadas entrevistas com 

determinados indivíduos das comunidades em questão que exerceram o cargo ou que 

mantiveram em função de parentesco ou de amizade relações estreitas com os juízes de 

paz. Nessa mesma linha de abordagem, foram também analisados processos crimes 

referentes ao exercício de mediação e à manutenção da ordem pública das comunidades 

em estudo. 

 

2. O PRETEXTO DA CONSTRUÇÃO DE UM PERFIL POLÍTICO: UM 

PARADOXO HISTÓRICO 

El juez de paz brasileño, como se consibió originalmente, sería um 
magistrado sin entrenamiento y sin paga elegido para ejercer a nível de la 
parroquia, que desempeñaría las funciones de juez em asuntos de poca 
importância y conciliaria a los litigantes em perspectiva (FLORY, 1986, p. 
81). 

O cargo de juiz de paz foi criado em 1827 no contexto político do final do Império 

e início do primeiro período regencial no Brasil. Localizada no seio dos movimentos e 

reformas que ensejavam o liberalismo, a criação do cargo buscava por legitimidade 

através da idealização de um compromisso filosófico e estratégico com o localismo e 

com a descentralização do poder. Dessa forma, aos juízes de paz buscava delegar um 

exercício tanto simbólico quanto representativo no sentido de estabelecer nas 

comunidades um exercício coerente da prestação jurisdicional e administrativa de modo 
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geral, num contexto social narrado por processos e regimes fragmentados e 

fragmentários. O estabelecimento de tal cargo foi inscrito num plano de governo repleto 

por uma gramática paradoxal que ao mesmo tempo em que ostentava em suas “faixas” 

as considerações ideológicas do liberalismo, carregava em seus punhos os tradicionais 

desenhos do autoritarismo local, resquícios ainda referentes ao exercício dos juízes 

ordinários, dos juízes de vintena e do almotacel.1 

A criação do cargo, que mais tarde veio assumir às vezes de uma espécie de 

condecoração social, foi guiada de maneira a se fortalecer naquele momento a 

centralidade ideológica sob as formas da identidade estatal, encorpando e criando 

padrões às prestações jurisdicionais e administrativas no Brasil. 

Ao contrário da postulação inicial dessas estratégicas, o cargo veio, ao longo do 

tempo estabelecendo uma forte conexão entre o exercício do juizado de paz e a 

identidade local, fruto das qualificações e desdobramentos do localismo liberal. Dessa 

forma, surge o primeiro paradoxo de nossas reflexões no sentido da constituição 

elementar na atuação dos juízes de paz: um exercício extensivo na tentativa da 

centralização ideológica do poder que findou-se por descentralizar as prestações 

jurídico-administrativas em função da identidade local na representação dos juízes de 

paz. Nesse sentido, segundo Thomaz Flory, o juiz de paz era uma personalidade 

orgânica, produto de seu ambiente e as suas atividades eram mais coordenadas pelas 

demandas e pressões individuais e coletivas locais do que por normatizações oficiais. 

                                                        
1 Esses três cargos foram regimentados através das Ordenações Filipinas e traziam em si, em diferentes 
grandezas espaciais e jurisdicionais, formas de abuso de poder e de ineficiência.  Os juízes ordinários 
eram magistrados eleitos com a maior hierarquia legal portuguesa, sua jurisdição era disposta em 
função de questões civis que abarcavam valores de até 3 milreis em localidades com mais de duzentos 
habitantes. Os juízes de vintena atuavam em povoados rurais em causas que não fossem penais, mas 
civis de pequenas causas. Já o juiz de almotaçaria ou almotacel desfrutava de um escasso prestígio e 
atuava como se fosse um conselheiro municipal voltado para questões financeiras. O cargo de juiz de 
paz reuniu elementos referentes a esses três cargos (FLORY, 1986, pp. 87-89). 
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Moralmente la parroquia era La família ligeramente amplificada; 
politicamente era El Estado em uma miniatura extrema y remota (FLORY, 
1986, p. 22). 

 

Esse primeiro paradoxo sustentado e reproduzido pelas contradições históricas 

nos compromete a interpretar de maneira extensiva o perfil herdado pelos juízes de paz 

ao longo do tempo de forma a investigar as suas práticas jurídicas, políticas e 

administrativas, bem como a sua atuação moral e o seu respaldo social nas comunidades 

rurais brasileiras como frutos da própria manutenção de um sistema político-ideológico 

ambivalente. Dessa forma, buscamos através desse primeiro paradoxo o movimento 

instaurador dos juízes de paz como legítima forma de representação da ordem local 

enquanto medida que, ao mesmo tempo em que consagrava o localismo enquanto 

sistema de práticas e identidades locais definidas, encontrava respaldo ideológico na 

concepção estatal, que naquele tempo buscava definir o liberalismo como identidade 

nacional. Portanto, tratava-se de um cargo que, ao mesmo tempo devia à centralidade 

ideológica e governamental, se legitimava através de um exercício local e representativo 

da ordem e da reputação próprios de sua comunidade de origem. 

