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André Santos Campos 
(Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa) 

Na alvorada do século XXI, não obstante os obituários publicados 
em meados do século passado anunciando a morte da filosofia política 
parecerem hoje precipitados e caducos – revelados ora pelas preocupa-
ções de Isaiah Berlin a propósito da sobrevivência da teoria política, ora 
pela desconfortável percepção por Leo Strauss de um seu odor a putre-
facção, ora pelas tentativas de autópsias de Judith Shklar, ora pelo teste-
munho convicto de Peter Laslett quanto ao acontecimento da sua morte1 –
, a inquirição do que seja a filosofia política mantém ainda pertinência e 
acuidade. Um dos motivos legitimando a persistência deste objecto de 
investigação reside na dificuldade de delimitação das suas fronteiras pe-
rante a emergência de novos ramos de ciência lidando com problemáticas 
do social e do político.  

Mesmo com o nascimento de uma disciplina auto-apelidada de ciên-
cia política privilegiando uma abordagem empirista à política como ob-
jecto de estudo, os tratamentos filosóficos da política jamais chegaram à 
perda de relevância, sendo inclusivamente engolidos com frequência 
nesta nova especialização científica. Esta nova ciência política, assim, 
pretenderia assumir o papel de um chapéu cobrindo diferentes perspecti-
vas e métodos para a análise da política, como a política nacional, as rela-

                                                      
1 Cf., respectiva e sucessivamente, Isaiah Berlin, “Does Political Theory Still Exist?”, 

in Id., Concepts and Categories, ed. Henry Hardy, Oxford, Penguin, 1979; Leo 
Strauss, “What is Political Philosophy?”, in Id., What is Political Philosophy?, Chi-
cago, University of Chicago Press, 1959, p. 17; Judith N. Shkar, After Utopia, 
Princeton University Press, 1957, p. vii; Peter Laslett, “Introduction”, in Id. (ed.), 
Politics, Philosophy and Society, Oxford, Blackwell, 1956, p. viii. 
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ções internacionais, o governo comparado, a política pública, e igualmen-
te a filosofia política. Desta maneira, a ciência política assimilaria a filo-
sofia política não só enquanto provisão de um contexto histórico para 
ideias e conceitos políticos, mas especialmente enquanto mecanismo de 
permissão para a busca de modelos e padrões normativos numa ciência 
prática pretendendo privilegiar uma abordagem empirista mas não torná-
-la exclusiva. Em geral, a convicção associada a este relacionamento 
disciplinar acabou por se tornar num lugar-comum: a filosofia política 
lidaria com uma análise normativa da política, auxiliar de uma análise 
empírica (ou melhor dita, “científica”) da política – filosofia contra ciên-
cia, valor contra facto. Por outras palavras, enquanto a ciência política 
mediria a natureza e o impacto dos factos políticos, a filosofia política 
dedicar-se-ia sobretudo ao desenvolvimento das ideias políticas ao longo 
dos tempos e ao estabelecimento de modelos adequados de valores a se-
rem indicados como alvos desejáveis dos factos políticos. A ciência polí-
tica abrangeria o que a política é, a filosofia política estudaria o que a 
política deve ser. No fundo, a distinção entre ciência política e filosofia 
política reduzir-se-ia à tradicional oposição entre ser e dever ser, entre 
ontologia e deontologia.2 

Contudo, importa notar que a filosofia política, em especial desde a 
busca pela “verdade efectiva da coisa política” almejada por Maquiavel, 
pretende igualmente descobrir o que há de verdade e de realidade inerente 
ao político. Com efeito, aparenta-se não só demasiado redutível resumir 
os pensamentos políticos de autores como Maquiavel, Hobbes, Spinoza, 
Hume ou Hegel, em respostas às inquirições pelas sociedades mais justas 
e pelas melhores formas de governo, como inclusivamente falso, uma vez 
que o normativo e uma padronização de conformidade surgem aí sobre-
tudo como características da política e não como suas exclusivas deter-
minidades. Por outro lado, restringir a ciência política a uma pura praxis 
divorciada de um enquadramento teórico de metodologia parece transpa-
recer uma visão ingénua dos propósitos de um tal género de ciência: pre-
cisamente porque, em última análise, consiste num estudo de comporta-
mentos humanos, os seus métodos não podem consistir em meras 
observações realizadas em ambientes controlados nem em reproduções 
provocadas de específicos acontecimentos observados, pelo que uma 

                                                      
2 Franz Neumann é um dos que melhor consegue reflectir esta distinção, sustentando 

que a filosofia política tem de ser crítica por natureza, e que ela é sobretudo “the 
critical conscience of political science”. Cf. Franz Neumann, “The Concept of Polit-
ical Freedom”, in Id., The Democratic and the Authoritarian State, ed. Herbert 
Marcuse, New York, The Free Press, 1957, pp. 160-200; e David Kettler, “Political 
Science and Political Theory: The Heart of the Matter”, in Sanford Schram e Brian 
Caterino, Making Political Science Matter: Debating Knowledge, Research and 
Method, New York, NYU Press, 2006, pp. 234-251. 
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ciência política vê-se muitas vezes forçada a forjar padrões gerais nos 
resultados das actividades políticas, assim produzindo teorias e generali-
zações acerca do que as coisas são. Por conseguinte, tais generalizações 
não são apenas hipóteses científicas de resolução de problemas, elas são 
também mecanismos conceptuais susceptíveis de serem aplicados em 
domínios exclusivamente normativos, como o exercício de políticas pú-
blicas. Logo, não só uma ontologia (ou fenomenologia) da política assu-
me posição central na temática política sobretudo desde a Modernidade, 
como parece haver ainda uma certa normatividade obscura em análises 
científicas da política pretendendo-se todas empiristas. 

A política torna-se objecto comum de investigação a várias ciências, 
entre as quais se incluirá a filosofia, e o que distinguirá esta última das 
demais não mais poderá ser simplesmente legitimado pela separação en-
tre ser e dever ser. Ao invés, a distinguibilidade das análises científicas da 
política será qualitativa em escopo, e sobretudo metodológica, pelo que 
se distinguirão na originalidade do seu problematizar, no como do seu 
método, ou na especificidade dos instrumentos empregados. Este último 
critério de distinção mútua, o da manipulação de instrumentos específi-
cos, poderá ser o mais facilmente recorrível num momento de desvalori-
zação da filosofia política na abordagem à temática política, pelo menos 
devido à dificuldade de identificação de instrumentos conceptuais que a 
componham em exclusividade. É que se a problemática política é tratada 
em filosofia por meio do recurso a conceitos primariamente associados a 
outros ramos do saber, poderá irromper assim a dúvida a propósito da 
permanência da filosofia política como saber por si ou do seu reviramento 
a uma mera extensão desses outros ramos do saber quando se focalizam 
em filosofia na política. Porém, será um critério decisivo na distinção 
entre filosofia política e ciência política. 

A filosofia política é capaz de abordar a temática política por várias 
perspectivas e métodos se uma tal multi-lateralidade for tomada como 
requisito essencial para um eficaz estudo do que motiva e fundamenta o 
comportamento humano dentro da coisa política, e nessa empresa pode 
atravessar outras disciplinas (não necessariamente relacionadas de manei-
ra directa com a política) com o intuito de assimilar conceitos e metodo-
logias adicionais para a análise dos fenómenos políticos. Nesta medida, a 
filosofia política consegue unir com frequência vários conceitos e méto-
dos originariamente distintos num só objecto ou problema comum – a 
política. Uma ciência política, por seu turno, cobre uma grande variedade 
de diferentes abordagens (conceptuais e metodológicas) à coisa política, 
mas cada uma destas perspectivas mantém os seus próprios métodos e 
pressuposições sem os alterar ou desenvolver por intercâmbio com as 
outras disciplinas tratando a política no interior da multiplicidade disci-
plinar de uma tal ciência política – o chapéu desta ciência política cobre 
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então uma mistura não integrativa de ciências da política, e nenhuma 
destas atravessa qualquer uma das outras de maneira influente ou deter-
minante. Como tal, enquanto a filosofia política parece ser mais interdis-
ciplinar na manipulação de instrumentos específicos, uma ciência política 
será mais multidisciplinar nesse domínio. O que distingue sobretudo a 
interdisciplinaridade da multidisciplinaridade consiste nas distintas ne-
cessidades de uma distribuição efectiva de conhecimentos e nas conse-
quentes características de integração entre elementos disciplinares não 
auto-suficientes. Na multidisciplinaridade, tal como na ciência política, o 
problema comum a ser analisado pode ser decomposto em ramos especí-
ficos e abordado por meio de métodos distribuídos e sub-problemas co-
bertos por uma mesma ciência geral, distribuição esta de tal maneira efi-
caz na metodologia dessa ciência geral que permite dispensar quaisquer 
integrações ou assimilações entre as suas várias sub-ciências. E na inter-
disciplinaridade, tal como na filosofia política, o principal problema em 
análise não pode ser tratado facilmente com uma simples distribuição de 
problemas (ou sub-problemas) e de métodos de resolução, pelo que tem 
inerente uma necessidade de novos conceitos e métodos para se aproxi-
mar da realidade do seu objecto primário de estudo: em tal caso, uma 
mera distribuição de mecanismos, competências e objectivos é a marca da 
insuficiência, a qual é superada por uma conectividade disciplinar que 
legitime a passagem e a assimilação de novos instrumentos a partir de 
outras ciências. 

