
 

     

 

      Numa época marcada pela percepção da corrupção e pela tentação dos compadrios, em que a 

Justiça é posta em causa e criticada a todo o momento, são frequentes os ávidos e fervorosos 

protestos para que se “faça Justiça”. Mas o que é que significa esta Justiça de que todos falam? 

Será nela que todas estas querelas encontrarão bom-porto ou nem tudo a Justiça pode resolver?  

     “Virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de cada pessoa e a atribuição do que é 

devido a cada um” (neminem laedere e suum quique tribuere); “relativo a imparcialidade”; 

“equidade”. Tudo elementos que nos são apresentados por um qualquer dicionário, porém, serão 

eles suficientemente esclarecedores? Talvez. Ou manifestamente insuficientes? Talvez, também.  

Mas hoje propomo-nos ir mais além, procurar fundamentos noutros domínios. Sairemos 

então do mundo das letras e entraremos numa outra dimensão, a das artes plásticas. E isto porque, 

desde os tempos mais longínquos, ainda na pré-história, o Homem sentiu a necessidade de se 

expressar através de imagens, desenhos e figuras, transpondo ideias, movimentos e pensamentos, 

ou apenas contando conquistas, desabafando ou exorcizando medos.   

     Iniciemos então este humilde estudo iconográfico, no sentido de melhor entender o que 

significam os vários símbolos das representações materiais da Justiça, debruçando a nossa atenção, 

para começar sobre as civilizações Grega e Romana que estão na base da Europa e da sua cultura.  

     Desde já podemos avançar que a venda, a balança e a espada são alguns dos atributos em que 

estes povos transcreveram, preferencialmente, as suas visões de Justiça, sendo relevante constatar 

a sua presença, ou não, nas representações por si elaboradas.   

     De acordo com a mitologia da Grécia Antiga são sobretudo duas as figuras alusivas à Justiça: 

Thémis e Diké. A primeira, mulher e conselheira de Zeus, deus supremo, é ela própria considerada a 

deusa da Justiça. Para além disso, dotada de grande sapiência, diz-se que era a guardiã dos 

juramentos dos homens, assim como proferia, com frequência, leis e oráculos (os quais tinham um 

carácter de obrigatoriedade tanto para os habitantes do mundo terreno como para os do mundo 

supra terreno). Começou por ser representada cega ou de olhos vendados, demonstrando a sua 

total isenção e imparcialidade; porém, numa fase mais avançada, retirou-se-lhe a venda, no sentido 

de se manifestar também a importância da justiça social, entre outros aspectos. Os pratos iguais da 

balança (sem fiel) da deusa Thémis levam-nos a considerar que, quando do julgamento dos 

homens, independentemente das especificidades do caso e da condição de cada um, todos se 
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encontravam “em pé de igualdade” perante o julgador, o aplicador do Direito. Embora pudesse ser 

representada apenas com uma balança nas mãos, por vezes, para além desse elemento, a referida 

divindade também se apresentava com uma cornucópia.  

     No que diz respeito à deusa Diké, uma das suas três filhas, esta surge já com os olhos a 

descoberto, visto que, de acordo com a mitologia grega, esta ficaria sempre com atenção à balança 

(também sem fiel e na mão esquerda, regra geral), a fim de detectar o momento exacto em que os 

pratos estavam equilibrados, pois só ai, nesse perfeito estado de equilíbrio dos factores e dos 

argumentos, de justeza e de verdade, o Direito poderia ser correctamente aplicado. A espada (aqui 

geralmente na mão direita) é outro atributo associado à deusa Diké, podendo surgir em posição de 

descanso, ao colo, ou em riste, pronta para ser investida. Geralmente costuma interpretar-se este 

atributo como a capacidade de exercer o poder decisório e, claro, de executar as decisões.  

     Já em Roma, posteriormente, é a deusa Ivstitia quem surge como representação alusiva à 

Justiça. Apresenta-se de olhos vendados, não significando que é cega, mas antes que há uma 

posição de igualdade dos homens e das mulheres perante a Lei. Nas mãos sustenta apenas uma 

balança (com fiel). É de salientar que, contrariamente às deusas gregas, esta divindade encontra-se 

sentada, apenas se levantando quando o fiel está em posição recta, isto é, em equilíbrio. 

     Uma vez apresentadas e descritas algumas das especificidades destas deusas, debrucemos a 

nossa atenção sobre algumas das diferenças entre elas. 

     A representação das divindades gregas permite-nos verificar que este povo concedia particular 

relevância ao sentido visual e ao auditivo, sendo as ferramentas-base do seu pensamento. Este, 

marcado por uma atitude contemplativa e reflexiva, fomentaria a especulação, o diálogo e a 

aprendizagem – abstracção em detrimento do saber prático. Por outro lado, os olhos vendados da 

deusa romana revelam uma outra postura. Aqui já é a prática (a praxis) que dita o justo (o judicio), 

através do mecanismo do fiel, tendo o juiz de declarar o Direito como decorrência da verificação 

empírica de tal facto constatado. Relativamente ao elemento espada, constatamos que os gregos 

aliavam o Direito à força para executá-lo, sendo esta mediada pela presença da balança. 

     Por conseguinte, admite-se que as deusas Thémis e Diké, armadas de espada, sem o fiel da 

balança, representam uma realidade normativa anterior e menos desenvolvida que a deusa Ivstitia, 

com o fiel. Como foi referido, a actividade do executor traduzida pela espada punitiva perde 

importância, para os romanos, perante uma valorização do conhecimento, do intelecto e do rigor, 

simbolizados pelo fiel da balança, alegórico ao pretor romano. 



     Ainda relativamente à figuração da deusa romana, não é raro estarem representadas as Tábuas 

da Lei, alegóricas à Lei das Doze Tábuas (cerca de 451 a.C.) e considerado o primeiro código romano 

digno desse nome, ou outros elementos representativos da Lei e do Direito, destacando-se: os 

ramos de louro e uma imagem ostentando a pena, alusiva ao acto de legiferar. 

      Posto isto, encontra-se terminada esta breve e sucinta visita ao mundo das artes plásticas das 

civilizações grega e romana. Constatamos então que, à semelhança do que muitas vezes sucedeu, 

revisitando o passado e os seus primeiros passos em determinada realidade, é possível ao Homem 

melhor compreender a sua posição no presente, assim como conseguir, até certo ponto, melhor 

viver e projectar-se no futuro.  

     Resta referir que outro poderia ter sido o prisma de análise adoptado neste estudo iconográfico, 

bem como outra poderia ter sido a interpretação de alguns dos atributos mencionados. Todavia, o 

que é certo é que, não obstante eventuais pequenas divergências, com toda a certeza poderemos 

afirmar que, desde sempre (e para sempre?), o sentimento de Justiça foi algo inerente à condição 

humana e à vivência em sociedade, tendo acompanhado o Homem ao longo dos tempos. Daí a 

necessidade de transpô-la em palavras, daí a vontade de materializa-la em representações gráficas, 

daí os bramidos do povo perante a sua ausência... Enfim, “faça-se justiça” à Justiça! 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                      | Thémis, deusa grega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       | Ivstitia, deusa romana 
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     | Venda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         | Balança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     | Espada 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

                                                                                                   | Lei das XII Tábuas (segmento)   
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