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Este artigo aborda os vários significados da palavra Direito, incluindo mitos
que cercam sua acepção jurídica. Trata ainda de sua materialização em
símbolos como a deusa Diké (da Grécia) e da deusa Iustitia (de Roma).

Direito. Justiça. Balança. Equilíbrio. Espada.

This article refers to several meanings of the word Right, including the myths that
sorround its juridical acceptance. It also deals with symbols, as the goddess
Diké (Greek) and the goddess Iustitia (Roman).

Right. Justice. Balance. Equilibrium. Sword.
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palavra Direito tem vários significados. Esse termo
é definido, no dicionário Aurélio, da seguinte forma:

“direito: reto, direto, probo, justo, honrado. Aquilo que é justo e
reto conforme a lei. Faculdade concedida pela lei; poder
legítimo. Conjunto de normas jurídicas vigentes num país”.

Como se vê, em suas diversas acepções, a palavra direito
remete à idéia de retidão, equilíbrio, justiça. Atesta que o direito
é visto, popularmente, como um instrumento capaz de oferecer,
a todos, oportunidades iguais e assegurar proteção contra atos
violentos, de tirania, ou prepotência. Seria, enfim, um meio eficaz
de corrigir injustiças.

Em geral, observa-se que o homem comum atribui ao
Direito uma série de valores que o tornam símbolo de uma força
idealizada. Para ele, o Direito seria algo impreciso que evoca
instituições perfeitas, capazes de apontar o reto caminho e
distribuir justiça. Essa concepção é bem antiga. A idéia da justa
distribuição, dos direitos iguais, em suma a idéia do equilíbrio
já estava na antiguidade, materializada num símbolo onde
figurava uma balança, com um fiel no centro e dois pratos
colocados lado a lado, exatamente no mesmo nível.

Na Grécia, quando não havia o fiel, a balança aparecia
na mão esquerda da deusa Diké1, postada de pé e de olhos
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1 Uma das Horas, filha de Têmis e Zeus.
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abertos, mantendo na mão direita uma espada, sinalizando que
o reconhecimento do Direito não excluía o uso da força para
executá-lo. Os romanos, por sua vez, adotavam como símbolo
a deusa Iustitia, de olhos vendados, segurando a balança. Os
olhos vendados sugerem a imparcialidade: quem julga não
distingue entre senhor e escravo, rico e pobre, fraco e poderoso.
Em suma: as classes sociais e o poder econômico não contam.
Os olhos vendados sugerem ainda a valorização da audição,
da palavra falada, da argumentação oral bem articulada e
ouvida com atenção. Entre os romanos, porém, a deusa Iustitia
segurava a balança mas não usava a espada, o que leva a supor
a valorização da prudência, do equilíbrio, da segurança e
firmeza na ação com a dispensa da força da arma.

Na língua portuguesa, a palavra direito preservou tanto
o sentido de jus como de derectum. Jus no latim clássico, falado
pelas pessoas cultas, significava direito. A palavra jus era usada
nos meios especializados, como entre os juristas, e outras
pessoas dotadas de saber. Continha, em seu sentido original,
certa deificação da justiça enquanto virtude moral. Ainda entre
os romanos, a palavra jus foi, ao longo do tempo, sendo
substituída pela palavra derectum, que era usada em
documentos não jurídicos destinados ao povo.

Era, em geral, empregada com um sentido associado à
noção de retidão, ao equilíbrio das balanças, ao ato correto da
justiça. Isto significa que a palavra evocava um ordenamento
jurídico onde a ação de praticar a justiça se fazia através de
um aparelho judicial que, por sua vez, é dotado de virtudes
morais, ou seja das artes do bom e do justo.

Em português a palavra direito absorveu os significados
de jus e derectum e isso pode significar que o sentido moral da
justiça juntamente com o ato prático de bem aplicar a norma
jurídica estão presentes no significado da palavra direito em
nossa língua.

A palavra direito envolve também algumas
ambiguidades, relacionadas com as possibilidades de indução,
persuasão e imposição. Por exemplo, ela pode sugerir e induzir
o indivíduo a seguir as regras sociais, persuadindo-o de que
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isso lhe trará tranqüilidade. De modo implícito estará alertando-
o para os riscos de se adotar uma conduta desviante, pois
poderá pesar sobre o transgressor, de modo inevitável, as
penas da lei. A ameaça permanente pesa sobre ele: “não pule
fora dos trilhos, não saia da linha”. Essa ameaça será mais forte
ou menos forte conforme o caráter da sociedade - mais tolerante
ou mais intolerante - e conforme o momento histórico que ali se
vive. Num momento de predomínio de uma ditadura, por
exemplo, o medo fará parte do cotidiano da população com
muito mais intensidade do que num momento de maior
liberdade e tolerância diante de opiniões divergentes.