Dentro da Modernidade, há vários exemplos de como um tratamento 
filosófico da política consegue manipular conceitos trazidos de outros 
ramos do conhecimento mesmo quando as temáticas abordadas são origi-
nariamente distintas (desde as relações de Maquiavel e Nietzsche com a 
história, as de Hobbes com a física e a antropologia, as de Spinoza com a 
metafísica e a física, as de Locke com a epistemologia, as de Adam Smith 
com a psicologia, as de Hegel com a dialéctica, as de Marx com a eco-
nomia, etc.). No entanto, na medida em que há uma variação metodológi-
ca na Modernidade relevando a pessoa individual como o começo e o 
fundamento da política, e uma tal variação começa por se expressar den-
tro de uma linguagem do direito, o nascimento desta interdisciplinaridade 
jurídico-política deve ser buscada nos escritos daquele moderno que ar-
quitectou a ponte pela qual a transferência de conceitos específicos da 
ciência do direito para a filosofia política passou a ser possível: Grotius. 

As origens da concepção grotiana do direito 

A exígua consideração prestada a Grotius na história da filosofia po-
lítica terá que ver em especial com a circunstância de ter escrito poucos 
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textos de filosofia política. O seu único texto tratando em saliência de 
política, o De imperio summarum potestatum circa sacra3, que disserta 
em favor de um controlo das autoridades políticas civis sobre as matérias 
de âmbito religioso ritualístico, é afinal um marco na discussão do pro-
blema moderno do ius circa sacra, que é um problema político mas tam-
bém um problema religioso e um problema do alcance do direito público, 
o de saber se este toma ou não primazia sobre fontes alternativas de direi-
to emergindo dos cânones ou de quaisquer autoridades legitimadas religi-
osamente4; por outro lado, o seu trabalho mais influente, o De Jure Belli 
ac Pacis (1625), atribui a si mesmo desde o início o carácter de tratado de 
direito e não de política, Grotius chegando ao ponto de distinguir de ma-
neira clara, contrariando expressamente Jean Bodin, um direito público e 
a política, a qual define como a procura do mais útil e vantajoso para as 
associações civis públicas5. Almejando contudo tratar aí aquilo que mais 
tarde se conheceria por direito internacional público, sustentando um 
direito de guerra e a possibilidade de legitimação em justiça da guerra, 
Grotius não pode deixar de tomar como seu começo uma percepção clara 
do que seja a guerra e sobretudo uma concepção polissémica da natureza 
do direito. Ora, será precisa e curiosamente a maneira como estrutura 
toda a extensão do ius o primeiro passo dado na entrada de uma recon-
ceptualização da filosofia política moderna. 

A doutrina de Grotius a propósito da natureza do ius ramifica-o em 
três sentidos distintos no De Jure Belli ac Pacis. Numa primeira acepção, 
remonta para essa ideia da universalidade de um bem para os homens, 
mas realçando a vertente de negação dos seus opostos contrários presente 
em qualquer formulação de um tal bem, pelo que ius constitui-se assim na 
transparência daquilo que não é iniustum, daquilo que repugna à “socie-
dade dos seres dotados de razão”.6 Numa segunda acepção, que parte já 
dessa identificação do injusto e, por inversão, do justo, ius remonta para 
uma concentração individual num sujeito com estatuto de pessoa, aí de-
signando uma qualidade humana de poder assimilar ou fazer o justo 
(“qualidade moral”), à qual Grotius chama de faculdade (facultas), dan-
                                                      
3 Manuscrito datado de 1614-7, publicado apenas em 1647. Hoje com edição crítica: 

Hugo Grotius, De imperio summarum potestatum circa sacra, critical ed. with in-
troduction, english transl. and commentary by Harm-Jam van Dam, Lei-
den/Boston/Köln, Brill, 2 vols., 2001. 

4 V. Gioele Solari, “Il “Jus circa sacra” nell’età e nell’opera di Ugone Grozio” 
[1931], reimp. in Id., Studi storici di filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 1949, 
pp. 25-71. 

5 V. Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis, Prolegomena, LVII. As referências a esta 
obra pertencem a Hugo Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, ed. B. J. A. de 
Kanter-van Hettinga Tromp, Aalen, Scientia Verlag, 1993. 

6 De Jure Belli ac Pacis, Livro I, cap. I, 3. 
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do-lhe aliás uma certa primazia ao ponto de a considerar como direito 
próprio ou estritamente dito (ius proprie aut stricte dictum).7 A faculda-
de, por sua vez, ramifica-se igualmente em três sentidos distintos: o poder 
(potestas), enquanto controlo a exercer sobre o que se assume com o esta-
tuto de pessoa, seja o próprio (potestas in se, poder sobre si mesmo, que é 
o ser-aí da liberdade) ou um outro (potestas in alios, poder sobre outrem); 
o domínio (dominium), que tanto pode significar um título de propriedade 
reconhecida por outrem, como também a mera posse legítima de uma 
coisa, mas sempre remetendo para uma relação de controlo a exercer 
sobre o que tenha o estatuto de coisa (res) não pessoal; e o crédito (credi-
tum), enquanto contraponto pessoal de um vínculo debitório específico de 
outrem e exigível, débito este com um conteúdo não eficaz erga omnes 
(neste caso o seu contraponto mais provável seria um direito real, o reco-
nhecimento do dominium, portanto) mas com um conteúdo e um destina-
tário bem identificados, podendo este exigir a efectivação daquele.8 Por 
fim, numa terceira acepção, ius remonta para a ideia de prescrição impe-
rativa do justo, e designa então a lei. E se já na tradição pré-moderna a lei 
prescritiva deôntica caracterizava um formato do ius, em Grotius man-
tém-se tal ocorrência: quando a prescrição é dotada de coercibilidade, isto 
é, quando à possibilidade do seu não acatamento se acresce a necessidade 
de um mal imposto, a sanção, então há aí ius, propriamente dito voluntá-
rio (ius voluntarium); quando a prescrição pelo contrário não tem qual-
quer coercibilidade, mas impõe-se apenas pelo valor de si mesma, bro-
tando da razão aberta à consciência do homem, então há aí ainda ius, 
agora propriamente dito natural (ius naturale)9. 

Esta dicotomia entre o ius enquanto qualidade moral de uma pessoa 
e enquanto estabelecimento deôntico de um bem para uma pessoa não é 
em rigor uma criação moderna. Seguindo Michel Villey, o direito tomado 
como característica de uma pessoa ou sujeito é uma criação medieval que 
opera uma “mudança semântica” perante a tradição romana da natureza 
do direito. No direito romano clássico, o ius é sobretudo uma fórmula de 
identificação constitutiva de um bem para os homens, bonum et aequum 
ou simplesmente útil (utilis)10, pronunciada por um árbitro com legítima 

                                                      
7 De Jure Belli ac Pacis, Livro I, cap. I, 4. 
8 De Jure Belli ac Pacis, Livro I, cap. I, 5. 
9 De Jure Belli ac Pacis, Livro I, cap. I, 9. 