Nesse contexto, destacamos neste trabalho que a construção local da ordem sob a 

representação dos juízes de paz constitui um importante fato capaz de diagnosticar as 

relações de poder construídas historicamente na região do Rio das Mortes e como tal 

situação jurídica ainda hoje nos pode servir no sentido de desenvolver reflexões a 

respeito da mediação enquanto prática de reprodução de processos sociais dominantes e 

hegemônicos.  

Essa contradição política constitutiva do juizado de paz no Brasil trás consigo 

importantes sistemas e filiações contraditórias para se compreender a formação classista 

no campesinato mineiro e nos dá subsídios para entender as práticas dominantes através 
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de hábitos estruturados no cotidiano político e social de comunidades rurais que até os 

dias de hoje ainda se investem de valores pretéritos na construção de suas consciências e 

associações. 

O primeiro aspecto definido na tentativa da elaboração e reflexão sobre a 

construção social dos perfis dos juízes de paz foi a incorporação da representação local 

dos costumes ligados à ordem, à reputação, à moralidade e à honra enquanto sistemas de 

coesão de grupo (PITT-RIVERS, 1973, p. 13 – 14). Os juízes de paz representavam um 

verdadeiro nexo entre os ideais reprodutivos da moral, pois eram sujeitos estabelecidos 

e consagrados através de um código de honra e respeitabilidade que os localizavam em 

diversas esferas da sociabilidade local. Nesse sentido, Joaquim Teodoro, ex-juiz de paz 

do Rio das Mortes destaca: 

Quando eu cheguei aqui, o João Pinheiro era o delegado e era o juiz de paz 
(...). O João Pinheiro quando apontava lá embaixo, os guris todos deitavam 
na grama por respeito àquele homem, ele impunha respeito e medo também2. 

 

No mesmo sentido, Evázio, sobrinho de um juiz de paz do Rio das Mortes adiciona: 

A lembrança que eu tenho era de uma pessoa que tinha muito respeito, 
porque era o juiz de paz, era uma autoridade pra gente, era como um modelo. 
Você admirava, era uma pessoa que conversava com todo mundo, numa 
reunião ele falava. Chegava na igreja, se tivesse que fazer uma palestra, ele 
fazia, chegava na escola. Era aquela coisa, aquela autoridade, aquela 
presença. Eram convidados de festas e eventos3. 

 

Através dos relatos de Joaquim Teodoro e Evázio podemos inferir que a presença dos 

juízes de paz no Rio das Mortes constituía um verdadeiro momento no qual as trocas e 

negociações de valores ocorriam no sentido da construção das relações morais e de reputação. 

Os juízes de paz figuravam e assim categorizavam um sistema de crenças legitimados pela 

                                                        
2  G. 26.07, 01. 2011. 
3  G. 14.10, 01. 2011. 
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manutenção da ordem e do sentido de grupo. Uma visão de comunidade é configurada por 

arranjos de valores e categorias que se tornam senso comum através das práticas e idéias 

dispostas no cotidiano da comunidade (BAILEY, 1971, p. 8). Sendo assim, os juízes de paz 

representavam um sistema de fatos sociais responsáveis por conceder, de maneira geral, ao 

grupo o seu senso de pertencimento a uma ordem coesa. 

Em função dessas configurações que ao longo do tempo foram se tornando cristalizadas 

nas expectativas de ação e código é que os juízes de paz do Rio das Mortes foram assumindo 

novas condições de identidade no cenário da gestão da ordem e da moral local. Dentre algumas 

disposições sociais, a reputação é aquela responsável pela localização de vários outros 

elementos analíticos que podem ser identificados através das categorias: fama, prestígio, 

autoridade e moralidade. 

3. OS BASTIDORES: A FAMA E A CONSTRUÇÃO DE UM CÓDIGO MORAL 

“IMAGINADO”  

Facilitado pela valorização do localismo enquanto projeto de elaboração da ordem, como 

já destacado anteriormente, a grande maioria dos juízes de paz assumiam o cargo através de 

indicações, o que, de maneira geral, se davam através de acordos e arranjos políticos locais que 

buscavam por legitimidade no reconhecimento do “homem nobre e respeitável”, aquele 

identificado como o “bom pai de família” e referencial de conduta moral e solidária nas 

comunidades rurais em trato, mas também, e além dessa disposição socialmente gerida, eram os 

sistemas de alianças e interesses políticos os quais definiam a escolha final. Segundo Geraldo, 

agricultor local, os juízes de paz: 

 

Era “gente boa”, né?! Gente direita, faz as coisas tudo certo, então foi 
escolhido ali4. 

