
Pedro Calafate
O 'resgate' da Escola
Ibérica da Paz
É uma obra da maior importância que traz para a atualidade
e para um público mais vasto o pensamento pioneiro de mestres
de Escolástica que ensinaram em universidade portuguesas e

espanholas nos séculos XVI e XVII e são considerados pais fundadores
do Direito Internacional, da fundamentação democrática do poder
civil, da defesa da prevalência da Razão da Humanidade sobre

a Razão de Estado e do valor absoluto do direito à vida. Um dos

seus dois coordenadores é o prof . de Filosofia da Un. de Lisboa em
geral considerado hoje como o maior especialista em Pensamento

Português, que aqui responde às perguntas do seu colega
e noSSO colunista Viriato Soromenho Marques

Pedro Calafate Um dos maiores especialistas em 'pensamento português'



A
Acabou de ser publicado em
Espanha um notável livro bilingue
(em português e castelhano)
contendo alguns dos contributos
mais poderosos e vibrantes, até

pela sua actualidade, da Escola
Ibérica da Paz. 1511-1694. Trata-
se de um volume duplamente
extraordinário: pela qualidade
dos seus textos, muitos deles

recuperados de séculos de olvido
em arquivos universitários
peninsulares; e pela força estética
dos valiosos contributos das

ilustrações que o enriquecem e

interpretam, da autoria de uma
equipa de artistas coordenados por
José Quaresma, prof . da Faculdade
de Belas Artes, da Universidade de

Lisboa.
Para compreender o

transcendente alcance desta

obra, em que trabalharam 11

investigadores espanhóis e

portugueses, bem como do

projeto científico a ela associado,
o JL entrevistou um dos seus dois
coordenadores Pedro Calafate,
prof. catedrático (e diretor do

Centro) de Filosofia da Faculdade
de Letras da Universidade de
Lisboa (UL), reconhecido hoje
pela comunidade académica
internacional como o maior
especialista em Pensamento

Português, com uma vasta obra
no nosso país e no estrangeiro,
entre a qual a direção da História
do Pensamento Filosófico Português
(em cinco volumes e sete tomos)
e, com José Eduardo Franco,
da Obra Completa do Padre
António Vieira (em 30 volumes) .

O outro coordenador é Ramón
Emilio Mandado Gutiérrez,
prof. de História da Filosofia na
Universidad Complutense, de

Madrid, e presidente da Real
Sociedad Menéndez Pelayo.

Apesar da relevância dos seus

contributos, os autores de que
esta obra nos fala permanecem
num quadro de penumbra.
Como explicar este relativo

desconhecimento, mesmo entre
nós?

Revelamo-nos, por vezes, agentes
de um colonialismo interior,
difuso e poroso, mas não menos
sufocante, confundindo o 'não
sei nem conheço' com o 'não há
nem existe' . No caso deste livro,
estamos perante a génese da noção
de comunidade internacional, a

formulação das regras que devem
dirigir a relação entre comunidades
de coordenadas culturais distintas,
a fundamentação democrática
do poder civil, a afirmação da

pessoa humana como fundamento
da comunidade internacional, a
defesa da prevalência da Razão
da Humanidade sobre a Razão
de Estado e do valor absoluto do
direito à vida, em face do qual se

legitima o direito de resistência.

I lustrações de Escola Ibérica da Paz

Os autores destas reflexões...

. . . foram mestres das Universidades
de Salamanca, Alcalá, Coimbra
e Évora no Renascimento, a
propósito do direito da guerra, no
contexto dramático da construção
do império, sobretudo espanhol,



na América. Sucede porém, que o

futuro selecionou outra tradição,
outros autores e outras latitudes

para situar a origem destas ideias,
apontando, nomeadamente,
para Hugo Grócio, que se baseou

largamente nesta escola ibérica,
que a sistematizou fora do

enquadramento da escolástica
católica e que, por considerar a
independência do direito natural
perante o direito divino, surgiu
perante o mundo como pai
daqueles ideais e fundador do
Direito Internacional.
O que não é inteiramente verdade.
Não é, do ponto de vista
substancial - e em alguns
aspetos Grócio significou até
um retrocesso relativamente a
algumas ideias dos mestres de

ibéricos, ao tornar leve o caráter
ministerial do Estado, libertando -o
do objetivo permanente do bem
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Estamos perante
a génese da noção
de comunidade
internacional, a

formulação das

regras que devem
dirigir a relação
entre comunidades
de coordenadas
culturais distintas
da comunidade
internacional
da comunidade, ao enfatizar a
importância dos compromissos
voluntários do príncipe, ao limitar
ou quase anular o direito de
resistência ativa contra a tirania e

ao considerar a soberania como um
jus regido pelas mesmas regras dos
direitos privados.