10 Assim, no Digesto, Ulpiano relembra a definição de Celso do direito como “a arte 
do bom e do equitativo” («ius est ars boni et aequi», Dig. 1.1.1, p. 1) e, na distinção 
entre direito público e privado, releva a importância da utilidade («publicum ius est 
quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt 
enim quaedam publice utilia, quaedam privatim.» [o direito público é o respeitante 
ao estado da coisa romana; o privado é o respeitante à utilidade dos singulares: pois 
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autoridade que baste a tornar tal fórmula num imperativo deôntico secun-
dado por uma força ritualística. O ius é então mais um dictum, uma juris-
dição, um estabelecimento estruturado por uma autoridade da exigência 
de conformidade das coisas a um modelo específico, e não tanto um atri-
buto pessoal de factum, uma capacidade potente (no sentido aristotélico 
de dynamis) de se exercer em acto sobre algo. Pelo contrário, este exercí-
cio de actividade sobre algo físico caía não na definição de ius, mas sim 
na de dominium, enquanto qualidade de controlo do paterfamilias sobre 
todos os componentes da sua casa (domus), incluindo edifícios, terras, 
animais, dinheiro, filhos, escravos, etc. Logo, enquanto o direito caracte-
rístico de uma pessoa ou sujeito acarreta sempre para M. Villey uma po-
tência-dynamis exercível em acto de controlo sobre algo ou alguém, no 
direito romano não havia então cabimento para tal noção, uma vez que 
essa potência-dynamis exercível em acto preenchia o dominium e não o 
ius.11 

A aproximação do ius ao dominium efectivava-se sim no instituto 
processual da actio jurídica, enquanto capacidade de factum do cidadão 
(e, frequentemente, do dominus) de reivindicar em juízo oficial o dictum 
reconhecendo a legitimidade da sua condição (frequentemente, do seu 
dominium): o controlo sobre algo converte-se em ius quando é “ditado” 
na conclusão de um processo judicial.12 Vê-se surgir aqui o gérmen do 
debate que opõe um entendimento dos direitos como activos a um enten-
dimento dos direitos como passivos13, os primeiros traduzindo um âmbito 
de potência-dynamis exercível em acto dentro do qual impera a possibili-
dade de escolha de um controlo legítimo sobre algo ou alguém (dominium 
no direito romano)14, os segundos traduzindo uma capacidade de reivin-

                                                                                                                        
há algumas coisas úteis em público, outras úteis em privado.], Dig. 1.1.1.2, p. 1). V. 
Justiniano, Digesta, ed. Th. Mommsen, vol. I, Berlin, Weidmannsche, 1962. 

11 V. Michel Villey, “Les origines de la notion du droit subjectif” [1952], in Id., 
Leçons d’histoire de la philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1962, pp. 221-50; e “La 
genèse du droit subjectif chez Guillaume d’Occam”, Archives de philosophie du 
droit, 9, 1964, pp. 97-111. 

12 Cf. M. Villey, “Le jus in re du droit romain classique au droit moderne”, Confé-
rences faites à l’Institut de Droit Romain en 1947, Paris, 1950, pp. 187-225. 

13 É esta a terminologia (“direitos activos” e “direitos passivos”) usada por David 
Lyons (“The Correlativity of Rights and Duties”, Nous, 4, 1970, pp. 45-55), recu-
perada por sua vez por Richard Tuck (Natural Rights Theories. Their origin and 
development, Cambridge University Press, 1979, p. 5). Já D. D. Raphael (Political 
Theory and the Rights of Man, Bloomington, 1967, pp. 54-67) fizera uma similar 
distinção, mas diferindo na terminologia, opondo então “rights of action” a “rights 
of recipience”. 

14 No fundo estamos aqui muito próximos da maneira como H. L. A. Hart define o 
conceito de right, enquanto género de “soberania” pessoal (in “Are There Any Natu-
ral Rights?”, Philosophical Review, 64, 1955, pp. 175-191). Jürgen Habermas, na 
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dicação perante uma autoridade do reconhecimento da legitimidade de 
um controlo exercível sobre algo ou alguém (actio no direito romano)15. 
Como para M. Villey o ius característico de uma pessoa ou sujeito englo-
ba sobretudo o sentido “activo”, a descoberta do primeiro uso desse sen-
tido de ius exige a delimitação do momento em que há assimilação do ius 
ao dominium. 

Richard Tuck, embora acatando a distinção dominium-actio-ius no 
direito romano clássico, observa todavia que em tempos imperiais o do-
minium faz-se também qualidade de controlo do imperador sobre todos os 
componentes do seu império, incluindo os súbditos, e, ao efectuar-se o 
exercício em actividade desse dominium sobre os súbditos por formula-
ções “ditas” de modelos deônticos, aí onde há dominium publicum há 
também ius publicum, e qualquer cedência deste dominium a autoridades 
hierarquicamente inferiores funciona como aquisição de ius por quem 
tem também dominium. Assim, apesar de distintos na origem, ius e domi-
nium tendem a imputar-se a uma mesma entidade, muito embora não seja 
ainda possível qualificar o ius como o atributo próprio de uma pessoa ou 
sujeito.16 Ius e dominium interligam-se e confundem-se assim muitas 
vezes no direito romano imperial, nem sendo aliás incomum o tratamento 
da capacidade de iniciar uma acção judicial como ius, ou como potestas 
da reivindicação de algo. Como tal, R. Tuck admite a persistência ador-
mecida de um sentido “passivo” do ius-atributo pessoal até à Baixa Idade 
Média, mas, ao seguir M. Villey dando primazia ao sentido “activo” des-
se ius, procura também o seu nascimento no ponto de assimilação com-
pleta do ius ao dominium.17 
                                                                                                                        

mesma senda, identifica também o direito como uma “esfera neutral de escolha pes-
soal” (in Theory and Practice, tr. J. Viertel, Boston, Polity Press, 1986, p. 84). 

15 Entende-se assim o direito sobretudo como “direito de reivindicação”. J. Feinberg 
chega a dar exclusividade a este significado, sustentando que um direito é sempre 
e só uma “valid claim”: v. “Duties, Rights, and Claims”, American Philosophical 
Quarterly, 3, 1966, pp. 137-144 (p. 143); e “The Nature and Value of Rights”, 
Journal of Value Inquiry, 4, 1970, pp. 243-257 (p. 257).  

16 Cf. Tuck, Natural Rights Theories, 1979, pp. 10-3. 
17 Cf. Ibidem, pp. 22-3. Maurice W. Cranston (in Human Rights Today, London, 1962, 

p. 38) leva de tal maneira ao extremo esta ênfase colocada sobre a necessidade de en-
tender o direito como “activo”, que chega a afirmar que só se pode falar em direito 
no sentido de “direito de reivindicação” a partir do século XIX, tal sentido sendo 
desconhecido até para os filósofos da modernidade anterior. No sentido oposto, v. D. 
D. Raphael, “Human Rights, Old and New”, 1967, p. 62. Extremando a posição 
completamente contrária, Maximiliane Kriechbaum (Actio, ius, und dominium in den 
Rechtslehren des 13. und 14. Jahrhunderts, Ebelsbach, Aktiv Druck & Verlag 
GmbH, 1996, pp. 14, 31-9) rejeita abertamente a ideia de haver um conceito de direi-
to relativo a um sujeito que seja anterior às formulações da pandectística alemã do 
século XIX, salvo enquanto mera capacidade de reivindicação de algo, e nunca en-
quanto controlo ou poder (Mächt) em exercício sobre algo. 



  Identidade Narrativa e Identidade Pessoal 103 

Brian Tierney, por seu turno, não encontra tão precisa a linha que de-
marca o ius do dominium no direito romano, pintando-a sim ténue e inter-
mitente: invoca em seu auxílio textos latinos de âmbito literário (como de 
Tito Lívio) e jurídico (como de Gaio), que chegam a confundir ius e domi-
nium como “inerências de um mesmo sujeito”18, e relembra que nenhum 
historiador moderno do direito romano consegue dispensar o termo direito 
em sentido “subjectivo” da sua linguagem ao explicar os textos jurídicos 
clássicos. Nesta senda, afastar por completo uma noção subjectiva do ius 
no direito romano aparenta ser uma conclusão precipitada, muito embora 
B. Tierney reconheça não haver aí ainda qualquer concepção de uma or-
dem do direito enquanto estrutura de direitos individuais. 

Haja ou não o reconhecimento de um sentido subjectivo de ius no di-
reito romano, importa sobretudo realçar aí a inexistência de uma assimila-
ção completa do ius ao dominium e à actio, a qual será exigível numa con-
cepção moderna dos direitos individuais. A natureza do direito não é de 
todo predicativa da natureza do homem ou das restantes coisas particulares 
da ordem natural, muito embora orbite em redor das faculdades físicas dos 
organismos na forma do ius-dikaion ou do ius-lex. Eis como para Ulpiano 

O direito natural é o que a natureza ensina a todos os animais: pois es-
te direito não é próprio do género humano, mas de todos os animais, 
quer nasçam na terra como no mar, e também é comum às aves.19 

A justa perfeição da natureza prescreve a todos os animais a possibi-
lidade de realização do que a natureza de cada um pode fazer. O fazer, 
fas, envolve juridicidade, não enquanto é ius do feitor, mas enquanto se 
segue de uma ordenação da natureza cuja perfeição justifica uma invoca-
ção do ius. Logo, os peixes nadam e as aves voam não porque seja de seu 
direito próprio fazê-lo, mas porque ao fazê-lo cumprem as exigências da 
natureza perfeita e justa que integram. Isidoro de Sevilha recupera esta 
ideia, distinguindo a lei divina da jurídica, a primeira sendo uma prescri-
ção de fas, a segunda uma prescrição de licitude: 

Todas as leis são ou divinas ou humanas. As divinas permanecem por 
natureza, as humanas por costumes. […] Fas é uma lei divina, ius é 
uma lei humana. Passar pelo campo de outrem é fas, não é ius.20 

                                                      
18 Cfr. Brian Tierney, The Idea of Natural Rights. Studies on natural rights, natural 

law, and church law, 1150-1625, Grand Rapids, Eerdmans, 1997, pp. 17-8. 
19 «Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius non humani generis 

proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, aviumque 
quoque commune est.», Digesto, 1.1.1, p. 1. 

