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 Desde a antiguidade romana há cultores do Direito, homens cuja atividade intelectual consiste em 

estuda-lo, desenvolve-lo do ponto de vista teórico, doutrinar sobre ele, enfim. São os juristas, de que a Idade 

Média produziu vários, célebres na história, pela designação de glosadores, comentadores e humanistas, que 

passo a apresentar. 

 

Os glosadores. Noção geral 

 

 Corresponderam os glosadores à primeira corrente de juristas modernos, vale dizer, posteriores aos 

romanos. Surgiram no século XII com Irnério, monge italiano, que inaugurou na Europa o ensino do direito 

justinianeu, em Bolonha. Outros glosadores foram Acúrsio, autor da Magna Glosa, que reuniu noventa e seis 

mil glosas; Azo, autor da Summa Codicis, que se tornou um clássico da interpretação do direito romano. 

 Singelo, o método dos glosadores correspondia à glosa, a uma explicação breve de uma passagem 

obscura ou problemática do Corpus Iuris Civilis, do ponto de vista literal, ou seja, procurava-se entender o 

sentido das palavras, uma após a outra, introduzindo-se os comentários ou entre as linhas do texto latino ou nas 

suas margens, o que originou, no primeiro caso, a glosa interlinear, e, no segundo, a glosa marginal. Com o 

andar dos tempos e o avolumar das glosas, transformaram-se elas em textos contínuos, os apparatus. 

 Do ponto de vista da sua apresentação gráfica, imprimia-se o texto romano ao centro da página, cercado 

pelas glosas nas suas quatro margens. 

 Adotaram os glosadores os brocardos, regras doutrinárias sob forma de sentenças concisas dotadas de 

sabedoria jurídica, tal qual os provérbios de conteúdo moral; as disputae, ou seja, a discussão de questões 

controvertidas; as argumentae, vale dizer, a enumeração de argumentos úteis nas disputas, e a análise de casos 

concretos. 

 Para o medieval, tratava-se, antes de tudo, de argumentar e de polemizar, mais do que de extrair 

aplicações de certas premissas. 

 

Traços e contributos 

 Caracterizaram-se os glosadores pela sua fidelidade aos textos justinianeus: reconhecendo-lhe uma 

autoridade absoluta,  reputavam inaceitável qualquer forma do seu estudo diferente de uma sua cuidadosa 

interpretação destinada a esclarecer a acepção dos vocábulos e a compreender o sentido dos textos.  

 Em segundo lugar, comentavam os textos sem estabelecer vinculação entre uns comentários e outros. As 

glosas não se relacionavam mutuamente pois estudavam as várias particularidades dos textos e não o seu 

conjunto: a sua análise era analítica e não sintética. 

 As suas contribuições maiores corresponderam, em primeiro lugar, à criação de uma terminologia 

técnica especializada e conceitos próprios do saber jurídico; em segundo lugar, buscaram demonstrar a 

racionalidade do direito romano, na sua qualidade teórica, ao invés de lhe provarem a utilidade prática na 

solução de problemas, o que levou-os a distanciarem-se destes. Em terceiro lugar, e em decorrëncia do anterior, 

afirmaram a validade do texto romano enquanto obra humana, independentemente da sua confirmação prática: 

ele valia-lhes pelo seu conteúdo intrínseco, enquanto realização teórica, sem cogitarem da sua aplicabilidade. 

 

 

 Os comentadores. Noção geral 

 

 Aos glosadores seguiu-se um segundo movimento de juristas, o dos comentadores. Tal sucessão operou-

se do ponto de vista (a) temporal, pois enquanto os primeiros atuaram nos séculos XI e XII, os segundos 

atuaram nos séculos XIII e XI; (b) intelectual, pois enquanto os primeiros limitaram-se ao estudo do direito 

romano, os segundos atuaram sobre ele e sobre as glosas. Por vezes detinham-se mais nas glosas do que nos 



textos originais, por vezes em detrimento deste, não obstante reputassem o direito romano como indiscutível, 

sujeito apenas a interpretações porém não a alterações. Por outro lado, atendiam antes à natureza das coisas do 

que o que sobre elas diziam os textos originais ou as glosas, o que marca uma sua independëncia intelectual 

face a ambos. 

 Foram representantes principais deste movimento Cino de Pistóia, fundador da escola, Paulo de Castro, 

o célebre Baldo, Bártolo de Saxoferrato, o comentador por excelência, a ponto de dizer-se que ninguém era 

jurista se não fora bartolista. 

  

 Métodos e produção  

  

 Empregavam a dialética de Aristóteles, ao tempo recentemente descoberta e que inovou os processos de 

pensamento de então. Graças a ela, buscavam a coerência no pensar, recorrendo aos silogismos, às 

generalizações, às deduções, etc. 