Este livro, bilingue (português
e espanhol) fruto da colaboração
da UL e do seu Centro de Filosofia
com a Universidade da Cantábria e

a Real Sociedad Menéndez Pelayo,
mostra as "pérolas" dos textos da
Escola Ibérica da Paz e procura
repor essa questão em bases mais
objetivas, mostrando que, no
âmbito da receção das doutrinas e

ideias, a história foi quase sempre
escrita pelos que se souberam fazer
ouvir mais alto.
Que outros aspetos seria
levado a sublinhar no quadro
do pioneirismo destes mestres
ibéricos?
Por eles e com eles um Estado foi
levado a convocar, no seu próprio
território, por sua iniciativa e no
calor dos acontecimentos, um
debate profundo sobre a legiti-
midade das suas conquistas, em
resposta às dúvidas consistentes

lançadas pelos académicos das

suas Universidades. Foi o que
sucedeu com a Junta de Valladolid,
convocada pelo Rei de Espanha

(Carlos I de Espanha era também
o Imperador Carlos V do Império
Romano Germânico) em 1550-51,
onde se confrontaram as teses de
Las Casas com as de Sepúlveda,
tendo como relator Domingo de
Soto. Não há memória, até hoje, de

um facto assim! Um debate destes

provocaria um sorriso às potências
da conferência de Berlim que reta-
lhou a África no século XIX, para já
não falar das mentiras da invasão
do Iraque.
Havia, nessa época igualdade de
circunstâncias na história dos
nossos dois países?
Estas teses tiveram repercussão
acentuada nas universidades

portuguesas. Mas é interessante
sublinhar que, quando foram
escritas, a nossa atenção
estratégica estava mais orientada

para o comércio com o Oriente.
Ora, foi isso que levou alguns dos
mestres de Salamanca a elogiar a
política portuguesa de expansão,
baseada não na conquista
territorial em profundidade, mas
no estabelecimento de relações
comerciais ao longo da costa
africana e da índia, em muitos
casos com base em tratados
específicos. O fundador da

Escola, Francisco de Vitoria, foi
claro a esse respeito: à luz das

suas teses sobre o jus commercii,

o império português tinha
maior legitimidade jurídica do

que o espanhol, não hesitando
em dizer que quando a armada
imperial chegou às terras dos
índios nenhum direito levava

para ocupar as suas terras. Em
contrapartida, como refere na sua
Relectio de Indis, os portugueses

sustinham um comércio legítimo
com "nações similares" que não

conquistaram, e disso retiravam
grandes proveitos.
Poderemos a este respeito falar de
uma Escola?
Creio que sim, não no sentido em
que todos defendam exatamente as

mesmas teses, mas de confluência
de princípios e propósitos, e daí
a semelhança e proximidade
entre muitos dos textos que aqui
apresentamos. Aliás, a Escolástica
é uma filosofia de cooperação
entre filósofos que, partindo de um
património comum de verdades,
neste caso as reflexões sobre a

guerra de São Tomás de Aquino,
procuram comentá-lo e enriquecê-
lo, mediante o confronto de

posições pró e contra, e sobretudo,
neste caso, pelo confronto com
a riqueza da experiência da vida
dos homens e dos povos, naquela
altura proporcionado pela aventura
do Novo Mundo.

Para além disso, no caso dos
teóricos da Escolástica, não
havia fronteiras entre Portugal e

Espanha, e muito menos entre as

suas universidades, circulando
os textos pelos mestres, que os

comentavam nas suas lições. É

certo que se trata de textos sobre o

direito bélico, mas que por tanto o
terem limitado se transformaram
numa apologia da paz.
Quais as teses mais relevantes

que atravessam os autores desta
Escola?
Para além do que já acima deixei
entrever, acrescento: Deus criou
todos os homens livres; não há
escravatura natural; a sociabilidade
natural implica, para sua plena
realização, o poder civil que
radica no direito natural e, por
natureza e em si mesmo, é igual
em todos os povos do orbe; o

poder civil radica originariamente
no conjunto da comunidade que
o pode transferir ou conferir a

quem entender, mediante pacto
ou contrato; o império terá que
ser fruto de um pacto ou contrato
livre entre as partes; o Imperador
não é senhor do mundo; o Papa
não é senhor do mundo nem no
temporal nem no espiritual e não

pode conceder em feudo o Novo
Mundo aos reis católicos; os povos
têm, por natureza, direito ao
domínio de propriedade dos seus



bens e ao domínio de jurisdição
sobre si próprios; a infidelidade não
constitui título legítimo de guerra,
o mesmo dizendo dos crimes
contra a natureza ou as ofensas a