20 «Omnes autem leges aut divinae sunt, aut humanae. Divinae natura, humanae 
moribus constant […]. Fas lex divina est, ius lex humana. Transire per agrum 
alienum fas est, ius non est.», Isidoro de Sevilha, Etimologías, Livro V, cap. 2, ed. 
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O tom estóico aqui presente é indesmentível, na medida em que o es-
toicismo harmoniza o primor de um determinismo cósmico com a averi-
guação de uma força inata a cada coisa de se preservar na sua própria 
existência, sem ter de identificar esta força de fas a um ius-faculdade.21 
Desta maneira, as referências à natureza do ius romano englomeram a 
ordem justa da natureza ou o dictum prescritivo do iustum, pelo que não 
se entende então o ius primariamente como um atributo comum à univer-
salidade das coisas, mas sim como o âmbito de presentificação e inter-
venção da razão, aberto apenas àqueles que nela participam inteligindo.22 

Esta perspectiva altera-se profundamente na Baixa Idade Média, 
quando uma qualidade pessoal de feitura do justo é apontada como uma 
característica do ius, apontamento este cuja proeminência muito deve à 
querela em torno da pobreza enquanto voto de fé cristão, entre francisca-
nos “espirituais” (os fraticelli) e “comunitaristas” durante o século XIII 
(os primeiros advogando uma renúncia total dos bens terrenos, os segun-
dos advogando uma renúncia tão só pelos franciscanos à propriedade de 
bens terrenos) e entre a Ordem dos Frades Menores e o papa João XXII 
durante o século XIV (a primeira advogando a possibilidade de um uso 
justo por parte da Ordem de coisas consumíveis sob o dominium e ius de 
outrem, o segundo advogando que o uso em consumo de algo acarreta um 
seu dominium que é afinal um ius irrenunciável).23 Quando esta querela a 

                                                                                                                        
José Oroz Reta y Manuel-A. Marcos Casquero, Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, vol. I, 1982, p. 510. 

21 É Cícero quem enuncia a doutrina de auto-preservação dos estóicos sem jamais a 
abordar em linguagem jurídica, colocando-a na boca de um estóico que expõe o 
começo da ideia de oikeiôsis: «[…] natum sit animal – hinc enim est ordiendum –, 
ipsum sibi conciliari et commendari ad se conservandum et ad suum statum eaque, 
quae conservantia sint eius status, diligenda, alienari autem ab interitu iisque re-
bus, quae interitum videantur adferre.» [uma vez nascido um animal – pois deve 
começar-se por aqui –, ele concilia-se consigo mesmo e cuida de se conservar e ao 
seu estado, e de estimar aquilo que conserva esse estado, enquanto por outro lado 
se afasta da destruição e daquelas outras coisas que parecem trazer a destruição.], 
De Finibus, III, V (16-7), ed. Henry Rackham, The Loeb Classical Library, vol. 
XVII, 1971, p. 232. 

22 Isto não significa que a tripartição ulpiana do direito em ius naturale, ius civile e 
ius gentium, distinguindo assim, em contraste com Gaio, o ius naturale do ius gen-
tium, aponte para uma versão do direito “based on instinct” oposta a uma versão 
do direito “based on reason”, como o afirma Geoffrey MacCormack (“Sources”, in 
Ernest Metzger (ed.), A Companion to Justinian’s ‘Institutes’, London, 
Duckworth, 1998, pp. 2-3). Pelo contrário, o ius naturale ulpiano aponta sim a 
adequação do “instinct” animal a um modelo racional de justiça que é próprio da 
perfeição da natureza, enquanto o ius gentium aponta o acesso humano por meios 
prescritivos a essa razão natural. 

23 A propósito desta querela medieval acerca da pobreza cristã, v., a título de exem-
plo, M. D. Lambert, Franciscan Poverty: The Doctrine of the Absolute Poverty of 
Christ and the Apostles in the Franciscan Order 1210-13231, London, SPCK, 
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propósito do valor da pobreza atinge o seu apogeu, com o Opus nonagin-
ta dierum de William de Ockham refutando as teses do papa João XXII, o 
ius é já sem dúvida identificado não apenas como mero dictum mas tam-
bém como qualitas de alguém para algo, o que leva alguns historiadores 
do direito a identificar aí o nascimento de uma perspectiva subjectiva do 
direito. O momento exacto em que ius se confunde com dominium e ac-
tio, enquanto potência-dynamis exercível em acto de controlar ou exigir o 
reconhecimento do controlo sobre algo ou alguém, é de difícil identifica-
ção e motivo de controvérsia: uns encontram-no, talvez de maneira mais 
fundamentada, nas formulações da natureza do direito canónico por parte 
de juristas dos séculos XII e XIII compilados no Decretum de Graciano24, 
outros na teologia de Jean Gerson25, outros na doutrina do direito natural 
de Tomás de Aquino26, outros no nominalismo tácito do Opus nonaginta 
dierum de William de Ockham11, outros nas menções expressas de Suá-
rez27, outros no enquadramento moderno do direito por Grotius28, outros 
nos fundamentos políticos de Hobbes29, e outros ainda no pensamento 
político de Locke30. Importa sobretudo fixar que a dada altura o domini-
um é já plenamente ius, enquanto controlo legítimo exercido em efectivo 
sobre algo ou alguém (ius in re ou in personam), e a actio integra o do-
minium na sua assimilação ao ius enquanto capacidade de exigir a outrem 
o exercício em efectivo de um controlo legítimo próprio sobre algo ou 
alguém (ius ad rem ou ad personam). 

Assim, quando emerge a grotiana tripartição do direito, os contornos 
separando o direito prescritivo e o direito-faculdade estão já bem salien-
                                                                                                                        

1961; B. Tierney, The Idea of Natural Rights, 1997, pp. 93-103; John Kilcullen, 
“Introduction”, in William of Ockham, A Translation of William of Ockham’s 
Work of Ninety Days, Lewinston, Edwin Mellen Press, 2001, pp. 1-46. 

24 Cf. C. J. Reid, “The Canonistic Contribution to the Western Rights Tradition: An 
Historical Inquiry”, Boston College Law Review, 33, 1991, pp. 37-92; e B. Tier-
ney, The Idea of Natural Rights, 1997, pp. 43-77. 

25 Cf. R. Tuck, Natural Rights Theories, 1979, p. 25. 
26 Cf. John Finnis, Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory, Oxford University 

Press, 1998, pp. 170-6. 
27 Cf. Jesús Blanco-Echauri, “Un iusnaturalismo irónicamente perverso (Genealogía 

e historia de una metamorfosis: I. Ius sive facultas)”, in Id. (ed.), Espinosa: Etica y 
Política, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, pp. 323-4. 

28 Cf. Knud Haakonssen, “Hugo Grotius and the History of Political Thought”, Poli-
tical Theory, 13, 1985, pp. 239-265. 

29 Cf. Leo Strauss, The Political Philosophy of Hobbes. Its Basis and its Genesis 
[1936], Chicago and London, Phoenix Books, The University of Chicago Press, 
1963, p. 156; e Norberto Bobbio, Thomas Hobbes and the Natural Law Tradition, 
tr. D. Gobetti, Chicago University Press, 1993, p. 154. 

