
Trechos de traduções realizadas do Inglês para o português: 
 
 
Artigos acadêmicos: 
  
 

Artigo: Spatharas, D. Introdution. In: Edwards, M; Spatharas, D. (orgs.). 

Forensic Narratives in Athenian Courts. Routledge: New York, 2020. 

 

ORIGINAL: 

“[forensic stories] revolve around social norms, political concerns, or 

litigants´public conduct. [...] speakers constructed stories or embarked on long 

digressions which reflected major social concerns and wider cultural 

undertandings rather than just legally significant questions revolving around 

factual or circumstantial evidence”. 

(Spatharas, 2020, p.9) 

 

TRADUÇÃO: 

[as narrativas dos tribunais atenienses] giram em torno de normas sociais, 

preocupações políticas, ou a conduta pública dos litigantes. [...] Oradores 

construíam histórias ou entravam em longas digressões que refletiam grandes 

preocupações sociais e amplas compreensões culturais ao invés de apenas 

questões juridicamente significativas acerca das circunstâncias factuais ou 

circunstanciais. 

(Spatharas, 2020, p.9, trad.nossa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Livros: 

 

Obra: GRIFFITHS, P. E. What Emotions Really Are: The Problem of 

Psychological Categories. Chicago, 1997. 

 

ORIGINAL: 
 

People do not deliberately produce emotions in order to obey cultural norms. 

Instead, the existence of those norms creates something akin to a pattern of 

reinforcement which shapes people's behavior so that it conforms to the norms. 

 (Griffiths, 1997, p. 142) 

 

TRADUÇÃO: 

As pessoas não produzem emoções deliberadamente com o objetivo de 

obedecer normas culturais. Ao invés disso, a existência dessas normas cria algo 

como um padrão de reforço que modela o comportamento das pessoas para que 

se conforme com as normas. 

 (Griffiths, 1997, p.142, trad.nossa)  

 

Obra: Aristotle. Athenian Constitution.  

Disponível em: [http://classic.mit.edu//Aristotle/Athenian_const.html 

 

ORIGINAL: 

The juries for the law-courts are chosen by lot by the nine Archons, each for their 

own tribe, and by the clerk to the Thesmothetae for the tenth. There are ten 

entrances into the courts, one for each tribe; twenty rooms in which the lots are 

drawn, two for each tribe; a hundred chests, ten for each tribe; other chests, in 

which are placed the tickets of the jurors on whom the lot falls; and two vases. 

Further, staves, equal in number to the jurors required, are placed by the side of 

each entrance; and counters are put into one vase, equal in number to the staves. 

These are inscribed with letters of the alphabet beginning with the eleventh 

(lambda), equal in number to the courts which require to be filled. All persons 

above thirty years of age are qualified to serve as jurors, provided they are not 

debtors to the state and have not lost their civil rights. If any unqualified person 

serves as juror, an information is laid against him, and he is brought before the 

court; and,if he is convicted, the jurors assess the punishment or fine which they 

consider him to deserve. 

(Ath. Pol. 63.1-21) 



 

 

TRADUÇÃO: 

Os jurados para os tribunais são escolhidos através de sorteio, pelos nove 

Arcontes, cada um por sua própria tribo, e pelo assistente do Thesmothetae 

enquanto décimo membro. Há dez entradas para os tribunais, uma para cada 

tribo; vinte salas nas quais ocorrem os sorteios, dois para cada tribo; cem urnas, 

dez para cada tribo; outras urnas, nas quais são colocados os registros dos 

jurados sorteados; e dois vasos. Posteriormente, bastões, em número 

equivalente ao de jurados necessários, são colocados ao lado de cada entrada; 

e contadores são colocados em um vaso, em igual número aos bastões. Estes 

são inscritos com as letras do alfabeto começando com a décima primeira 

(lambda), em número equivalente ao de tribunais que precisam ser preenchidos. 

Todos acima de trinta anos de idade se qualificam a servir como jurados, desde 

que não sejam devedores e não tenham perdido seus direitos civis. Se alguém 

não qualificado servir como jurado, uma queixa é feita contra ele, e será trazido 

diante do tribunal; se for condenado, os jurados acertarão uma pena que 

considerarem merecida.  

(Ath. Pol. 63.1-21. Trad. nossa) 

 

 