 

E Joaquim Teodoro complementa: 

                                                        
4 G. 18-07, 01. 2011. 
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Um era eleito pelo voto, mas a maioria era escolhida pelo partido que estava 
na situação, eles escolhiam um correligionário deles e tinha a preferência de 
pessoas idôneas5. 

 

 

Numa pequena comunidade onde toda a sociabilidade é localizada em relações 

multiplex, dentro das quais todos se conhecem pessoalmente e alcançam facilmente 

informações a respeito do outro (MARQUES, 2002, p. 182), a moralidade se torna item 

conformador das interações no âmbito da formação da fama e do prestígio. Assim, a 

fama se torna um espaço ideal para a cotidiana negociação de valores e homenagens, 

itens concedidos ou privados na medida em que o as relações de interdependência vão 

se formando ao redor de um código moral estabelecido. Nesse sentido, a fama se torna 

fator essencial na formação de alianças políticas e na definição de diretrizes 

comportamentais e administrativas na sociedade. 

Na comunidade rural do Rio das Mortes o código moral é reconhecido 

essencialmente através da solidariedade e da generosidade, ensejadas, em sua maior 

parte, através do exercício da religiosidade local e na concepção do espaço familiar 

enquanto suporte da ordem e do sagrado cotidiano. Através desses espaços de trocas e 

representações sociais, a ajuda mútua e a proteção produzem um ethos local de retidão e 

de moralidade, bem como de violência, responsável por destacar o espaço da fama 

como reconhecimento local da honra. A fama constitui, dessa forma, um tipo de 

movimento social capaz de estereotipar os indivíduos dando-lhes um senso de 

previsibilidade capaz de estruturar escolhas e valorações futuras derivadas de 

experiências pretéritas (MARQUES, 2002, p. 187). É a fama também, o fato social 

responsável por encorajar e tecer a trama de relações de solidariedade na comunidade 

                                                        
5 G. 26.07, 01. 2011. 
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rural do Rio das Mortes o que, em última ordem, definia as escolhas políticas e as 

alianças locais. 

Segundo Maria Sylvia de Carvalho Franco, o princípio da solidariedade 

possibilita uma relação de complementaridade dos indivíduos das comunidades 

pequenas concedendo-os sistemas de contraprestações que acabam por se estender por 

todas as áreas da vida social (FRANCO, 1997, p 23). Os juízes de paz no Rio das 

Mortes, dessa forma, constituem uma correspondência imediata a essa trama de relações 

de interdependência capazes de solidificar modelos – como o patriarcal, por exemplo – 

importantes para a constituição do conceito de relações comunitárias no âmbito do 

poder. O espaço comum na atuação da vizinhança gera comportamentos sociais que 

possuem referências nas dimensões do interconhecimento e num modo de habitação no 

qual a esfera privada se confunde com a pública e vice-versa criando um sistema de 

práticas sustentadas pela previsibilidade de valores e na posterior dependência. 

Através do surgimento desse espaço de previsibilidade de valores é que os juízes 

de paz eram escolhidos. A fama enquanto reconhecimento fático da moralidade dos 

indivíduos do Rio das Mortes constituiu importante fator na escolha dos juízes de paz e 

na sua conseqüente integração a um sistema de expectativas de ação. Como veremos 

mais adiante, os conflitos enquanto esfera agonística de formação social de valores e 

reputações, também se constituíam importantes oportunidades de estruturação da fama e 

da conseqüente ascensão de indivíduos ao cargo. 

A fama enquanto espaço de estruturação de lutas representa também para as 

classes dominantes do Rio das Mortes6 uma espécie de imperativo obrigacional da 

honra (CAMPBELL, 1964, p. 264) o qual acaba por conceder uma unidade aos valores 

                                                        
6 A composição das classes dominantes da comunidade rural do Rio das Mortes constitui-se por 
fazendeiros proprietários de extensas faixas territoriais e por famílias ligadas ancestralmente a 
indivíduos que exerceram importantes cargos locais, dentre ele os de juiz de paz e delegado. 
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locais ao mesmo tempo em que surge como pré-requisito subjetivo na eleição dos juízes 

de paz.  