30 Cf. Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice [1989], Itha-
ca, NY, Cornell University Press, 2003, p. 60. 
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tes, uma objectividade do direito opondo-se a uma subjectividade do di-
reito. Tal nota-se primeiro em Marsílio de Pádua, no seu Defensor Pacis, 
que não chega a sublinhar tanto uma qualidade de uma pessoa, mas sim 
mais uma característica de um acto humano: 

Comecemos então por distinguir […]. Direito, pois, num dos seus sig-
nificados, diz-se da lei […]. Diz-se também direito num segundo mo-
do de todo o acto humano, poder ou hábito […] sobre alguma coisa 
exterior […] conforme ao direito tomado segundo o significado ante-
rior.31 

Mas principalmente nota-se em Francisco Suárez, no seu De Legibus 
ac Deo Legislatore: 

Costuma chamar-se propriamente direito a uma certa faculdade moral, 
a qual cada um tem face à coisa sua ou à coisa a si devida […]. Igual-
mente, numa outra etimologia, em verdade, […] vê-se que direito sig-
nifica propriamente lei, já que a lei se estabelece num mando ou impe-
rativo.32 

O ius é agora “faculdade”, capacidade de fas, poder. Mas este direi-
to-faculdade não se confunde com uma mera possibilidade factual de 
acção: o direito torna-se a potência de feitura e a feitura mesma, em sen-
tidos aristotélicos, do que a razão identifica como justo; não é a capacida-

                                                      
31 «Incipiemus autem distinguere […]. Ius igitur in una sui significatione dicitur de 

lege [...].», Marsílio de Pádua, Defensor Pacis, parte II, cap. 12, § 3, ed. R. Scholz, 
Hannover, 1938, p. 264; «Dicitur autem ius secundo modo de omni humano actu, 
potestate vel habitu, […] in rem aliquam exteriorem […] conformiter iuri dicto se-
cundum priorem significationem.», Defensor Pacis, II, 12, § 10, p. 269. M. 
Kriechbaum (Actio, ius, und dominium in den Rechtslehren des 13. und 14.  
Jahrhunderts, 1996, p. 75) diz expressamente que nesta passagem de Marsílio de 
Pádua não há qualquer distinção entre uma subjectividade e uma objectividade do 
direito, pois não se menciona qualquer atributo de poder de um sujeito, mas tão só 
um qualificativo a um acto. No sentido oposto, cf. B. Tierney, The Idea of Natural 
Rights, 1997, pp. 108-118. 

32 «[…] solet proprie ius vocari facultas quaedam moralis, quam unusquisque habet 
vel circa rem suam vel ad rem sibi debitam. […] Iuxta aliam vero etymologiam 
[…], proprie videtur ius legem significare, nam lex in iussione seu imperio posita 
est.», Francisco Suárez, De Legibus ac Deo Legislatore, I, II, 5-6, ed. Luciano Pe-
rea, Madrid, Consejo de Investigaciones Científicas, vol. 1, 1971, pp. 24-6. A 
mesma ideia surge em II, XVII, 2, vol. 4, p. 100: «Ius enim interdum significat 
moralem facultatem ad rem aliquam vel in re, sive sit verum dominium, sive ali-
qua participatio eius […]. Aliquando vero ius significat legem, quae est regula ho-
neste operandi […]» [Com efeito, direito significa por vezes faculdade moral a al-
guma coisa ou sobre alguma coisa, quer seja verdadeiro dominium ou alguma 
participação nele … Noutras vezes direito significa na verdade lei, que é a regra do 
actuar honestamente]. 
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de nua do que pode a natureza física de cada ser, mas um poder de reali-
zação do que é conforme ao ius-dikaion e ao ius-lex, uma faculdade “mo-
ral”, segundo Suárez.33 

Grotius reconhece esta herança na medida em que o influencia na 
natureza de uma recepção e reconstrução de institutos de direito romano 
desenvolvidas em tempos medievais. Quer a sua concepção de direitos 
subjectivos reflicta uma aceitação de renovações medievais de técnicas 
jurídicas, quer recupere directamente uma linguagem jurídica já usada no 
direito romano clássico das obrigações e das coisas e numa ética romana 
supostamente centrada na propriedade e desenvolvida por Cícero34, não 
parece ser esta uma discussão relevante para a compreensão dos seus 
significados de direito. Aliás, uma tal polarização histórica das várias 
interpretações acerca da origem dos direitos subjectivos entre o direito 
romano clássico e o direito comum medieval parecerá até infundada: 
Grotius era conhecedor do direito romano, e por conseguinte estava cien-
te de que uma qualidade pessoal poderia ter sido referida pelos juristas 
romanos dentro do conjunto das implicações técnicas do direito; mas, por 
outro lado, estava também ciente de que uma faculdade seria um instituto 
jurídico romano apenas mediatamente – os direitos pessoais jamais che-
gavam a preencher o significado primário do direito, pelo contrário, seri-
am suas meras derivações, facto que auxilia a explicar porque a bifurca-
ção explícita entre a lei e a subjectividade do direito como significados de 
ius apenas surge na Idade Média. Grotius terá provavelmente reconhecido 
que o gérmen dos direitos pessoais estivera já implicado em certas men-
ções técnicas do direito romano, mas também que uma polissémica con-

                                                      
33 M. Villey (“La genèse du droit subjectif chez Guillaume d’Occam”, 1964, pp. 126-

-7) menciona que William de Ockham opera um “changement sémantique” na lin-
guagem dos direitos ao associar ius a potestas e ao destacar que o jurídico depende 
menos da razão que do poder, mesmo tratando-se do poder de Deus. Esta tese tem 
contudo fundamentos pouco sólidos: em primeiro lugar, porque o poder que 
Ockham associa ao jurídico é sempre um poder conforme à razão, pelo que se tor-
na difícil posicionar precedências na relação entre poder e razão no interior do di-
reito; em segundo lugar, porque, seguindo B. Tierney (The Idea of Natural Rights, 
1997, pp. 104-8), já Hervaeus de Natalis distinguira explicitamente antes de 
Ockham entre poder de facto e poder de direito, pelo que a expressão “changement 
sémantique” aplicada a Ockham nesta matéria faz-se inadequada. A haver uma 
inovação óbvia em Ockham, será sim a sua distinção entre ius poli e ius fori, am-
bos característicos de uma pessoa, o primeiro designando potestas de feitura do di-
kaion-lex natural, o segundo designando potestas de feitura do dikaion-lex civil. 

34 Neste último sentido, v. Benjamin Straumann, “Natural Rights and Roman Law in 
Hugo Grotius’s Theses LVI, De iure praedae and Defensio capitis quinti maris li-
beri”, Grotiana, 27-28, 2005/2006/2007, pp. 341-65; e Laurens Winkel, “Prob-
lems of legal systematization from De iure praedae to De iure belli ac pacis. De 
iure praedae Chapter II and the Prolegomena of De iure belli ac pacis compared”, 
Grotiana, 27-28, 2005/2006/2007, pp. 61-78. 
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cepção do direito atribuindo valor e importância equivalentes a normas e 
faculdades terá sido uma explicitação medieval. O contexto histórico dos 
direitos subjectivos que chegam a Grotius deve iniciar-se necessariamen-
te no direito romano e só pode ser interrompido na bifurcação explítica de 
Suárez. 

A disponibilidade dos direitos de Grotius para a filosofia política 

Que poderá então haver de novo na formulação grotiana que justifi-
que forçar o portal da filosofia política? A chave decifradora encontrar-
-se-á na vertente atributiva do ius. Atente-se na notação de Suárez a pro-
pósito: o ius como “faculdade moral” face “à coisa sua” ou ao que se lhe 
deve: dominium e creditum, portanto. O direito não normativo em Suárez 
respeita apenas a relações reais ou obrigacionais, e não pessoais, o direito 
fecha-se à exigência de uma co-presença interpessoal, que é então já polí-
tica e não jurídica – o ius da pessoa não é o poder próprio que a define na 
sua constituição natural, pelo que o poder político do governante não 
provém nem se institui a partir deste ius-facultas moralis de uma pessoa, 
que não inclui poder, o qual surge apenas numa comunidade e nunca num 
singular ou determinado35. Grotius vai portanto mais longe ao designar o 
seu ius-facultas não só como dominium e creditum, mas também como 
potestas, poder de si, irrelacionado, chamando-se então liberdade, ou 
relacionado com pessoas outras. 

Em rigor, também aqui não há uma originalidade grotiana: Marsílio 
de Pádua não deixa de mencionar a potestas como motivadora do acto 
humano que integra a noção de ius, e William de Ockham apontara 
igualmente o ius como potestas licita, incluindo o dominium como potes-
tas humana.36 Sucede não obstante que este poder não é ainda relevante 
num âmbito político, quer constitutivo quer legitimador, em primeiro 
lugar porque os poderes civis de autoridade (monarca ou imperador) são a 
manifestação temporal parcialmente doada do poder absoluto de Deus por 

                                                      
35 «Hinc facile concluditer […] potestatem hanc ex vi solius iuris naturae esse in 

hominum communitate. Probatur, quia est in hominibus […] et non in singulis vel 
in aliquo determinate […].» [Daqui facilmente se conclui […] que este poder está 
na força do direito de natureza apenas na comunidade de homens. Prova-se por 
que está nos homens […] e não no singular ou em algo determinado], De Legibus 
ac Deo Legislatore III, III, 4, vol. 5, p. 24. 

