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      A Justiça. O que ela é e o que ela representa. O que ela devia ser e não é. Melhor, 
como o Homem a idealiza e concebe, a constrói e personifica, a destrói e abastarda. 
Desde logo com o primeiro estudo iconográfico sobre as representações das 
divindades Gregas (Thémis e Diké) e Romana (Ivstitia)1, à análise das várias 
materializações da Justiça, dispersas pelo globo2, e não esquecendo o simbolismo 
atribuído aos elementos instrumentais e simbólicos martelo e vara3, fizemos uma 
sucessiva aproximação ao tão procurado e indeterminado conceito de Justiça.  

Porém, apesar de bastante elucidativo o entendimento alcançado, tal não se 
revela suficiente, sendo necessário aprimorá-lo ainda mais. Propomo-nos então dar 
outro passo na definição deste estado de consciência inato e primário ou do acto 
fundacional divino e humano daquilo que é justo, equilibrado e equitativo.  

Desta vez, o avanço será em direcção ao Oriente e ao Norte de África, tendo na 
mira uma das mais precoces, avançadas, complexas e enigmáticas civilizações 
humanas, a ponto de ainda hoje não se encontrar justificação lógica para várias das 
suas conquistas e edificações, assim como não se conseguir compreender nem 
descodificar totalmente alguns dos seus conhecimentos e ideias4. Pequeno passo? 
Suficiente? Certo é que é mais uma possível chave, mais um contributo, mais uma 
aproximação para se deslindar e construir este conceito. 
       Caminhemos então rumo à Civilização Egípcia5, já que, tal como diria Napoleão 
Bonaparte, hoje: do alto destas pirâmides, muitos e ricos séculos de História nos 
contemplam6. Prossigamos, pois. 
 

       No imaginário egípcio, falar em Justiça implica falar em Maat. Filha de Rá (deus 
do Sol) e companheira (ou parte feminina) de Thot (deus da lua, da sabedoria e 
patrono dos escribas dos deuses), esta divindade, que representava a Verdade, a 

Rectidão, a Ordem e a Justiça, era entendida como a responsável pela manutenção 
última do equilíbrio cósmico e social. 
       As primeiras representações de Maat datam dos tempos do Antigo Egipto, 
sendo a deusa retratada como uma jovem mulher, com longas vestes, asas e uma 
pluma de avestruz na cabeça. Para além disto, surgia ainda com uma cruz Ankh numa 
das mãos e, por vezes, ostentando um ceptro na outra. De entre estes atributos, 
analisemos agora os mais relevantes.  

Começando pela pluma, esta era imagem alusiva à Verdade; o Ankh 
representava a vida eterna; e o ceptro traduzia o poder que esta divindade dispunha 
tanto sobre os humanos, como sobre os outros deuses. Mas façamos uma pequena 
pausa nesta descrição, pois mais adiante todas estas ideias serão retomadas. 
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fragmento de estela de granito negro (com o tamanho de aproximadamente um tampo de mesa) revelou-se crucial 
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       Nesta linha de pensamento, na sequência do significado atribuído pela religião 
egípcia à deusa Maat, todo e qualquer estado de equilíbrio era entendido como 
resultado da atenção e da sua actuação. Ou seja, se os homens se encontravam num 
estado de harmonia e consenso, apesar dos inevitáveis e sempre presentes interesses 
conflituantes, era a esta divindade que isso se atribuía. Esta deusa constituía-se assim 
como mediadora entre as realidades celeste e terrena, regulando as interações entre 
os dois mundos, bem como aquelas no seio de cada um deles.  

Mais, no sentido de se manter tal conciliação e estabilidade, era 
responsabilidade dos homens viver de acordo com os ensinamentos e princípios 
preconizados por Maat (base importante da “lei” egípcia). As consequências da sua 
não observância manifestar-se-iam de dois modos: o primeiro seria uma eventual 
regressão do mundo para o estado embrionário do caos7, que terá presidido nos 
tempos primordiais do universo; já o segundo constituía uma das maiores 
preocupações desta civilização – a imortalidade. 
 

       Debrucemo-nos então sobre este último ponto. Os egípcios partilhavam a 
crença de que a morte física representava apenas uma etapa, uma passagem e nunca 
um fim. Aliás, os corpos eram eximiamente conservados (através da mumificação e 
outros processos prévios a este), justamente para que as almas liberadas os pudessem 
reencontrar mais tarde, numa segunda vida. A este propósito, não podemos deixar de 
fazer referência à cerimónia que mediava tal transição – o julgamento no Supremo 
Tribunal de Osíris (deus dos mortos e da reencarnação)8.  

Aí, no também denominado Salão de Maat, o “réu” pronunciava perante cada 
um dos juízes divinos uma declaração de inocência9, asseverando não ter cometido 
toda uma série de actos censuráveis numa atitude de negação de culpa. 
Simultaneamente, procedia-se à “pesagem da alma” do defunto (psicostasia), sob a 
supervisão de Thot, colocando-se o coração num dos pratos da balança e a pena 
pertencente à referida deusa no outro, averiguando Osíris a veracidade das confissões 
pela posição dos ditos pratos. No final, decretada a sentença, a alma (pura) seria 
encaminhada para o tão desejado Além (reprodução paradisíaca do Céu e da Terra), ou 
condenada a uma eternidade de sofrimento e tortura no Duat (submundo dos 
mortos), sendo o coração devorado por Ammit (animal sagrado com corpo de 
hipopótamo e de leão, e cabeça de crocodilo). 
 