Neste contexto a fama é tratada como essencial elemento na escolha e no 

reconhecimento dos juízes de paz enquanto representantes locais da ordem e da 

respeitabilidade, mas esse fato não nos impede de apontar para a ambivalência do 

conceito que também pode denotar um espaço no qual a perda do prestígio se torna uma 

ameaça cotidiana. A “má-fama” constitui uma espécie de sanção àqueles que não agem 

de maneira a estar em proximidade com o código moral estabelecido. Essa forma de 

sanção se dá localmente através da hostilidade que figura em algo não estabelecido 

faticamente, porém através de disposições constantes na construção local dos rumores e 

das fofocas, itens que, segundo Max Gluckman, são absolutamente significantes na 

edificação de uma unidade de grupo. 

Clearly they maintain the unity, morals and values of social groups. 
Beyond this, they enable these groups to control the competing cliques 
and aspiring individuals of which all groups are composed. And 
finally, they make possible the selection of leaders without 
embarrassment (GLUCKMAN, 1963, p. 308). 

 

É, portanto, através dessa sistemática de valores seletivos criados pela fama 

enquanto espaço de negociação de valores, que a eleição dos juízes de paz, mesmo que 

por indicação autoritária de uma minoria e as vezes por um indivíduo apenas, era 

legitimada enquanto produção efetiva de um código moral reconhecido por todos e 

figurado através de acordos e barganhas políticas. Essa forma de escolha reconhecida se 

deve a um fenômeno social de derivação moral, ou seja, através de um movimento pelo 

qual autoritariamente poucos definem o conteúdo referencial de um pretexto de normas 

morais. Através desse aspecto podemos perceber que os critérios de escolha são frutos 

de uma negociação de valores simbolizadas por um código moral reconhecido por todos 

e disposto de forma a não ser faticamente questionado e muito menos alterado. 
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Porém, essa intensa e invisível negociação é disposta através da fama enquanto 

pressuposto das relações de prestígio interacional e é incorporada como mecanismo de 

fachada na definição autoritária daqueles que irão se tornar juízes de paz. É nesse 

momento em que a moral e a reputação deixam de ser representadas por indivíduos de 

fato, instaurando-se na própria objetividade das relações e das instituições. Nesse 

sentido, Pierre Bourdieu nos esclarece que: 

As relações de poder e dependência deixam de ser estabelecidas diretamente 
entre pessoas, mas instauram-se, na própria objetividade, entre instituições, 
isto é, entre diplomas e cargos7 – garantidos e definidos, respectivamente, do 
ponto de vista social; e, através deles, entre os mecanismos sociais que 
produzem e garantem o valor social dos diplomas e cargos, por um lado, e 
por outro, a distribuição desses atributos sociais entre os indivíduos 
biológicos (BOURDIEU, 2001, p. 199). 

 

Temos, portanto aqui, uma verdadeira apropriação de uma concepção de código 

moral local por um sistema de práticas políticas gerenciadas pela solidariedade e pela 

disposição das relações de barganha e aliança que visam manter e legitimar o seu 

próprio projeto de ordem. Esse não é o único, mas um dos vários pilares responsáveis 

por sustentar códigos morais tidos como frutos de elaboração da coesão social histórica, 

porém que são, no final das contas, instrumentos e reflexos das atividades políticas 

hegemônicas de poucos os quais conseguem subverter um “código político” em “código 

moral” em tons de patrimônio local ou como capital específico8. Podemos, portanto, 

começar a pensar um novo conceito: o de código moral imaginado. 

 

4. O EXERCÍCIO DA MEDIAÇÃO 

                                                        
7 No original, titres e postes. 
8 Segundo Pierre Bourdieu, a classe dominante tende sempre a colocar o capital específico, a que ela 
deve a sua posição, no topo da “hierarquia dos princípios de hierarquização” estabelecendo um 
monopólio da produção ideológica e ao mesmo tempo concedendo um senso coeso de legitimidade 
(Bourdieu, 1989, pp 12-13). 
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“o jeito de ele conversar vinha de dentro(...) ele gostava de vestir faixa   e o 
paletó, acho que ele se sentia muito importante”9. 

 

Na comunidade do Rio das Mortes os juízes de paz, como já destacamos, eram 

recebidos diariamente como entidades qualificadas à pacificação e a regulação das 

relações sociais locais. Dessa forma, cumpria aos juízes de paz um intenso jogo no qual 

partia-se de sua reputação definida tanto pelas prerrogativas de sua eleição figuradas 

tanto por um código moral autoritariamente definido anteriormente – fato que o torna a-

histórico e imaginado - quanto pela prática conciliatória, fruto de processos definidos 

pela interação. Trataremos aqui da mediação enquanto sistema de negociação de valores 

capaz de legitimar cotidianamente o poder e o prestígio dos juízes de paz enquanto 

membros de uma classe tanto hegemônica quanto hegemonizante. 