36 V. William de Ockham, Opus nonaginta dierum, in Opera Politica, ed. H. S. 
Offler et al., Manchester, University of Manchester, 1963, 2. vols, cap. II, mor-
mente as definições de dominium (vol. I, p. 305, linhas 319-25) e de ius utendi 
(vol. I, p. 302, linhas 155-8). No mesmo sentido, v. a definição de ius poli enquan-
to potestas conformis rationi rectae, vol. II, cap. 65, linhas 273-6, p. 579. 
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meio do povo37, pelo que o fundamento do poder político é ainda teológi-
co e não tanto de direito, e em segundo lugar porque o ius-potestas pes-
soal de Ockham é sobretudo um poder de reivindicação de uma pessoa a 
um poder superior já instituído, que possibilita a existência mesma de um 
tal poder de reivindicação.38 Sem dúvida um dos méritos de William de 
Ockham reside no destacar que qualquer imperatividade deôntica jurídica 
depende menos da razão que do poder, mesmo que se trate do poder de 
Deus: a potestas começa a revelar-se uma noção-chave para o entendi-
mento de qualquer acepção significativa do direito. 

Grotius porém fermenta pela potestas tanto o direito como a política: 
quanto ao poder exercido sobre a Cidade, Grotius distingue entre poder 
civil (potestas civilis) e poder supremo (summa potestas), definindo o 
primeiro como a faculdade moral de governar uma Cidade, e o segundo 
como o poder civil cujos actos não dependem de outrem, sui iuris, pelo 
que na senda de Jean Bodin é consueto traduzir-se por “soberania”.39 
Atente-se na natureza do poder civil: uma “faculdade moral” do gover-
nante, tal como a segunda acepção de ius fora também uma faculdade 
moral de uma pessoa – o poder civil é portanto o ius-facultas do gover-
nante. Mas o governante não ocupa essa posição, não se faz dotado de um 
ius-facultas que seja poder civil, por mera nomeação prescritiva de Deus 
nem tão pouco em virtude da sua natureza mesma: pelo contrário, o poder 
civil dimana do centro de inferência do poder em si, isto é, da liberdade 
que é qualidade moral de uma pessoa, do ius-facultas de cada pessoa, 
portanto. É que a sociedade política não é um todo sobreposto e anterior 
aos homens, mas é instituída (instituta)40 para a salvaguarda da tranquili-
                                                      
37 Cf. William de Ockham, Octo quaestiones IV, cap. 2, linhas 29-40, in Opera Po-

litica, pp. 124-5. V. também John Kilcullen, “Ockham’s Political Writings”, in P. 
V. Spade (ed.), The Cambridge Companion to Ockham, Cambridge, 1999, pp. 
302-325. 

38 «Dominium est potestas humana principalis vendicandi et defendendi in humano 
iudicio rem aliquam temporalem» [Dominium é o principal poder humano de rei-
vindicar e defender em juízo humano alguma coisa temporal], Opus nonaginta di-
erum, vol. I, cap. II, p. 305, linhas 319-23; v., igualmente, Opus nonaginta dierum, 
vol. I, cap. III, p. 321, linhas 395-400. 

39 «Facultas ergo moralis civitatem gubernandi, quae potestatis civilis vocabulo» 
[Logo, a faculdade moral de governar uma Cidade, à qual chamo de poder civil], 
De Jure Belli ac Pacis, I, cap. III, 6. Quanto à summa potestas, v. De Jure Belli ac 
Pacis, I, cap. III, 7. Como meros exemplos de traduções de summa potestas por 
“soberania”, v. a clássica tradução de Jean Barbeyrac, Le Droit de la Guerre et de 
la Paix, Amsterdam, Pierre de Coup, 1724, vol. I; The Rights of War and Peace, 
ed. Richard Tuck, Indianapolis, Liberty Fund, 2005, vol I; O Direito da Guerra e 
da Paz, trad. Ciro Mioranza, Ed. Unijuí, 2004, vol. I. 

40 «Sed civili societate ad tuendam publicam tranquillitatem instituta […]», [Mas 
pela sociedade civil, instituída para a salvaguarda da tranquilidade pública], De 
Jure Belli ac Pacis, I, cap. IV, 2. 
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dade, e isto porque o ius-facultas pessoal não é tanto uma qualidade físi-
ca, mas sim moral, um atributo que é próprio mas que pode ser afastado 
sem que o homem deixe de se percepcionar e entender enquanto homem 
– por outras palavras, é enfim transferível e alienável a outrem por moti-
vos de segurança e protecção da violência. O poder civil que se considere 
supremo é o ius-facultas do governante que se constitui pela transferência 
ou alienação dos iures-facultates das pessoas tornando-se governadas na 
sua instituição política por cedência.41 

A mera ponderação da renunciabilidade do ius-facultas pessoal des-
venda por si uma via percorrível por quaisquer doutrinas que pretendam 
fazer uso do instituto jurídico-privado do contrato para conceber a forma-
ção de uma sociedade política. É verdade que para Grotius os homens 
movem-se em direcção ao social por acção de um motor intrínseco que 
lhes é natural, o apetite de sociedade (appetitus societatis), inescapável e 
não anulável, que mitiga a arbitrariedade opcional daquele que pode vir a 
constituir sociedade, fazendo da cedência do ius-facultas uma necessida-
de da natureza humana e não uma contingência resultando das delibera-
ções racionais do homem – embora Grotius mencione por vezes o contra-
to ou o pacto como momentos instituidores do político42, o seu 
contratualismo é apenas o desenho da estratégia necessária do apetite 
humano, um desenrolar da naturalidade da cooperação inter-humana, e 
por isso Grotius pode afirmar que 

os homens relacionam-se por diversos vínculos que os convidam ao 
auxílio mútuo.43 

A sociedade faz-se da obra comum e da conjura entre os homens44 
para que cada um se mantenha em si e no seu, e embora o seu motor seja 
um apetite natural do social, não é por isso que a sociedade, e o poder 
civil que aí é instituído, deixa de nascer da transmissão do ius-facultas de 
cada um, o poder sendo próprio da pessoa e não, como em Suárez ou 
Althusius, nas famílias ou na comunidade. Grotius não teoriza explicita-
mente um estado de natureza, mas não deixa de relevar que os homens 
não estão já em sociedade política por criação de Deus, o todo preceden-

                                                      
41 V. De Jure Belli ac Pacis, I, cap. III, 8; e cap. IV, 14, onde se fala num ius impe-

randi que se transfere (tradat) ou que se aliena (alienat), respectivamente. 
42 V. por exemplo De Jure Belli ac Pacis, I, cap. III, 16; e cap. IV, 14, onde surgem 

referências a contractus e a pactus, respectivamente. 
43 «Sunt autem diversa hominum inter se vincula, quae ad mutuam opem invitant», 

De Jure Belli ac Pacis, I, cap. V, 2. 
44 «Nam societas eo tendit ut suum cuique salvum sit communi ope ac conspiratione» 

[De facto a sociedade tende a isto, que cada esteja no seu bem-estar, por obra co-
mum e por conjura], De Jure Belli ac Pacis, I, cap. II, 1. 
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do as partes, mas, pela experiência da perniciosidade violenta de um iso-
lamento das famílias, são levados à sociedade por um movimento espon-
tâneo da sua natureza: 

Mas é de notar que primeiro os homens unem-se em sociedade civil 
não por um preceito de Deus, mas espontaneamente conduzidos pela 
experiência da fragilidade das famílias perante a violência quando iso-
ladas, e aí tem lugar o poder civil45. 

O começo da política não está em Deus, no povo ou nas famílias, 
mas sim nos homens, naqueles que têm o poder como qualidade moral, 
como ius próprio. O direito não é apenas relação, mas também atributo de 
capacidade de facto por uma pessoa, podendo ser transferido, aí estando a 
fonte e a origem de uma Civitas, de um imperium: pelo ius-facultas, a 
pessoa faz-se começo da emergência do político. O ius perde-se como 
mero conceito científico de direito, surge também como conceito político. 

Grotius pretende a discussão de um problema que não é político em 
específico – o da identificação da justiça na guerra ou o da regulamenta-
ção da guerra –, mas para o fazer recorre a uma reconceptualização do 
direito que permite tomá-lo também como elemento fundador do político. 
O seu desenvolvimento do conceito de direito pessoal não é um fim em si 
mesmo, mas um meio forjado para atingir um objectivo delineado, que é 
a formação de um direito público entre nações. E só este facto parece 
bastante para duvidar da legitimidade de uma sua categorização como 
filósofo político em detrimento da sua ocupação de juspublicista, muito 
embora muito mais atenção tenha sido prestada historicamente à sua ma-
nipulação de instrumentos do que à sua principal pretensão teórica46. Mas 
ao abrir acesso a uma ponderação do direito da pessoa como fons et origo 
imperii, é Grotius afinal (e não Hobbes, ao contrário do que sustenta Leo 
Strauss47) quem começa por fazer de um conceito jurídico – o direito da 
natureza da pessoa – o fundamento da filosofia política moderna. 

