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       E a incessante procura da Justiça continua no perscrutar das suas figuras e das 
suas histórias e, claro, dos objectos artísticos que as representam e perduram no 
tempo.  

Mas onde procurar, encontrar e explicar mais significantes, significados e pistas 
que nos ajudem a completar os entendimentos já alcançados? Onde encontrar outros 
indícios e objectos ainda não analisados?  
       Depois do estudo iconográfico de algumas das mais célebres e elucidativas 
representações de divindades alusivas à Justiça1, bem como do simbolismo de alguns 
dos objectos pertencentes ao praticum e imaginário jurídico2, das esculturas públicas 
erigidas um pouco por todo o mundo3, à figura de Maat, deusa egípcia4, ao julgamento 
das Bruxas de Salém5, caminharemos agora numa outra direcção.  

Hoje propõe-se que nos debrucemos e iremos discorrer sobre um dos mais 
conhecidos episódios bíblicos relativos à Justiça – o julgamento do Rei Salomão.  
       Sem mais demoras, e antes de procedermos a qualquer tipo de observação ou 
de comentário, ou de indicação de obras, apresentamos desde já, tal como ela é, a 
referida passagem bíblica (Livro dos Reis 3, 16-28).  
 

16 Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão, 17 e uma delas 
disse:— Oh rei Salomão! Eu e esta mulher moramos na mesma casa. Dei à luz um 
menino e ela estava comigo. 18 Dois dias depois do seu nascimento, também ela deu à 
luz. Apenas nós duas estávamos na casa, não havia lá mais ninguém. 19 Certa noite, ela 
rolou sobre o seu filho e sufocou-o, sem querer. 20 Então levantou-se enquanto eu 
dormia, pegou no meu filho e colocou-o na cama dela. Depois colocou o menino morto 
nos meus braços. 21 No dia seguinte de manhã, quando me levantei, vi que o meu filho 
estava morto. Porém, ao olhar melhor, percebi que não era o meu. 22 Mas a outra 
mulher disse:— Não é verdade. Pelo contrário, o meu filho é o que está vivo, não o que 
está morto! E a primeira mulher respondeu:— Não é, não! A criança viva é a minha! E 
foi assim que discutiram em frente do rei. 23 Então Salomão disse:— Cada uma de vós 
diz que a criança viva lhe pertence, e que a morta é da outra. 24 Mandou ir buscar uma 
espada e 25 disse:— Cortai a criança ao meio e dai metade a cada uma destas 
mulheres. 26 A verdadeira mãe do menino em aflição disse:— Por favor, senhor, não 
matais o meu filho! Entregai-o a esta mulher! A outra disse:— Podeis cortá-lo em duas 
partes. Assim ele não será de ninguém. 27 Respondeu, então, o rei:— Dai à primeira o 
menino vivo e de modo nenhum o mateis. Ela é sua mãe. 28 Todo o povo de Israel ouviu 
a sentença que o rei proferira. E temeu ao rei, pois viu que havia nele a sabedoria de 
Deus para fazer justiça.  
 

       Posto isto, antes de iniciarmos a nossa análise e de tecermos algumas 
conclusões sobre a “Justiça Salomónica”, no sentido de melhor compreendermos a 
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mensagem veiculada e o modo de actuação do Rei Salomão, procuremos 
primeiramente conhecer um pouco da sua vida e história. 
       Salomão, filho de Davi e Betsabé 6, foi o terceiro rei de Israel (970 a 930 a. C.), 
tendo sucedido ao trono7 com cerca de 20 anos de idade e herdado de seu pai um 
extenso reino8 que se estendia do rio Eufrates à fronteira egípcia.  
 
       Narra a Bíblia que, por intermédio de um sonho, Deus terá abordado o ainda 
jovem rei, perguntando-lhe o que queria que lhe fosse concedido, tendo aquele 
pedido sabedoria para governar o povo.  

Agradado com tal prudência e responsabilidade, Deus tê-lo-á presenteado com 
tudo aquilo que um qualquer mortal poderia ambicionar e que até então nenhum 
outro rei havia experimentado: poder, inteligência, riqueza, glória, honra e uma vida 
longa para usufruir de todas essas graças.  

Acreditando ou não nos Escritos Sagrados, o que é certo é que o seu reinado 
durou inusitados e admiráveis 40 anos, durante os quais se, diz-se, viveram tempos de 
esplendor e prosperidade.  

Ao longo dessas largas décadas, o rei foi frequentemente visitado por nobres, 
representantes dos mais diversos povos9, em busca das sábias palavras, assim como 
dos fiáveis e esclarecidos conselhos deste rei que se dizia a todos tratar por igual, 
numa postura de estrita e sábia imparcialidade, pretendendo sempre esmiuçar a 
Verdade e aplicar a Justiça. Melhor, aplicar a por todos procurada “Justiça 
Salomónica”10!  
       Diz-se que a sabedoria (ou se quiserem, a cultura) deste rei terá superado a de 
todos os orientais e egípcios da altura.  

Prova disso poderão ser as 3000 parábolas e os cerca de 1000 poemas que 
compôs, bem como os numerosos tratados e estudos sobre plantas (como o dos 
cedros do Líbano) e animais (desde aves até répteis e peixes) que realizou ou 
acompanhou. 

Mas se por um lado a sapiência de Salomão foi objecto de rasgados elogios e 
louvores, por outro, o seu autoritarismo fê-lo cruzar-se com ferozes críticas e 
descontentamentos.  

Para isso contribuíram os 20 anos em que, diz-se também, oprimiu o bem-estar 
do povo com pesados impostos, assim como o massacrou com pesados, porque 
exigentes e intermináveis, trabalhos forçados11.  