A prática da mediação se deu na comunidade do Rio das Mortes, num primeiro 

momento, em função da ausência de administração pública efetiva no local, instante o 

qual foi responsável por definir o exercício dos juizados de paz enquanto sistema de 

práticas difusas e não previamente estabelecidas. Sendo assim, os juízes de paz, mesmo 

sendo indivíduos leigos e não remunerados, tinham a chancela de uma atuação 

extensiva junto ao cotidiano local. Nesse sentido, no âmbito de seus sistemas de 

prestígios e da prática informal da jurisdição, o cargo pôde se encaixar num modelo 

narrado por Maria Sylvia de Carvalho Franco, o qual designava o exercício marginal de 

práticas administrativas cujos conhecimentos específicos casavam-se de forma efetiva 

com a celeridade e a simplificação das tarefas contidas no caráter pessoal das soluções 

(FRANCO, 1997, p.137). É nesse instante que podemos perceber a interinfluência das 

esferas públicas e privadas sendo construída como processo-chave no destacamento das 

relações de prestígio das classes dominantes no Rio das Mortes, em grande parte 
                                                        
9 G. 12.10, 01.2011 
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representada pelas práticas típicas dos juízes de paz, ou seja, práticas de cunho 

personalistas e não gravadas por um efetivo interesse público. 

A mediação se localizou em todos os momentos das práticas dos juízes de paz do 

Rio das Mortes num espaço onde valores públicos se misturavam com valores privados 

formando assim sistemas que iam possibilitando a todo tempo a prática da troca de 

favores e da barganha bem como a interdependência como fator intrínseco das relações 

sociais locais. Através desse contexto de interações que forçosamente legitimam os mais 

poderosos ou de reputação elevada, no qual os segredos10 e os favores constituem 

fórmulas propícias à manutenção da confiança ao código moral imaginado, é que os 

juízes de paz encontram a sua principal e mais eficaz forma de controle social: a 

conciliação. 

Através da elevação da conciliação ao nível do conceito de interação, podemos 

compreender de uma maneira mais clara o cumprimento que esse exercício social de 

representação se propõe. Segundo Irving Goffman, através da interação se estabelece 

um estado em que todos aceitam temporariamente as questões alheias. Trata-se de uma 

aceitação “funcional” e não “real”, pois precisa conter-se a um acordo de valorações 

sentidas e expressadas de maneira fraca sem que exista uma disposição de aceitação 

fática (GOFFMAN, 1970, p. 18). Esse efeito da interação interpretada no sentido da 

construção conciliatória tem o efeito de conservadorismo visto que reproduz valores 

elementares e tidos como socialmente cristalizados no seio das relações locais de 

sobrevivência moral.  

                                                        
10 Segundo Georg Simmel, a posse de um segredo concede ao indivíduo um senso de superioridade o 
que colabora, portanto para a construção e reprodução de estruturas hierarquizantes capazes de gerar 
distinções sociais (Simmel, 1950, 332 -333). 
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No Rio das Mortes, a experiência de conciliação exercida através da justiça de paz 

tinha como referências constitutivas de sua legitimidade a própria fama e o prestígio, 

valores e espaços frutos do próprio conservadorismo das interações. Como já 

discorremos anteriormente, o prestígio era um dos elementos aliados aos acordos 

políticos na eleição dos juízes de paz bem como elementos naturalmente estruturadores 

do código moral internalizado pelos seus moradores. A respeitabilidade e o espírito 

conservador de valores morais constituíam as principais ferramentas de coerção 

atribuídas à voz dos juízes de paz. Era, portanto, na figura do conselheiro local que se 

desdobravam na incontestabilidade de suas decisões. Nesse sentido, Evázio destaca: 

Era uma paz diferente da de hoje. Eu penso no sentido de, sei lá. Quando eu 
era criança a gente respeitava mais, eu tinha mais medo. Hoje tem polícia, 
tem tudo enquanto há, e não tem paz, estranho, né? A polícia não é mais 
preparada e não consegue? Hoje tem conselho tutelar e tudo e não resolve, 
antes resolvia. 

Acho que eles tinham uma forma mais, sei lá, diferente de agir. Era só com a 
palavra (...). Tinha aquele negócio de coronelismo, aqueles que achavam que 
era coronel, que era xerife11. 

 

Nesse mesmo sentido, Joaquim Vicente, ex-juiz de paz da comunidade de Januária 

destaca: 

Não era difícil resolver as questões aqui porque eu colocava medo neles, era 
a minha autoridade e pronto12. 