       Todo este processo do julgamento dos mortos traduz de forma clara e evidente 
a relevância da figura de Maat para os egípcios, a nível da Justiça, e a incessante 
procura desta civilização (pelo menos teoricamente) em pautar as suas condutas pela 
Verdade e pela Moral. Infelizmente, poucos são os registos que descrevem de forma 
inequívoca o modo de aplicação da sua lei, todavia sabe-se que nunca houve, da sua 
parte, uma exaustiva dedicação de construção legal, nos moldes a que estamos 
habituados nos dias de hoje.  

Certo é que, o “Direito”, independentemente da forma que revestisse, teria 
como fundamento e teleologia o espírito dos corolários de Maat. Aliás, se alguns 
faraós foram intitulados de “Amados de Maat” (Maat-Meri) e, mas tarde, os próprios 
reis egípcios foram designados como os “Senhores de Maat”, é porque esta divindade 
teve uma presença constante e importante no seu imaginário religioso-cultural. 
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Mas não nos alonguemos muito mais. Complexa, enigmática e incrivelmente 

desenvolvida como foi, muito ficará sempre por explorar e decifrar relativamente a 
esta civilização milenar. O que concluir então dos presentes factos? Tal como nos 
propusemos inicialmente, procurámos alargar o âmbito de análise do conceito de 
Justiça, no sentido de nos aproximarmos um pouco mais da sua verdadeira essência. 
Aqui, sob a pele egípcia, constatámos que o Homem, alegadamente movido pela sua 
espiritualidade, aspirou viver intensamente a Justiça e, de algum modo, contactar com 
ela, vivendo-a ou absorvendo-a. Apelando à figura de Maat almejou também que se 
instituísse a Ordem, se praticasse a Equidade e se vivesse a Verdade, prova de que já 
naquela época tentava compreender e respeitar o mais profundo dos anseios da 
natureza e condição humanas, partilhando a crença de que todo o sofrimento infligido 
injustificadamente seria retribuído, mais tarde, quando do julgamento da morte, como 
momento fulcral e rito de passagem.  
       Todavia, não obstante tais preocupações, será que podemos considerar a 
Civilização Egípcia como efectivamente justa? Recuemos a cerca de quatro mil e 
quinhentos anos a.C. e desloquemo-nos até às margens do Nilo. Muito antes de a 
nossa visão conseguir sequer focar a mancha gravada no horizonte, dos milhares de 
escravos que por ali se arrastavam, já os nossos ouvidos conseguiriam captar os 
suspiros e gemidos de homens que, ao ritmo de constantes chibatadas, rojavam 
enormes trenós carregados de pedra, rasgando os ombros com as cordas que com a 
força da vida seguravam, transportavam e levantavam… E isto ao longo de 10, 15 e 20 
anos, tempo médio de construção das pirâmides, esses gigantescos mausoléus 
destinados a abrigar os sarcófagos e que esgotavam as finanças do império10. Tudo 
para dar a um morto segurança e vida eterna! É certo que, mais tarde, esta 
preocupação de grandeza se esvaneceu (primeiro o tamanho das pirâmides diminuiu, 
acabando mesmo por se extinguir a sua construção), porém não apagou da história, e 
sim perpetuou, milhares de vidas sacrificadas e sofridas.  

Seria, na sua essência, a grandiosidade de tais monumentos fruto de um mero 
egocentrismo desmedido e completamente destituído de qualquer sentido social? 
Terão os egípcios ultrapassado abissalmente a medida prescrita pela crença e religião? 
Sem prejuízo do enquadramento deste panorama na moldura sociocultural da época, e 
não menosprezando a erudição e genialidade desta Civilização11, é de salientar que nos 
defrontamos, aqui, com uma incongruência à escala de tais pirâmides. Terão também 
Osíris e Maat dado conta dela? Terão o sangue, suor e lágrimas pesado na balança? 
Enfim, inúmeras interrogações permanecem, mas independentemente da sua 
resposta, há uma certeza: o maior triunfo da Civilização Egípcia é a imortalidade que 
tanto procurou. Talvez não a espiritual, mas a da perenidade da pedra, essa sim, 
certamente. 
 

José Maria Street de Almeida e Silva 
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 Cenário paradigmático do processo de construção das pirâmides egípcias, como aquelas a mando dos faraós 
Quéops (Antigo Egipto, IV dinastia. Ordenou a construção da maior das três Pirâmides de Gizé) e Quéfren (Antigo 
Egipto, IV dinastia. Ordenou a construção da segunda maior pirâmide, das três Pirâmides de Gizé). 
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 Contrariamente ao que foi feito anteriormente, quando escrito isoladamente, optámos aqui por escrever 
Civilização, e não civilização, no sentido de realçar todo o mérito dos egípcios, apesar dos meios a que recorreram 
para atingir os seus fins. 
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| Representação da cerimónia de 
“Pesagem da alma” (psicostasia) 

| Maat, deusa da Justiça 

| Esboço da Pedra da Roseta 
 

ANEXOS:  
 

| Representação do trabalho 
forçado de escravos. 
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