Nas mais diversas sociedades, todos sentem pairar sobre
as suas cabeças as imposições das leis. O não cumprimento
das normas pode levar o infrator a punições que variam de
acordo com as leis vigentes em cada país.

Como, porém, teriam sido elaboradas as primeiras Leis?
Sabe-se que as regras foram estabelecidas por seres humanos,
segundo normas e padrões de sua cultura. Os romanos, porém,
distinguiam algumas regras que não teriam sido elaboradas
pelos homens: as leis da natureza.

GÊNESE DO DIREITO:GÊNESE DO DIREITO:GÊNESE DO DIREITO:GÊNESE DO DIREITO:GÊNESE DO DIREITO:
AS LEIS DA NAAS LEIS DA NAAS LEIS DA NAAS LEIS DA NAAS LEIS DA NATUREZATUREZATUREZATUREZATUREZA

“Antes de todas as leis, existem as leis da natureza, assim
chamadas porque decorrem unicamente da constituição de nosso
ser” - diz Montesquieu em sua famosa obra “O Espírito das Leis”.
“Para bem conhecer essas leis, é preciso considerar o homem
antes do estabelecimento das sociedades” - pondera Montesquieu,
na obra citada.

Antes, porém, de Montesquieu, e de modo diferente,
outros pensadores consideraram a questão das leis da
natureza. Na Grécia antiga, acreditava-se que há no ser humano
certas idéias inatas, que o predispõem ao bem e ao justo, que
o desviam do mal e o proíbem. Aristóteles admitia a existência
de uma via natural que aspira à beleza, que reside na ordem,
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na harmonia, na proporção. Essa noção de belo que quer a
perfectibilidade, a natureza corrigida, para Aristóteles, era
imanente ao espírito humano, portanto eterna e imutável. Sendo,
então, superior à realidade, cabia ao homem buscar através
de uma compreensão direta, profunda e intuitiva a beleza plena,
regular, ordenada, harmoniosa e simétrica que já estava
idealmente dentro dele. Essas noções ideais são princípios
superiores, eternos e imutáveis, com os quais o ser humano já
nasce: uma espécie de herança divina.

No Direito, os adeptos dessa crença constituíram uma
escola, que ficou, então, conhecida como jusnaturalista ou do
Direito natural.

Na Grécia antiga, o direito se caracterizava como
exercício ético, valorizando-se a prudência, o equilíbrio e a
ponderação nos atos de julgar. O Direito se revestia de um
caráter de perfeição e invariabilidade e se admitia, desde o
filósofo Heráclito, que a doutrina de um Direito imutável
assentava-se na lei natural e no logos universal, nas quais
deveria sustentar-se a legislação humana.

Em Roma, Cícero, em De República, estabeleceu uma
síntese da concepção jusnaturalista, ressaltando o caráter
universal e eterno do direito. Alí se entendia que a lei era igual
para todos os homens, em todos os tempos e em todos os
lugares. Não importava que fosse em Roma ou em Atenas, nem
que se tratasse desta ou daquela nação, neste ou em outro
lugar: seu caráter permanente e imutável derivava da própria
natureza do homem, da essência divina que havia em cada ser
humano e que lhe permitia distinguir entre o bem e o mal,
induzindo-o ao bem. Cícero escreveu o seguinte:

“Existe uma lei verdadeira, reta razão, conforme
a natureza, difusa em todos, constante, eterna,
que apela para o que devemos fazer, ordenando
- o, e que desvia do mal, que ela proíbe; que, no
entanto, se não ordena nem proíbe em vão aos
bons, não muda por suas ordens nem por suas
proibições os maus(...) É de instituição divina que
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não se possa propor ab-rogar essa lei e que não
seja permitido aboli-Ia (...) não é preciso procurar
um Elio Sexto como seu comentador ou intérprete;
ela não é diferente em Roma ou Atenas, não é
diferente hoje nem amanhã; mas sim, lei única,
eterna e imutável,ela será para todas as nações
e para todos os tempos...”

Os romanos estabeleciam distinção entre o direito natural
e o direito civil. Para eles, o direito civil era constituído pelas
normas próprias de cada Estado (civitas). As leis civis, porém,
norteavam-se pelos princípios gerais estabelecidos pelo direito
natural. Ulpiano, jurisconsulto romano, no segundo século da era
cristã resumiu em três máximas os preceitos ideais de conduta,
regidos pelo direito natural: 1°) - Viver honestamente; 2°) não
prejudicar o próximo; 3°) dar a cada um o que lhe é devido.