 

Partindo dos elementos concedidos por Evázio , Joaquim Teodoro, e Joaquim Vicente 

podemos inferir que a prática da mediação localizada sobre as teleologias da 

conciliação/pacificação, concedia aos juízes de paz uma gama variada de identidades capazes de 

criar diversos espaços de autoridade. Essas formas de expressão da identidade ou segundo 

Bailey, essas máscaras, direcionam a atenção das pessoas para as interpretações desejadas, mais 
                                                        
11 G. 14.10, 01.2011. 
12 G. 13.10, 01.2011. 
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ainda, podem sugerir outras formas de altruísmo e de autoridade. Ainda de acordo com o 

mesmo autor, essas máscaras são capazes de limitar as informações disponíveis numa 

comunidade no sentido de manipular a ordem das sociabilidades (BAILEY, 1971, pp. 291-295). 

É, então, nesse instante no qual é concebida a figura do indivíduo detentor do poder que pode 

ser um líder religioso, um coronel ou até mesmo um juiz de paz. 

5. A NEGOCIAÇÃO DE VALORES 

Mas aquele que pretende ser tratado como maître deve manifestar as virtudes 
que convêm a seu status, a começar pela generosidade e pela dignidade nas 
relações com seus “clientes”. O pacto que une o fazendeiro a seu khammes é 
um acordo de homem a homem que se limita a essa garantia: a fidelidade 
exigida pela honra. Nada de disciplina abstrata, de contrato rigoroso ou 
sanções precisas. Mas, espera-se dos grandes que eles se mostrem dignos de 
seu status, protegendo material e simbolicamente aqueles que estão sob sua 
dependência (BOURDIEU, 2008, p. 203). 

 

Além de conceber e reproduzir identidades localmente reconhecidas, a prática da 

mediação se constitui também como um espaço de negociações de valores por excelência. Não 

objetivamos aqui reforçar a negociação de valores políticos já descritos no momento da escolha 

dos juízes de paz, mas sim de definir a maneira pela qual as classes dominantes mantêm-se na 

direção do já destacado código moral imaginado, ou seja, através da negociação de valores 

sociais. 

Negociar valores, neste contexto, significa que um indivíduo possuidor de fama, prestígio 

e poder precisa estabelecer cotidianamente uma conexão estreita entre os seus interesses 

próprios e os sistemas de valores morais presentes em sua sociedade. Esses valores morais 

constituem-se uma eficaz fonte de legitimação de seus poderes. Segundo Pierre Bourdieu, tal 

processo constitui a garantia da autoridade pessoal (BOURDIEU, 2001, p. 209). 

É no trato diário da reputação que essa negociação de valores sociais se constitui. As 

formas de reputação são inferidas de acordo com um conjunto de valores que orientam a vida 

social e visão de mundo na comunidade, e que estão cotidianamente sendo negociados 
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(MARQUES, 2002, pp. 194-195). A reputação, segundo Bailey, não é exatamente uma 

qualidade na posse de um indivíduo, mas sim um conjunto de opiniões direcionadas ao outro 

(BAILEY, 1971, p. 04), sendo, portanto fruto de uma construção interacional. Nesse sentido, o 

espaço da mediação, enquanto suporte por excelência da interação, devendo ser, portanto, 

localizado nesse sistema de negociações no qual a reputação e a autoridade foram frutos 

imediatos na apreensão diária da autoridade atribuída aos juízes de paz. 

Um cargo através do qual não se auferia formalmente uma renda específica pelo exercício 

laboral, devia de alguma certa forma apresentar algum sistema de contraprestações para que se 

mantivesse de maneira contínua uma relação com a ambição por seu regime. Nesse sentido, 

Evázio nos narra: 

Acontece que os juízes de paz tinham uma recompensa. O pessoal molhava 
as mãos deles, os fazendeiros, sabe? Então eles tinham uma regalia. Eles 
eram beneficiados por isso aí, não era de graça não. É igual a política de 
hoje, entrava num acordo. As vezes os vizinhos não combinavam na divisa 
daí ia lá e um deles ia lá e falava com ele “vê lá se você conversa com o 
outro lá pra fazer a cerca, divisa que eu te dou uma gorjeta”. As vezes 
ganhava de ambas as partes, conseguia agradar os dois lados13.  

 

 O sistema de recompensa, enquanto etapa de uma rede de negociação de valores não se 

localizava apenas nas prestações financeiras e materiais, mas também, e aqui nesse contexto 

com um maior destaque, à dádiva do prestígio social: 

Eram convidados para as festas, tinha comício, todo mundo queria 
chamar o juiz de paz para subir no palanque para dar apoio. Era o 
prestígio, todo mundo respeitava, cumprimentava na mão. Então era 
isso aí (...).Você admirava, era uma pessoa que conversava com todo 
mundo, numa reunião ele falava. Chegava na igreja, se tivesse que 
fazer uma palestra, ele fazia, chegava na escola. Era aquela coisa, 
aquela autoridade, aquela presença. Eram convidados de festas e 
eventos14. 

