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PreFáCio a taMar Herzog 

Este é o primeiro livro de Tamar Herzog publicado no Brasil1. É, por 
isso, útil enquadrar este livro no percurso intelectual da autora.

Embora professora em universidades norte-americanas desde há duas dé-
cadas, Tamar Herzog tem uma formação acadêmica com forte componente 
europeia, pois se doutorou na École des Hautes Études en Sciences Sociales, sob 
a orientação de Nathan Wachtel, e foi docente na Universidade Autónoma 
de Madrid, na equipe de Francisco Tomás y Valiente. Essas etapas acadêmicas 
marcaram os seus temas de investigação na área da história jurídica e institu-
cional dos espaços ibéricos, quer na Península quer nos impérios americanos 
de Espanha e de Portugal.

O seu estudo da administração judicial na audiência de Quito (Equador)2 
levou-a a refletir no tema do direito na periferia da esfera estadual ou mesmo to-
talmente dora dela. Num duplo sentido. Primeiro porque, trabalhando sobre um 
tribunal real periférico, ela estava em condições de observar a diluição e criouliza-
ção da administração régia – neste caso, da administração judicial – nos extremos 
do espaço imperial. Uma diluição que se explicava pela distância e consequente 
enfraquecimento do controle do centro e pela usura que o direito doutrinal dos 
letrados produzia sobre as normativas provenientes da coroa; a crioulização tinha 
a ver com a força das realidades jurídicas locais, neste caso não tanto as indígenas, 
mas sobretudo a dos grupos de colonos (criollos, no sentido castelhano da expres-
são), com um pronunciado sentido identitário. Com o que chegamos ao segundo 
aspeto da periferização do direito. Neste caso, não no sentido espacial ou geográ-
fico, mas no sentido social, pois os atores das suas narrativas estão longe de ser 
representantes imediatos, autorizados (e autoritários) do direito régio, mas agente 

1 Tamar Herzog é Monroe Gutman Professor of Latin American Affairs, no Departamento de História 
da Universidade de Harvard. Doutorou-se na École des Hautes Études en Sciences Sociales, tendo sido 
professora nas universidades Autónoma de Madrid, de Chicago e de Stanford.

2 Rendre la justice à Quito (1650-1750), Paris, L’Harmattan, 2001 (versão inglesa atualizada e revista: Uphold-
ing Justice: State, Law and the Penal System in Quito, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2004).
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secundários ou mediatos, que aplicavam a normativa real no âmbito de proces-
sos compromissórios de estabelecer a ordem da república. Daí o seu interesse, 
logo no início da carreira de investigação, pelo último escalão da administração 
jurídica, os escrivães, e pela sua função de negociar as situações jurídicas, não a 
partir das leis, nem sequer do rigoroso direito doutrinal dos acadêmicos, mas da 
negociação das situações jurídicas concretas, mediante um uso ágil e flexível das 
fórmulas documentais3.

Por uma via e por outra, a autora encontrou-se com os limites do imagi-
nário do Estado, tal como hoje o concebemos. Na periferia – mas também na 
semiperiferia e até nas vizinhanças do centro –, o vínculo de pertença a um 
corpo político de tipo estatal volatizava-se. A autodefinição das pessoas ou o 
modo como os outros as qualificavam em termos de identidade/alteridade 
política tendia a prescindir da referência ao Estado, à sua cabeça política, ao 
seu território e às suas fronteiras, focando-se em outras pertenças e em outros 
sinais delas. Apoiando-se na geografia política atual, o historiador pouco avan-
çava, se é que não ficava definitivamente enleado em perplexidades. Porém, 
ao prescindir da identidade política assente na pertença a uma comunidade 
estadual, o historiador também se dava conta de que a identidade tida como 
subjacente – a identidade nacional – tinha sentidos muito diferentes dos que 
assume depois de se ter instalado a imagem de um contrato político geral e 
abstrato como fundamento das unidades políticas. Essa constatação da artifi-
cialidade das nações e da necessidade de definições arbitrárias para a sua fixa-
ção é o tema do livro Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern 
Spain and Spanish America4, em que a autora analisa as formas do sentimento 
de pertença , salientando o que havia de voluntário, negociado, na obtenção 
do estatuto de membro de uma comunidade. Na verdade, esse interesse pelas 
questões identitárias, nomeadamente no sentido de as dessubstanciar e de as 
complexificar está na linha de uma corrente de literatura sobre o tema da 
identidade que surge na esteira de autores tão diversos como Serge Gruzinsky 
ou Paul Gilroy. Mas, que, no fundo, é mais um desenvolvimento da crítica 
das categorias moderna da política, como Estado, Nação, território, cidadania, 
que vinha sendo feita na historiografia jurídica da Europa meridional desde 
os anos 80 do séc. XX.

O presente livro começa por seguir esta linha, focando a questão da fron-
teira. O tema mais evidente aqui tratado é a crítica da ideia de que a questão 
da fronteira foi sempre uma matéria de Estado, ontologicamente ligada à 

3 Mediación, archivos y ejercicio: los escribanos de Quito (siglo XVII-XVIII), Frankfurt, Vittorio Kloster-
mann, 1996; Ritos de control, prácticas de negociación: Pesquisas, visitas y residencias y las relaciones 
entre Quito y Madrid (1650-1750), Madrid, Fundación Hernando de Larramendi, 2000.