 
 

                                                      
45 «Sed notandum est, primo homines non Dei praecepto, sed sponte adductos expe-

rimento infirmitatis familiarum segregum adversus violentiam, in societatem civi-
lem coiisse, unde ortum habet potestas civilis […].», De Jure Belli ac Pacis, I, cap. 
IV, 7. 

46 Cf. Jonathan Scott, “The Law of War: Grotius, Sidney, Locke and the Political 
Theory of Rebellion”, History of Political Thought, vol. XIII, 4, Winter 1992, 
pp. 565-585. 

47 Segundo Leo Strauss, Hobbes «with a clarity never previously and never subse-
quently attained, made “the right of nature”, i.e. the justified claims of the individ-
ual, the basis of political philosophy» (The Political Philosophy of Hobbes, 1973, 
p. 156). 
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A simultaneidade dos três significados de direito em Grotius 

Mas isto não significa que todo e qualquer recurso ao direito da pes-
soa como elemento fundador do comum público, ulterior a Grotius (quer 
em contratualismos subsequentes, quer em perspectivas individualistas de 
composições políticas), seja um mero derivar ou estender das doutrinas 
grotianas. Uma consideração do direito da pessoa como conceito de filo-
sofia política é bastante para uma desconsideração de Grotius como de-
fensor do homem aristotélico zoon politikon, uma vez que para Aristóte-
les o homem é inconcebível fora de uma integração prévia num todo 
político do qual tem de ser parte: a pólis aristotélica precede o homem 
metodologicamente porque o todo precede a parte, e tal como sem a pre-
cedência de um corpo não há pé nem mão excepto por homonímia, tam-
bém sem a precedência da pólis não há suficiência do homem excepto por 
analogia – com um bicho ou com um deus.48 Mas como os direitos em 
Grotius são transferíveis para a massa fundadora das sociedades políticas, 
o seu começo metodológico reside não no todo de um cosmos social ou 
na natureza da própria sociedade, mas nos elementos componentes do 
tecido social.49 No entanto, será também excessivo tomar Grotius como 
total precursor de Hobbes, o qual se limitaria a levar ao limite o grotia-
nismo50, ou como o primeiro individualista possessivo segundo a já clás-
sica formulação de C. B. Macpherson51. É que entre o ius-facultas de 
Grotius e o right-power de Hobbes, ambos conceitos-base de filosofia 
política, há ainda diferenças várias fundamentais: enquanto o direito pes-
soal em Hobbes é um poder de auto-preservação, em Grotius é sobretudo 
a faculdade de realização do honesto e do racional; e enquanto o direito 
em Hobbes é todo ele pessoal, e oposto à lei, originadora de obrigações 
que limitam o poder de auto-preservação, em Grotius o direito tem um 
tríplice significado, incluindo tanto o pessoal como a própria lei. 

Com efeito, na medida em que remonta à natureza, o ius em Grotius 
não se reduz à prescrição, mas assume também uma forma factual subjec-
tiva, na qual não há lugar para o prescritivo, não se dizendo então rigoro-
samente haver aí lei. Mas esta forma subjectiva do ius, a faculdade, con-

                                                      
48 Aristóteles, Política, I, 1253a 9-29. 
49 No sentido oposto, v. George Gurvich, L’idée du droit social, Paris, Sirey, 1932, 

p. 176; e Diogo Pires Aurélio, Imaginação e Poder. Estudo sobre a Filosofia Polí-
tica de Espinosa, Lisboa, Edições Colibri, 2000, p. 140. 

50 Quanto ao uso da expressão “grotianism at the limit” para designar a filosofia 
política de Hobbes, v. J. B. Schneewind, The Invention of Autonomy, Cambridge 
University Press, 1998, p. 82. 

51 É o que parece sustentar Alexandre Matheron, (“Spinoza et la problématique juri-
dique de Grotius”, in Id., Anthropologie et politique au XVIIe siècle (études sur 
Spinoza), Paris, Vrin, 1986, pp. 81-101). 
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formada com um primário discernimento do que é útil à conservação do 
sujeito (numa recuperação da oikeiosis estóica)52 e com um instintivo 
desejo humano de associação (appetitus societatis)53, acarreta também a 
percepção da presença da alteridade no ius da Natureza, pois cada pessoa 
torna-se fonte e momento de imputação desse ius. E a presença do outro 
exige uma espécie de limitação recíproca entre pessoas que seja entendi-
da como condição possibilitante de uma co-presença de ambos, aferida 
exterior e objectivamente, ou através de uma mera descrição, ou recor-
rendo ao prescritivo (sendo então ius naturale objectivo) para estabelecer 
tal co-presença como uma exigência necessária da recta razão da Nature-
za que busca um equilíbrio constante entre todas as coisas. Essa limitação 
incinde sobre o primário discernimento do que é útil à conservação pró-
pria, o qual não é ainda ius pessoal pois este é uma qualidade moral da 
pessoa para fazer o justo, justo determinado pela co-presença de pessoas 
racionais.  

Por conseguinte, não é possível afirmar que para Grotius os direitos 
da pessoa precedam a formulação das leis ao jeito da sucessão naturalísti-
ca do direito em Hobbes, uma vez que um direito de natureza pessoal 
grotiano é uma capacidade inerente, não de realizar uma auto-preservação 
individual por quaisquer meios, mas de concretizar o que é tido por recto 
consoante as determinações racionais das leis naturais. Por outro lado, se 
a justiça em Grotius é jurídica tão só na rectidão emergindo das expres-
sões formuladas pela razão num formato legalístico tendencialmente 
deôntico, e a lei natural não pode preceder aquilo de que é mera expres-
são formulada, torna-se difícil conceber a relação entre os diferentes sig-
nificados atribuídos por Grotius ao direito numa contextura metodológica 
de precedências e ulterioridades. O direito natural da pessoa carece de 
uma noção de justo, a qual por sua vez só pode ser identificada pelas 
justificações racionais das leis naturais, as quais se formalizam por deli-
berações da razão daqueles homens capazes de conceber o justo, o qual se 
expressa por leis naturais, e assim ciclicamente. Todos os três significa-
dos que Grotius faz emergir do seu entendimento do direito parecem estar 
conectados numa necessidade recíproca, pelo que todos são efectivados 
na natureza em simultâneo por meio da coexistência interactiva de pesso-
as racionais. 

Ademais, não há qualquer conflito entre esta simultaneidade dos três 
significados grotianos de direito e a circunstância de o seu direito-
-faculdade poder operar como base produtiva e fundamental das socieda-

                                                      
52 V. De Jure Belli ac Pacis, Livro I, cap. II, 1. Quanto à associação entre Grotius e o 

estoicismo, v. Hans W. Blom e Laurens C. Winkel (eds.), Grotius and the Stoa, 
Assen, Van Gorcum, 2004; Grotiana, XXII/XXIII, 2001-2. 

53 V. De Jure Belli ac Pacis, Prolegomena, VI e IX. 
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des políticas, e isto porque a natureza humana é dita incluir em simultâ-
neo esse impulso para a auto-preservação desenvolvido em tom estóico e 
um desejo intrínseco de associação chamado “apetite de sociedade”. Com 
efeito, não parece ser muito frutífera a discussão a propósito da identida-
de do mais relevante factor humano determinando a doutrina do direito 
natural de Grotius, com Richard Tuck e os seus seguidores salientando o 
papel desempenhado pela auto-preservação na base da construção sisté-
mica do direito grotiano (atribuindo assim precedência aos direitos-
-faculdades perante as leis naturais, o que lhes permite considerar Grotius 
um precursor de Hobbes), e com os seus críticos apontando a importância 
de um princípio de sociabilidade inscrito na natureza humana.54 O motivo 
por que este debate parece já viciado à partida emerge da pressuposição 
infundada segundo a qual a auto-preservação individual e a sociabilidade 
humana são opostos incompatíveis. Na verdade, em Grotius não chegam 
sequer a ser opostos, mas mutuamente complementares. A sua interpreta-
ção da oikeiosis estóica é determinante para uma tal conclusão: por um 
lado, a sua concepção tripartida do direito natural compreende um aglo-
merado de regras imperativas inexistentes no âmago do estoicismo, o que 
permite a Grotius conceber certas faculdades humanas no mínimo como 
disposições jurídicas, enquanto os estóicos tomavam tais capacidades de 
conformação a uma ordem natural toda justa no máximo como virtudes 
humanas55; por outro lado, o apetite de sociedade para Grotius não envol-
ve qualquer exigência de um altruísmo ou de uma ajuda mútua que force 
o humano a despir-se de si para chegar ao outro, mas é ao invés um im-
                                                      