Mais, não obstante a construção do Templo de Jerusalém12, devido ao 
secretismo paganizante que o monarca demonstrou, pelas deferências que fazia às 
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suas mulheres de origem estrangeira13, também a consideração de Deus pelo rei se foi 
esbatendo.  

A este respeito é ainda de salientar que o inaudito fausto que Salomão 
ostentava, ao manter uma corte de 700 rainhas e 200 mulheres, foi também algo que 
desencadeou grandes perplexidades e controvérsias, tanto junto do povo como dos 
rabinos de então. 
      Para terminar estas breves referências à vida e história de Salomão, resta-nos 
referir que, graças ao sucesso bélico de seu pai, este rei não sentiu a necessidade de se 
impor enquanto líder guerreiro. 

Os limites geográficos do reino estavam alicerçados em estáveis e equilibradas 
relações diplomáticas com os reinos vizinhos, o que não só permitiu a manutenção da 
paz, mas também impulsionou o desenvolvimento da indústria e do comércio externo, 
bem como o progresso das povoações locais14. 

A sua arma foi então outra – a palavra.  
Tendo todas estas informações de contexto sobre Salomão como pano de 

fundo, estamos agora em condições de analisar e tentar compreender o seu modo de 
apurar a Verdade e de aplicar a Justiça. 

Um primeiro aspecto que nos salta logo à vista é o facto deste rei, 
contrariamente ao que era comum na época, despido de quaisquer preconceitos e 
vestido de um autêntico “véu de ignorância”, ter tratado as mulheres ditas de “má 
vida” com o respeito e a dignidade que a todos os seres humanos deveriam ser 
reconhecidos. Foi, talvez, um dos primeiros defensores da igualdade de género e da 
não discriminação em função da vida levada ou das escolhas ou imposições da vida. 

Mais, não lhes negou o acesso à Justiça, permitindo a defesa dos seus 
interesses e possibilitando que ambas tivessem oportunidade de apresentar as suas 
versões do sucedido, antes de tecer qualquer tipo de observação ou comentário e, 
sobretudo, antes de ter proferido decisão. Não tinha pré-juízos. Sabia ouvir.  

É também de salientar o curioso facto de o rei ter sido sensível às reacções 
manifestadas pelas duas mães, procurando, através da interpretação dos seus gestos, 
palavras e suspiros, certificar-se de que a sua decisão seria correcta e justa. Não se 
limitava a ouvir. Sentia.  

Percebemos isto quando Salomão dá ordem para que se divida o bebé em duas 
metades, como se de um mero objecto inanimado e sem valor se tratasse.  

Perante tal situação, vendo uma das mulheres interpondo-se entre a espada e a 
criança, suplicando lancinantemente que a poupasse e a entregasse à outra, Salomão 
não teve dúvidas.  

Segundo o rei, qualquer verdadeira mãe preferiria ver um filho longe e vivo, do 
que perto e morto, coisa que apenas uma das mulheres demonstrou e, como tal, ficou 
com a guarda da criança. 

Alguns poderão questionar se tal ocorreu ou se tal desfecho não terá sido fruto 
do acaso, porém, conhecendo a história do rei e as graças que Deus lhe terá 
concedido, com alguma certeza podemos afirmar que tudo não passou de um rasgo de 
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sagacidade e frieza associado a um inusitado conhecimento da mente humana, 
sabendo Salomão como explorar as reacções e emoções das mães em confronto. 

Na sequência do que acima foi descrito, chegamos à simples e evidente 
conclusão de que a “Justiça Salomónica” é uma Justiça quase perfeita. O que é coisa 
que não existe! 

Os réus tinham garantida a possibilidade de acederem ao Direito, sendo 
tratados de forma igual e imparcial por um julgador erudito, atento e astuto, que 
apenas sentencia depois de ouvir, e de observar e de perscrutar, tendo apenas na mira 
a incessante procura da Verdade, distinguindo o trigo do joio.  

O “quase perfeito” aplicado à Justiça de Salomão tem duplo significado, pois, 
não obstante todas aquelas virtudes afirmadas, há que ter em conta que o rei Salomão 
detinha, totalmente concentrado na sua pessoa, o monopólio dos poderes do reino 
(executivo, legislativo e judicial), o que facilmente poderia dar e deu certamente azo a 
abusos de natureza arbitrária, de que aliás dão conta as vozes dissonantes que ainda 
perduraram na história, apesar do marketing de então. 

Deveriam os nossos tribunais ter sempre presentes os ideais da “Justiça 
Salomónica”? Saber ouvir. Saber sentir, para além do que se ouve. E só então decidir. 
Sim, naturalmente. Em teoria os pilares até podem ser os mesmos, todavia, na prática 
histórica de então, sem dúvida alguma, não houve simbolicamente Justiça que se 
aproxime daquela que Salomão eximiamente aplicou ao longo de 4 décadas. 

Por fim, inserindo-se este texto num conjunto de artigos onde a tónica é a 
relação entre a Arte e a Justiça, não poderíamos deixar de fazer uma breve referência 
a algumas das mais célebres representações artísticas deste episódio bíblico (em 
seguida apresentadas), nas quais o elemento “espada” personifica, 
paradigmaticamente, a assertiva e por vezes impiedosa, porque imperativa e coerciva, 
voz do Direito.  

Enfim, faça-se Justiça. Salomónica!  
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ANEXOS:  
 

| Raphael (Palácio do Vaticano) 
 

| Poussin (Louvre, Paris) 
 

| Giorgione (Uffizi, Florença) 
 

| Almada Negreiros (Sala do Tribunal 
do Palácio da Justiça de Aveiro) 
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