4 New Haven, Yale University Press, 2003.
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diferença substancial de espaços “nacionais” de vida e de convivência. A cons-
tatação da autora é a de que as tensões em torno das fronteiras, antes de ser 
uma questão “nacional”, foi antes uma questão “local”. Antes de dizer respeito 
à jurisdição, disse respeito ao domínio privado ou comunitário da terra. Ou, 
ainda melhor, à sua posse. Essa atitude epistemológica envolve a revisão de um 
feixe de questões.

Em primeiro lugar, no que respeita à prática historiográfica, força à 
consideração integrada – e não apenas comparativa – das duas histórias ibé-
ricas. Na questão das discussões acerca da fronteira, isso aponta para que se 
considerem, ao mesmo tempo, os argumentos de um lado e do outro, na 
medida em que ambos assumem como válida uma panóplia partilhada de 
argumentos que definem a base comum da discussão, relacionada com a 
herança cultural partilhada pelas duas partes. Assim, os debates sobre a fron-
teira eram discussões sobre diferenças, mas dentro de uma pertença comum. 
E era justamente essa comunidade primordial que tornava a fronteira tão 
mutável, tão discutível e, também, tão fácil de acomodar. Ela não refletia 
diferenças ontológicas, mas apenas disputas conjunturais, entre pequenas 
comunidades ou indivíduos.

Em segundo lugar, é preciso analisar os conflitos sobre limites territo-
riais a um outro nível de interpretação. A nossa atual tradição sobre esse tema 
aponta para a sua natureza internacional. Porém, o que Tamar Herzog vai 
encontrando, ao percorrer os conflitos fronteiriços na península ou na Amé-
rica, são conflitos acerca de espaços comunitários (baldios, pastos comuns, 
matos maninhos) ou particulares, sem qualquer relação com uma questão 
interestadual. Havia despiques, mas não diplomacia, havia brigas e assaltos, 
mas não havia guerra. Uma vez levada a cabo essa refocagem, somos capazes 
de valorizar melhor os diferentes níveis a que os conflitos territoriais surgiam, 
cuja gradação correspondia ao pluralismo político. E, sobretudo, as distinções 
dramáticas entre o lado português e o lado espanhol, entre metrópole e Amé-
rica, perdem sentido, já que de um e de outro lado, na Ibéria ou na América, 
a maneira de pôr as questões era semelhante.

De um lado e do outro, por exemplo, a argumentação assentava sobre a 
marcação tradicional do espaço, sobre a antiguidade da sua pertença. Os argu-
mentos não eram os modernos argumentos da racionalidade ou da utilidade 
de uma linha de divisão, mas da sua antiguidade, expressa em provectas marcas 
(marcos, extremas, renques de árvores, caminhos, linhas de água, cumeadas), 
em costumes inveterados de usos, em velhos registos documentais, em nomes 
prescritos dos lugares. E raramente a marcação se concretizava no traçado de 
uma linha, um ato que não faz parte daquilo que se faz na vida quotidiana 
quando se trata de marcar espaços longínquos e pouco povoados. O que a 
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tradição podia confirmar era a posse difusa sobre uma certa zona, marcada 
por atos esporádicos embora integrados num comportamento que podia ser 
reconhecido como habitual. Por tudo isso, os institutos jurídicos de referência 
não era o domínio, formal e com títulos precisos, mas a posse, essa realidade 
fática informe e variável, na sua duração, no seu âmbito e no seu conteúdo. 
Não por acaso, é isso que figura no título “fronteiras da posse”.

Postas as coisas no plano da posse, o direito que se convoca confunde-se 
com a vida. Aquilo que se reclama e que se tenta provar são atos materiais, é a 
história da vida quotidiana. Os agentes jurídicos convocados não são as elites 
acadêmicas ou burocráticas, mas humildes funcionários periféricos, escrivães, 
guardas de documentos e de registos, inquiridores ou olheiros, que, com auxí-
lio de testemunhas e amparados no bom senso e nos hábitos locais de avalia-
ção, possam avaliar o peso das situações de fato e argumentar com elas para 
provar a posse, para aconselhar as partes a dar certos passos que lhes pudessem 
aproveitar, ou para fabricar soluções compromissórias.

E, de novo, a autora se vale do seu treino para interrogar e descrever os 
mecanismos práticos da administração judiciária, desenvolvido em momentos 
anteriores da sua carreira.

Na técnica narrativa adotada, essas grandes linhas estão embebidas numa 
rica descrição de situações e de casos de demarcação de limites na América e 
na Península. O leitor que goste da história vivida, ao nível do solo, vai en-
contrar aqui muitos momentos para se deliciar. Mas, por detrás de descrições 
plásticas, estão grandes questões de história das formas políticas e jurídicas da 
época moderna.  

ANTONIO MANUEL HESPANHA  