 

                                                        
13 G. 14.10, 01.2011. 
14 Idem. 
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Podemos perceber através do relato acima que os juízes de paz congregavam ao 

seu redor uma série de representações sociais capazes de criarem uma coesão do 

prestígio que possuíam como referência imediata à respeitabilidade e à honra. O 

homem, juiz de paz e conciliador precisava, portanto, ser parte referencial num sistema 

de valores que serão capazes de colocar em destaque cotidiano o seu próprio conceito de 

honra. A honra, dessa forma, representa um legítimo sistema de integridade reconhecido 

pelos outros (CAMPBELL, 1964, pp. 269 - 277). 

Os juízes de paz tinham lugar reservado na igreja. Essa festa de reinado que 
você vai ver aqui, eram eles quem organizavam, era eles quem mandavam 
em tudo, né?! Mais recentemente, eles tinham lugar mas não por serem 
juízes de paz mas porque era irmãos do Santíssimo ou ministro da 
Eucaristia15. 

 

A honra e o prestígio enquanto contraprestações conferiam um sinal ou diploma 

de excelência de valores a um indivíduo. Como podemos perceber através dos relatos 

acima, o juiz de paz compunha cotidianamente a sua reputação através de sua influência 

em diversas esferas das atividades compartilhadas no Rio das Mortes mantendo-se 

portando através de múltiplas referências de valores, sejam elas próprias de um comício 

político-partidário, sejam elas localizadas no seio dos códigos e práticas religiosas 

reconhecidas pela tradição local. Ora, é justamente esse o trato social que os colocavam 

em constante negociação com os valores locais e que, ao mesmo tempo, os iam 

definindo como legítimos guardiões da moral e dos bons costumes.  

A possibilidade de se fazer onipresente no fazer social diário emprestava aos 

juízes de paz uma espécie de conotação divina capaz de transformá-los em verdadeiros 

confessores da vida cotidiana. Portanto, já podemos definir que os valores em 

negociação têm como objetivo primordial estruturar e edificar a honra dos juízes de paz 

                                                        
15 G. 14.10, 01.2011. 
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enquanto uma composição de vários elementos (CAMPBELL, 1964, p. 268) que, 

quando analisados separadamente, nos permite enxergar a tensão diária em que se 

consistia o exercício do cargo, ou seja, num verdadeiro exercício de confirmação 

constante de seus votos de dominação como uma legítima profissão de fé. 

Portanto, no Rio das Mortes, a atuação dos juízes de paz se dava na esfera da reprodução 

de um código moral “imaginado”, presente em todas as instâncias do fazer social local. Então, 

para que tal intento fosse cumprido, era preciso que os mesmos estivessem em constante acesso 

a esse código através de diversas formas, das quais destacam-se o hábito da generosidade, a 

amizade, o humor e a religiosidade. Temos, dessa forma, um exercício de construções circulares 

da moral no qual parte-se de um código “imaginado” em direção à definição representativa e 

regimental da autoridade – momento da eleição dos juízes de paz – que será então 

cotidianamente responsável por reproduzir formas elementares de dominação – momento da 

mediação e da gerência social dos conflitos –, que por fim buscará por legitimidade no próprio 

testamento que lhe concedeu o poder: o código moral. Chegamos enfim a uma pré-construção 

do conceito de negociação de valores.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em memória de meu pai, transcrevo suas palavras: “é, circunstancialmente, 
entre posturas mais urgentes, cada um deve sentar-se num banco, plantar 
bem um dos pés no chão, curvar-se a espinha, fincar o cotovelo do braço no 
joelho, e, depois, na altura do queixo, apoiar a cabeça no dorso da mão, e 
com olhos amenos assistir ao movimento do sol e das chuvas e dos ventos, e 
com os mesmos olhos amenos assistir à manipulação misteriosa de outras 
ferramentas que o tempo habilmente emprega em suas transformações, não 
questionando jamais sobre seus desígnios insondáveis, sinuosos, como não 
se questionam nos puros planos das planícies as trilhas tortuosas, debaixo 
dos cascos, traçadas nos pastos pelos rebanhos: que o gado sempre vai ao 
poço” (NASSAR, 1989, pp. 195-196). 
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A boa reputação segundo relatos e experiências vividas em campo se constitui a 

fonte de onde os indivíduos em sociedade se mantêm em busca constante pela 

igualdade, prática que em si se constitui uma tensão. Vimos que a fama representa um 

valioso e coeso item capaz de criar e reproduzir formas elementares de dominação no 

seio dos interesses pessoas e das negociações invisíveis de valores. Segundo Thelma 