Na Idade Média foram elaborados elementos de uma
doutrina jurídica e São Tomás de Aquino irá distinguir três tipos
de direito. O primeiro, de fundo religioso, é o direito divino, que
irá centrar-se nas Escrituras Sagradas e nas decisões tomadas
pelos papas e concílios. O segundo, chamado de direito natural,
equiparava-se ao que estabeleciam os romanos e confundiam-
se com o direito divino. Centrava-se na capacidade de que é
dotado o ser humano de apreender o que é inerente à sua
condição ou seja a noção do bem, do justo, do certo, do errado.
O terceiro é o direito positivo. Este sim teria sido criado pelos
homens para regular suas relações inter-pessoais e grupais

Os fundamentos desse direito são antigos e derivam do
estado de guerra. Este estado surge quando os indivíduos, que
estão em sociedade, descobrem sua força como grupo e
passam a combater outros grupos.

“Cada sociedade particular passa a sentir sua força; isso
gera um estado de guerra de nação para nação. Os indivíduos,
em cada sociedade, começam a sentir sua força: procuram
reverter em seu favor as principais vantagens da sociedade:
isso cria entre eles um estado de guerra” - afirma Montesquieu,
analisando as origens das leis positivas. São então, segundo
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ele, essas duas espécies de estado de guerra (entre indivíduos
e entre nações) que irão propiciar o estabelecimento de leis
entre os homens.

Assim, serão estabelecidos o Direito das gentes (das
nações), o Direito Político e o Direito Civil.

O Direito das gentes estabelece as relações que
diferentes povos mantêm entre si. O Direito Político considera,
numa determinada sociedade, as relações entre os que
governam e os que são governados. O Direito Civil estabelece
as relações que todos os cidadãos mantêm entre si.

Na Idade Média, os filósofos cristãos estabeleceram uma
distinção entre razão e revelação: assim para eles havia a razão
como luz natural e a revelação como luz sobrenatural. Aos
conhecimentos divinos chegava-se através da revelação. Foi
através da revelação, registrada nas escrituras, que o
conhecimento do divino teria chegado aos homens.

O cristianismo absorveu e reelaborou noções antigas do
Direito natural relacionando-as com a religião, a partir das
noções reveladas que os livros sagrados registram. Assim, o
homem feito à imagem e semelhança de Deus degradou-se
através do pecado. O trabalho, a propriedade privada, o Estado,
as penas, a escravidão decorrem do ato primeiro de infringir a
vontade divina, através do pecado original. A luta do homem
entre o bem e o mal expressa-se na obra de Santo Agostinho,
“A cidade de Deus”.

Mais tarde, as concepções religiosas perderam impacto.
As concepções dos racionalistas ganharam força na Europa.

A palavra razão tem origem em duas fontes: Termo ratio
(latino) e logos (grego). Na sua origem as duas palavras têm
sentidos semelhantes: contar, reunir, juntar, calcular. Marilena
Chauí diz que “logos, ratio ou razão significa pensar e falar
ordenadamente, com medida e proporção, com clareza e de
modo compreensível para outros. Assim, na origem, razão é a
capacidade intelectual para pensar e exprimir-se correta e
claramente, para pensar e dizer as coisas tais como são. A razão
é uma maneira de organizar a realidade pela qual esta se torna
compreensível. É, também, a confiança de que podemos
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ordenar e organizar as coisas porque são organizáveis,
ordenáveis, compreensíveis nelas mesmas e por elas mesmas,
isto é, as próprias coisas são racionais”.

Para Kant, a idéia de uma constituição civil já contém, a
priori, um princípio da razão prática, segundo o qual o poder
legislatório constituído deve ser obedecido, independente-
mente das características de sua origem. Segundo ele, somente
através do ordenamento racional-jurídico o gênero humano
percebe o progresso. O progresso avança ao infinito, no sentido
da articulação plena entre moralidade e felicidade - e essa
conjunção perfeita constitui, segundo Kant, o sumo bem.

Os seres humanos, segundo ele, são determinados a
priori, pela razão, no sentido de promover, com todas as forças,
o maior bem do mundo, entendendo-se que esse bem consiste
na ligação dos seres racionais com a moralidade, conforme
estabelece a lei. O direito, segundo ele, só se aprimora numa
ordem estabelecida e a luta pelo seu aprimoramento é travada
com as armas da argumentação.


