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The Right of Communication and Iberian Approaches to Territory 

 

Francisco de Vitoria’s thought on the right of communication, most powerfully in his De Indis, 

has seen many applications, criticisms, and interpretations.  Recent contributions have 

addressed Vitoria and his legacy in the contexts of the right of hospitality (Cavallar 2002), 

borders within and without polities (Brett 2011), and imperialism and the formation of 

international law (Anghie 2007). The general framework of the project, for which this paper 

serves as background, is to examine the Spanish and Portuguese approaches to empire and 

communication as two different globalising models in the early modern world. More 

specifically, the paper argues that there is much tension in Vitoria’s simultaneous embrace of 

the right of communication and his open support for the Portuguese empire. To be sure, it was a 

commercial empire, but also based on policies of maritime conquest, monopoly, and exclusion. 

Vitoria had every right to imagine a world in which either a pacific ius of communication would 

prevail or seaborne empires reigned supreme. However, he should have had little reason to 

believe that both could co-exist. Either the former would become the blunt instrument for the 

ends of the latter or it would simply get in the way of empire, which required one to restrict 

communication. There are, in fact, many worse ways of contrasting the ideological experiences 

of the Iberian globalising empires in their first century or two. 

 

 

O direito de comunicação e abordagens ibéricas ao território 

 

O pensamento de Francisco de Vitoria sobre o direito de comunicação, sobretudo na sua obra 

De Indis, tem conhecido muitas aplicações, críticas e interpretações. Alguns contributos 

recentes têm estudado Vitoria e o seu legado no contexto do direito de hospitalidade (Cavallar 

2002), das fronteiras no quadro de organizações políticas e fora destas (Brett 2011) e do 

imperialismo e da formação do direito internacional (Anghie 2007). O objectivo geral do 

projecto, que este paper contextualiza, consiste em examinar as abordagens espanholas e 

portuguesas em relação ao império e à comunicação como dois modelos globalizantes diferentes 

no mundo moderno. De forma mais específica, este paper defende que o facto de Vitoria 

acolher o direito de comunicação e, ao mesmo tempo, apoiar abertamente o império português, 

é problemático. É verdade que se tratava de um império comercial, mas que também assentava 

em políticas de conquista marítima, de monopólio e de exclusão. Vitoria tinha todo o direito de 

imaginar um mundo em que vingaria um ius de comunicação pacífico ou em que os impérios 

marítimos seriam dominantes. Mas tinha em princípio poucos motivos para acreditar que ambos 

poderiam coexistir. Ou o primeiro se tornava num instrumento para alcançar os fins do segundo, 

ou acabaria simplesmente por se tornar num obstáculo ao império, que exigia uma restrição da 

comunicação. Há, de facto, muitas formas piores de contrastar as experiências ideológicas dos 

impérios globalizantes ibéricos no seu primeiro ou segundo século.        

 