Fenster e Daniel Smail se um indivíduo possui uma boa performance social, poderá ter 

como resultado uma fama que lhe será útil no futuro. A fama, nesse sentido, gerencia 

uma consciência de manipulação que está implícita no social, onde o indivíduo mantém-

se sempre atento às regras de maneira a jamais dizê-las, expressá-las, porém, antes de 

tudo e para tudo, cumpri-las (FENSTER; SMAIL, 2003, pp. 04 – 05). A fama, portanto, 

pode, nesse contexto, ser identificada enquanto espaço estruturador de práticas 

inconscientes que se reproduzem no seio das relações de dominação. Nesse sentido, os 

historiadores sociais se aproximam do conceito de habitus de Pierre Bourdieu.  

O designado código moral “imaginado”, no sentido da fama por ele construída, 

constitui-se, portanto, o espaço portador de todo um esquema de valores estruturantes e 

estruturados através de um sentimento cultural de pressuposições e fundamentos. É em 

função desse código que se construíam as concepções de ordem na comunidade do Rio 

das Mortes. Os usos desse código moral se convertem em habitus de classe e em 

dominação elementar, que são, segundo Pierre Bourdieu, estratégias de objetivação das 

relações de poder que, na narrativa desta pesquisa, se realiza por fim no diploma 

pessoal, na fidelidade exigida pela honra e na dependência (BOURDIEU, 2002, pp 201–

203). 

O momento da mediação, enquanto figuração da fama, da reputação e da 

moralidade como papéis sociais pré-definidos no Rio das Mortes, constituíram também 

o instante de configuração das relações de dominação e representação dos juízes de paz, 
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o que se tornou a própria realização do modus vivendi interacional, ou seja, da 

manutenção de um consenso operacional (GOFFMAN, 1985, pp.17-19) ao redor do 

código moral “imaginado” e da dominação elementar que esse sistema como este 

narrado pode gerar socialmente. A formação histórica dessas relações de poder que se 

constituíram verdadeiras construções sociais ao longo do tempo no Rio das Mortes 

criou, enquanto mecanismo de reprodução de práticas e concepções homogeneizantes, 

uma realização dramática do cargo, fato que concedeu aos juízes de paz a consolidação 

de suas reputações enquanto elemento confirmador de seus papéis. O exercício da 

mediação constituiu-se, por fim, o espaço de exemplificação e de incorporação dos 

valores oficialmente reconhecidos pela comunidade local. 

 O sistema que torna possível essa dramaticidade das práticas do cargo de forma a 

consolidar os valores de um código moral realizado como exercício de dominação 

elementar é ensejado pela igualdade. A pressuposição da igualdade permitiu aos juízes 

de paz, em função do exercício de alteridade própria da lógica da mediação, a 

possibilidade de se localizarem, a partir de condecorações próprias da autoridade do 

cargo, aquém de sua comunidade de origem, ausente das relações de competição 

ordinariamente construídas no cotidiano local, posicionados como verdadeiros médios. 

Consenquently, there may emerge certain figures who stand outside the 
competition and symbolize the common desire for communal harmony. 
There are Christ-like persons, whose reputation one would expect not to be 
assailed and who therefore should have no need to protect it. One of the 
strinking things about the material we have collected is that few of these 
figures have emerged, and when they do they are mocked: to be ‘too good’ is 
also to be stupid. It may also be that on man can be prophet in his own 
country and that in small communities people know too much about one 
another, about one another’s antecedents, for it to be possible to find 
someone pure enough to remain, respected, outside the competitive arena 
(BAILEY, 1971, p21). 
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É, portanto, através dessa constatação que podemos concluir que os juízes de paz, 

como indivíduos de representação e externos a uma estrutura de competição, eram lidos 

na comunidade do Rio das Mortes não como suportes de jurisprudências, mas, porém, 

como verdadeiros conselheiros morais no suporte dos significados sociais da ordem e 

dos “bons” costumes. Podemos apreender que é no instante em que se configuram as 

relações de poder e de prestígio atribuído à hegemonia de um sistema de práticas sociais 

nas quais é edificado o próprio reconhecimento de uma sociedade enquanto 

circularidade de valores e de categorias, que se realiza e se reproduz a dominação 

elementar. É na identificação desses valores e dessas categorias socialmente 

reproduzidas pelas relações de poder que podemos identificar o senso político de 

pertencimento das classes dominantes bem como das classes subalternizadas. É por fim, 

nessa “dança trancafiada” da cultura do poder que podemos identificar como as crenças 

são construídas e mantidas como verdadeiros reguladores de condutas presas a um 

sistema “imaginado” de expectativas. 
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