54 Cf. R. Tuck, Natural Rights Theories, 1979; Id., “The ‘modern’ theory of natural 

law”, in Anthony Pagden (ed.), The Languages of Political Theory in Early-
-Modern Europe, Cambridge University Press, 1987, pp. 99-119; Id., Philosophy 
and Government. 1572-1651, Cambridge University Press, 1993, pp. 154-200; Id., 
“Introduction”, in Hugo Grotius, The Rights of War and Peace, vol. I, ed. Richard 
Tuck, Indianapolis, Liberty Fund, 2005, pp. ix-xxxiii. No mesmo sentido: Deborah 
Baumgold, Hobbes’s Political Theory, New York, Cambridge University, 1988, p. 
134; Annabel S. Brett, Liberty, Right and Nature, Cambridge University Press, 
1997, p. 205; Knud Haakonssen, “Divine/Natural Law Theories in Ethics”, in 
Daniel Garber and Michel Ayers (eds.), The Cambridge History of Seventeenth 
Century Philosophy, vol. II, Cambridge University Press, 1998, pp. 1317-58; J. B. 
Schneewind, The Invention of Autonomy, 1998, pp. 82 ss; J. Blanco-Echauri, “Un 
iusnaturalismo irónicamente perverso (Genealogía e historia de una metamorfosis: 
I. Ius sive facultas)”, 1999, pp. 315-351. No sentido oposto, v. Tierney, The Idea 
of Natural Rights, 1997, pp. 316-39; Robert Shaver, “Grotius on Skepticism and 
Self-Interest”, Archiv fur Geschichte der Philosophie, 78, 1996, pp. 27-47; Perez 
Zagorin, “Hobbes without Grotius”, History of Political Thought, vol. XXI, 1, 
Spring 2000, pp. 16-40; George Wright, “Tuck’s Grotius: De Iure Praedae in 
Context”, Grotiana, 27-28, 2005/2006/2007, pp. 366-378; Christopher Brooke, 
“Grotius, Stoicism and ‘Oikeiosis’”, Grotiana, 29, 2008, pp. 25-50. 

55 Cf. René Brouwer, “On the Ancient Background of Grotius’s Notion of Natural 
Law”, Grotiana, 29, 2008, pp. 1-24. 
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pulso ou motor para a organização da justiça em torno de fortes protec-
ções de cada indivíduo e da sua propriedade, ou seja, o argumento da 
auto-preservação salientado pela sua invocação da oikeiosis não pode 
acarretar um interesse de si exclusivamente egoísta que deixe transpare-
cer um desprezo pelo outro e pelas consequências dos meios a efectivar, 
mas é sim projectado num mecanismo espontâneo da socialidade huma-
na56. O entendimento por Grotius do apetite de sociedade não é senão a 
sua explicação no interior da natureza humana do como da efectivação do 
instinto pessoal de auto-preservação exigido pela oikeiosis – o apetite de 
sociedade é a realização da produtividade da oikeiosis. 

Precisamente porque o poder descrito no interior do direito-facul-
dade de Grotius é não apenas uma actividade de domínio físico, mas mais 
uma capacidade para a realização da justiça, os processos individuais de 
esforço pela auto-preservação não podem ser confundidos simplesmente 
com o exercício de direitos pessoais, pois não há direito-faculdade se não 
houver uma capacidade pessoal para a expressão da justiça, a qual é deli-
neada por leis naturais, as quais são formuladas pela razão humana, a 
qual só emerge e se desenvolve nos homens com a efectivação do seu 
desejo original de associação. A fundação da sociedade civil é portanto 
um desígnio da razão natural, e por conseguinte algo de justo, e só se 
realiza com o poder em comunhão daqueles capazes de aceder à razão e 
activar a justiça, isto é, com os direitos pessoais dos homens. E as leis 
naturais para Grotius não são de todo limitações a direitos pré-existentes, 
são sim pronunciamentos racionais legitimando e suportando a existência 
dos direitos. A necessidade de auto-preservação e o apetite de sociedade 
são assim elementos fundadores simultâneos na realização simultânea de 
todos os três significados de direito. 

Há um reflexo difuso de individualismo político em Grotius, mas 
não é “possessivo” em natureza nem se revela na prioridade de uma lin-
guagem dos direitos perante uma linguagem da razão. Permanece ainda 
um hiato entre o direito-faculdade de Grotius na sua aplicabilidade à filo-
sofia política e a definição dos direitos individuais de Hobbes (não acar-
retando necessariamente “rectidão”) na sua aplicação à filosofia política. 

Conclusão 

Erigir um marco da importância de Grotius para a filosofia moderna 
não pode acarretar que Hobbes ou qualquer outro filósofo moderno sejam 
obscurecidos pela sua sombra. Embora não explicitamente, Grotius pare-
ce de facto representar uma origem desfocada do individualismo moderno 

                                                      
56 Cf. Brooke, ‘Grotius, Stoicism and ‘Oikeiosis’’, 2008, pp. 25-50. 
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e fá-lo ao transformar a linguagem dos direitos associada à ciência do 
direito num discurso conceptual que serve de base a ulteriores análises 
filosóficas da política. Não obstante, ao não pretender fazer da política (e 
muito menos de uma perspectiva filosófica) o seu objecto primordial de 
estudo, o seu direito-faculdade é incapaz de retirar qualquer originalidade 
à produtividade política da noção hobbesiana de direitos individuais. 

O que importa sobretudo realçar em Grotius é a sua construção de 
uma tabela de conceitos para a filosofia política erigida a partir de mate-
riais conceptuais empregados numa outra ciência – a ciência do direito – 
e tornada acessível às gerações de filósofos políticos subsequentes. Gro-
tius não aparenta chegar a elaborar qualquer filosofia política original, 
embora por vezes pareça penetrar nesse domínio sem se aperceber e sem 
o pretender. A concepção original do direito-faculdade por Grotius (com-
preensível apenas no contexto histórico da origem dos direitos naturais) 
no interior da ciência do direito acaba por abrir janelas de oportunidade a 
novos tratamentos filosóficos da política, ao estabelecer um conjunto de 
conceitos-chave aplicáveis (embora só subsequentemente aplicados) a 
doutrinas políticas individualistas e contratualistas. Só nesta medida se 
poderá identificar o direito-faculdade grotiano como a “base” da filosofia 
política moderna: por não ser mais que um ponto de partida – um material 
sem dimensão política por si mesmo, só manipulado na política com um 
fim outro que não em si –, a sua força reside na sua aplicabilidade, não na 
sua efectiva aplicação. No entanto, ao identificar certas noções jurídicas 
aplicáveis à filosofia política, é Grotius quem permite o que até aí não 
fora ainda atingido: a penetração de conceitos e metodologias próprias da 
ciência do direito em tratamentos filosóficos do político. Portanto, um 
dos traços característicos da filosofia política moderna – a interdisciplina-
ridade, ao invés de uma estanque multidisciplinaridade – é evidenciado 
por Grotius, embora não de maneira intencional. Ainda assim, não é pos-
sível afirmar simplesmente que Grotius tenha sido um contratualista, um 
individualista, ou um filósofo (tão pouco um filósofo político), mas sim 
que terá preenchido a função de arquitecto da ponte entre o direito e a 
filosofia política prestes a ser atravessada por outros. 

Com Grotius, a filosofia política não chega a perder um estatuto de 
autonomia disciplinar, embora tal autonomia não acarrete um fechamento 
dentro de si mesma, num infinito turbilhão rotativo sobre si mesma. Pelo 
contrário, trata-se de uma autonomia só concebível enquanto envolvendo 
a manipulação de conceitos que permanecem válidos mesmo para lá de 
uma análise filosófica da política. Mesmo tomando a política como um 
domínio do normativo e as discussões sobre o político como reflexões 
sobre valores e não sobre factos, Grotius conseguiu chegar a inaugurar a 
interdisciplinaridade do direito para o pensamento político. 
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ABSTRACT  

 
Modern political philosophy, especially since Machiavelli, intends to uncover 

what politics actually is, and in order to achieve this it often needs to penetrate into 
disciplines not immediately related to politics and assimilate for itself additional 
concepts and methodologies. Thus, it appears to be interdisciplinary in the 
manipulation of specific conceptual instruments. Since there is a methodological 
shift in modernity imposing the individual person as a basic starting-point of 
political philosophy, which is expressed in a language of rights, the birth of this 
juridical-political interdisciplinarity is to be found in a table of concepts established 
in the science of law and applicable to political philosophy. In order to further 
understand this, the origins of Grotius’s definitions of ius must be sought out, since 
they set the background for the bridge he architected between law and political 
philosophy to be crossed by subsequent modern political philosophers. The solidity 
of this theoretical basis for interdisciplinary political philosophy depends upon the 
simultaneity of all of Grotius’s different meanings of ius: it is from this foundation 
that seventeenth-century political philosophy can begin from. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


