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“Os absurdos das leis de Drácon são exemplificados no preceito que prevê 

a responsabilidade do cadáver no caso do suicídio do imputado, 

condenando ao ludíbrio os restos mortais e o prévio confisco dos bens 

possuídos em vida...”  

(Professor Álvaro Mayrink da Costa.) 

 

Impossível tentar conhecer um pouco da história do 

direito sem um exame especial à Grécia, considerada 

“berço cultural da humanidade”, com seus eternos sábios, 

em todos os horizontes das ciências. O povo grego foi o 

primeiro a elaborar uma legislação social com significativo 

avanço na defesa dos direitos humanos, resultado das lutas 

sociais, ocorridas principalmente em Atenas, na 

organização das Cidades-Estado (polis) e, das discussões 

políticas entre os pensadores. Apesar disso, os cidadãos 

livres (minoria privilegiada) viviam às custas da grande 

massa de escravos. As mulheres e os estrangeiros não 

participavam das decisões políticas. 
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Com certeza, sequer se falou em Criminologia ou 

Vitimologia, na Grécia Antiga, mas nos bastidores da vida 

cultural desse povo, elas, embora embrionariamente, com 

certeza, faziam-se presentes, onde até os deuses 

participavam da vida e das lutas mortais, submetidos todos 

eles, não só aos destinos, mas às paixões, vícios, virtudes, 

fraquezas, vitórias e derrotas, como se fossem simples 

mortais. 

O que, com absoluta certeza, chegou a nós, até com 

abundância, marcando profundamente a civilização 

ocidental, foi sua cultura através dos costumes, da 

literatura, da filosofia e da sua mitologia. 

Michel Grant1 tece interessante comentário sobre uma 

particularidade do espírito grego, em parte responsável por 

tamanha genialidade. Diz o pesquisador citado que “Os 

gregos gostavam muito de conversar, e o clima (que lhes 

permitia passar boa parte da vida cotidiana ao ar livre) era 

propício à conversação, isto é, à troca de pensamentos, 

planos, ideias”. 

De Ésquilo, com suas noventa tragédias, que 

exploravam o universo dos antigos mitos, e considerado o 

criador da tragédia grega; de Eurípedes, com suas dezessete 

tragédias; de Homero, com sua Ilíada e Odisséia, ou de 

                                                           
1 GRANT, Michel. História Resumida da Civilização Clássica. Trad. de Luiz Alberto Monjardim, 1º Ed. 

Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1994, p. 108, citado por Ronaldo Leite Pedrosa, in op. Cit., p. 113. 
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Platão, dentre outras obras, com seus doze Diálogos, 

passando por Aristóteles, com a Escola Peripatética, 

oportunidade em que lecionava, ao ar livre para novos 

gênios da Filosofia e tantos outros saberes que foram 

concebidos naquelas estreitas ruas da Cidade-Estado. 

Inúmeras lições, até hoje, quase desconhecidas, 

encontram-se apontadas na longínqua antiguidade grega. A 

título de exemplo, têm-se ensinamentos, sobre como 

pensavam a respeito de alguns institutos, podendo servir de 

amostragem à punição com referência ao crime e a seu 

agente: 

 “A pena produz sempre um destes dois efeitos, ou ambos 

ao mesmo tempo: ou é útil ao condenado para emendá-lo, 

ou é útil à sociedade com a notícia do sofrimento imposto 

aos infratores. Na primeira hipótese, a pena seria a medicina 

da alma”, na segunda, um meio de defesa social e de 

melhoramento da moral e dos bons costumes de um povo”, 

conforme se lê, em Platão, em suas Leis. Para Platão, 

inicialmente, a pena seria, ao mesmo tempo, expiação e 

prevenção. Nos estudos sobre esse filósofo, encontram-se 

lições e princípios surpreendentes, tais como “o ouro do 

homem sempre foi a causa de muitos delitos”. Ainda em 

suas Leis, “...quando em algumas comunidades não há 

miséria, nem grande riqueza, é provável que prevaleça o 

tipo mais elevado de moralidade, porque não haverá 
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presunção de injustiça, nem atos inspirados na inveja e no 

ódio”. Em outra parte, leciona “não castiguemos porque 

alguém tenha delinquido, mas, mas para que ninguém 

delinqüa”. O filósofo fundador da Academia de Atenas 

afirmava que “o homem injusto é ignorante”. Para ele, “o 

delinqënte seria um doente e a pena um remédio necessário 

para libertá-lo do mal da injustiça”. Lê-se, ainda, em sua 

República, que “...à medida em que é mais alta a estima que 

se tem pela riqueza, mais se funde o respeito do homem 

pelas virtudes”. Platão que, em suas Górgias, defendia a 

ideia de expiação e retribuição pela pena, visão do 

imperativo categórico de Imanuel Kant, quando nas Leis, já 

adotava posição diversa, crendo numa pena de caráter 

instrumental de defesa social e de prevenção do crime, 

devendo-se olhar para o futuro do infrator e não mais para 

o seu passado. 