Deus; a maior rudeza de um povo
não legitima a sua submissão a um
povo mais civilizado, através da

guerra; os escravos aprisionadosu
Há uma autoridade
universal acima dos

Estados, fundada na
recta ratio de origem
ciceroniana, porque
a solidariedade entre
os homens está acima
da soberania e a
consciência prevalece
sobre a vontade
em guerra justa podem fugir;
não é legítimo matar inocentes,
legitimando -se o princípio de

intervenção humanitária em defesa
dos súbditos injustiçados de um
Estado; o direito das gentes não é

puramente inter- estatal; há uma
autoridade universal acima dos

Estados, fundada na recta ratio
de origem ciceroniana, porque a
solidariedade entre os homens está
acima da soberania e a consciência

prevalece sobre a vontade.
Está atualmente também
empenhado, com José Eduardo
Franco, na edição das Obras

Completas do Padre António
Vieira. Que relação tem ele com
estas teses?
Vieira inscreve-se nesta matriz
de respeito pelos direitos naturais
das comunidades e dos homens.
Sem abdicar do valor axiomático
do cristianismo, soube dizer, em
1694, que em matéria de soberania
e liberdade vale tanto a coroa de

penas como a de ouro e tanto o

arco como o cetro. Já em 1662
tinha considerado que assim como
os Reis Magos não perderam a
soberania por virem a Cristo, o

mesmo devíamos nós fazer com
os povos que trouxemos ao redil
da Igreja pelo batismo. Mas disse

mais: que não há só uma salvação,
mas duas, sendo uma delas para

os povos que, como os índios do

Brasil, não tiveram conhecimento
da lei natural; e que o cristianismo
daria mais copiosos frutos se

no seu tronco enxertássemos a
semente da diversidade dos povos,
por ser largo o manto que cobre o

"labirinto de Deus".
Já sobre o império temporal

do mundo submeteu-o a um
critério de aceitação livre pelos
reis e príncipes da terra, depois
de evangelizados, na qual
acreditava com vigor, pois, como
escreveu recentemente Bartomeu
Melià sobre a utopia jesuítica na
América, havia que contrariar a
etimologia da palavra, para dizer:
"Estive aqui; estou aqui; sou
futuro" .

Neste livro confluem os esforços de
uma vasta equipa. Quer referir- se

à natureza deste projeto.
Este livro era para ser o catálogo de
uma exposição de texto e pintura,
no qual se exibiam excertos
dos textos mais marcantes dos
tratados dos mestres de Coimbra
e Évora sobre a guerra e a paz no
Renascimento, muitos deles ainda
manuscritos (Fernando Pérez,
Pedro Simões, António de São

Domingos, Fernão Rebelo e tantos

outros), guardando para outra fase

a publicação integral, em projeto
do Centro de Filosofia da UL, em
curso. Da componente visual e
artística se encarregou o prof.
José Quaresma e os seus alunos de

pintura e desenho da Faculdade
de Belas Artes da UL, bem como
um grupo de cinco designers que
trabalharam sob sua coordenação
e tomaram estes textos como
fonte de inspiração da arte que
lhes coube. Posteriormente,
alargámos o seu âmbito também
aos mestres do outro lado da

fronteira, fundadores desta Escola,
e também aos missionários que
lutaram por estes princípios na
América.
Há também o prefácio. . .

Um substancial prefácio, do

prof. António Cançado Trindade,
ex-presidente do Tribunal
Interamericano de Direitos
Humanos e atual juiz do Tribunal
Penal Internacional, que evidencia
a atualidade destes textos no
quadro do Direito Internacional

para a Humanidade do século XXI.
A edição é da Universidade da

Cantábria, com a colaboração da
Real Sociedad Menéndez Pelayo,
dando mostra de uma visão
estratégica fundamental, a respeito
colaboração entre as Universidades
e instituições de Portugal e

Espanha, em torno dos temas que
marcaram a nossa pujança cultural
no panorama europeu e mundial.
Aqui trabalharam paleógrafos,
latinistas, juristas, filósofos,
artistas e designers de Portugal,
Espanha e Brasil, e à sua recente
apresentação em Santander quis
associar- se o compositor espanhol
António Nogueira Guinovart com
a estreia absoluta do seu concerto

para piano, flautas e percussão
Música para Ia Paz, inspirada nos
textos deste livro, jl
> Pedro Calafate e Ramón
E. Mandado Gutiérrez
(coordenadores da edição)

ESCOLA IBÉRICA
DAPAZ/ESCUELA
IBÉRICA DE LA PAZ
Editorial dela Universidad
de Cantábria e Real Sociedad
Menéndez Peíayo, 426 pp, 58 euros