Há de merecer especial reflexão sobre o “mito das 

cavernas”, que se encontra em sua República, verdadeira 

lição para os povos de todos os tempos, sobre a visão de ver 

o mundo. 

Enquanto se vislumbra em Platão um longíquo 

precursor da Escola Positiva, Aristóteles o é da Escola 

Clássica. 

Quanta sabedoria, as ciências do comportamento 

humano, como a Vitimologia, hoje, podem aurir dos 
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ensinamentos e das atitudes de um Sólon, por exemplo, 

proibindo, taxativamente, a escravidão por dívidas civis, ou 

regulamentando a cobrança dos juros, ou as medidas de 

diminuição da cobrança dos impostos, sabedoria que ainda 

não chegou aos nossos modernos governantes. Quanta lição 

de um Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Demócrito, 

Sócrates, Aristóteles e tantos outros dessa imensa 

constelação de sábios, como sementes do que hoje se pode 

chamar de “Vitimologia”. 

Para falar, em suma, apenas do estagirita, por exemplo, 

em sua Política, ao se referir ao delito e à sociedade, 

lecionava, nas ruas de Atenas, em seu estilo peripatético, 

que “...a miséria engrenda a rebelião e o crime”. Isso dizia 

o pai da lógica, nos anos 380-322, a. C., o que até hoje, 

nossos governantes ignoram. E dizia mais, quando afirmava 

“...que os crimes mais graves não são cometidos para 

adquirir o necessário, mas para o supérfluo”. Nossas 

unidades penitenciárias, do Brasil e do mundo inteiro, 

encontram-se superlotadas de pessoas que procuravam o 

necessário, enquanto aqueles que buscaram o supérfluo, 

continuam representando o povo marginalizado que, ainda, 

os sustenta em suas ambições e vaidades políticas. 

Aristóteles foi o grande incentivador da introdução do Livre 

Arbítrio, na filosofia grega, tese que se tornou uma das 

pilastras maiores da Escola Clássica. Lecionava que “uma 

das causas que mais incita o homem na prática do crime é a 
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esperança da impunidade, ao lado da possibilidade de 

corrupção dos julgadores”. Nas entrelinhas de suas obras, 

aprende-se que o poder é serviço, é dar-se e não receber ou 

tirar proveito próprio. Vê, como razão da pena, a 

diminuição do crescimento da criminalidade. Em sua 

Política, entende “... que a pena justa e a correção são atos 

de virtude”. 

No pensamento grego, tem-se como predominante o 

entendimento do caráter de utilidade da pena. Note-se, não 

se está falando em pena privativa de liberdade, mas em 

punição aos infratores da lei penal. E esse predomínio 

utilitário como função da pena, percebe-se desde Hísias 

(459-378 a. C.), exortando os magistrados a castigar 

severamente os condenados, como objetivo de que a notícia 

da punição chegasse a todos da comunidade e a todos eles 

intimidasse. Esse era o pensamento também de Demóstenes 

(348-322 a. C.) ou Licurgo (396-323 a. C.). 

Alguns Historiadores não podem deixar de falar num 

personagem na história do direito grego que muito tem a ver 

com a Vitimologia. Trata-se de Drácon, legislador 

ateniense. Instado a legislar para a Cidade-Estado, criou leis 

severíssimas. Redigiu, em 621, a.C. um código que ficou 

célebre pela severidade. As leis denominadas draconianas 

impuseram a autoridade do estado nas questões judiciárias 

e reduziram a força e o arbítrio dos clãs familiares. 



 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

Mayrink lembra que “Os absurdos das leis de Drácon 

são exemplificados no preceito que prevê a 

responsabilidade do cadáver no caso do suicídio do 

imputado, condenando ao ludíbrio os restos mortais e o 

prévio confisco dos bens possuídos em vida...”2 

Pitágoras (559-470 a. C.) via no delito o rompimento 

da harmonia social. Protágoras (490-420 a. C.) já definia ‘O 

homem como sendo a medida de todas as coisas, das que 

são enquanto são e das que não são enquanto não são’. 

___________________________________________________ 

 

*Texto retirado do livro Vitimologia: Evolução no tempo e no espaço. 

Autor: Heitor Piedade Jr. 

                                                           
2 COSTA, Álvaro Mayrink da op. Cit., p. 18. 