 Recorriam também ao método escolástico: dividiam e subdividiam cada questão e examinavam cada 

aspecto das sucessivas divisões sob os pontos de vista pró e contra, o que levou-os a discussões intermináveis 

sobre questiúnculas desimportantes, como é exemplo o caso caricato, de se apurar quantos anjos caberiam na 

extremidade de um alfinete. 

  Na sua condição de professores, expenderam cursos, as lecturae, cuja seqüência de temas seguia a do 

Corpo de Direito Civil, com debates entre os alunos e o estudo de casos dados. 

 Produziram ainda os tratados, análise jurídica de um problema prático, cuja solução se buscava, e os 

consilia, ou pareceres, opiniões criteriosas, muitas assaz minuciosas, preparadas individualmente ou em 

conjunto, sobre um caso real, a pedido de uma pessoa física ou de uma instituição. Daí chamarem-se aos 

comentadores, também de consiliadores. 

 Os pareceres adquiriram um prestígio esmagador na Europa, dominando-lhe a cultura jurídica até o 

advento das codificações, a partir dos fins dos setecentos, mais do que presentemente  a jurisprudência 

influencia a atividade julgadora. As boas bibliotecas encerravam coleções de pareceres, às centenas.  

 

 

 Contributos 

 

 A sua principal contribuição consistiu em haverem difundido pela Europa o direito romano, por modo a 

torná-lo um direito europeu comum a todos os países daquele continente, o ius commune. Tal processo de 

difusão do direito romano chamou-se de a sua recepção, precedida e condicionada pelo seu ingresso no direito 

canônico e pela sua aprovação pela igreja católica. Dado o caráter europeu desta, onde ela se achava  - e ele se 

achava disseminada por todo o continente – lá o direito romano encontrou mais acolhimento. 

 Em segundo lugar, empenharam-se os comentadores em obter uma concórdia legislativa entre o direito 

romano e os direitos locais, então em emergência, sob a forma de estatutos e de forais citadinos. Desta 

harmonização adveio um corpo homogêneo de regras, dominadas por princípios comuns. 

 Em terceiro lugar, orientados por fins marcadamente práticos, ocuparam-se dos direitos outros que não o 

romano, a saber, o canônico, o feudal e o local, ao mesmo tempo em que desenvolveram as matérias jurídicas 

em que os textos romanos apresentavam insuficiências, como foi o caso do direito penal, de família, comercial, 

fundiário e outros.  

 Finalmente, colaboraram na formação do Estado moderno, fortalecendo o poder do rei como central e 

superior ao dos nobres, e criando um aparato administrativo em que se distinguia o cargo como uma criação 

permanente e distinta dos seus ocupantes, concepção que ingressou na organização jurídico-administrativa dos 

Estados até o presente. 

 

 

 Inovações  

 



 Introduziram os comentadores algumas inovações teóricas úteis às necessidades do seu tempo: 

 

1- A pluralidade de relações entre os homens e as coisas. Enquanto, modernamente, cada objeto acha-

se em relação com uma só pessoa, como o proprietário que exerce direitos exclusivos, ou quase, 

sobre o que lhe pertence, os comentadores criaram a teoria de que sobre um mesmo bem recairiam 

diferentes direitos, pertencentes a diferentes pessoas,  cabendo a cada qual  usar a coisa de uma 

forma própria. Assim, por exemplo, em dado campo, um seria o seu cultivador, outro, o seu 

arrendatário, um terceiro, o que poderia nele caçar e assim por diante. Tal situação perdurou até ser 

extinta pela introdução dos modernos códigos. 

2- A aplicação especial do ordenamento jurídico. Enquanto hoje vigora, no espaço de cada país, um 

mesmo sistema de direito, na Idade Média, considerava-se aplicável a cada pessoa o direito da 

comunidade a que pertencia, o que importava em multiplicidade de direitos, vale dizer, a 

coexistência de vários ordenamentos no âmbito de um mesmo país, o que contrariava a tendência à 

unificação, própria dos Estados em formação. Tal tendência foi fortalecida pelos comentadores, que 

adotavam por premissa a regra de que a lei de cada Estado aplica-se a todos os seus súditos, 

supondo-se que tal lei fosse única para cada situação. 

3- Conceberam uma teoria da origem do poder. Durante a Idade Média dominava o entendimento de 

que o poder político era prerrogativa das famílias reais, como sucessoras dos imperadores romanos e 

como representante de Cristo, pelo que o poder apresentava origem divina. Os comentadores 

inovaram, reconhecendo no poder político uma origem natural, na própria sociedade, imanente e não 

mais transcendente: o poder político deriva da natureza das coisas e não mais de uma concessão 

sobrenatural. 

4- Constituição da classe dos juristas. A sua inovação mais crucial consistiu na formação de uma classe 

profissional de pessoas dotadas de formação especializada em direito e à qual tocava a solução de 

conflitos com base nele. Os juristas passaram a atuar na administração do Estado e na diplomacia, 

lidando com as grandes questões políticas; envolveram-se na adminstração local e na aplicação da 

justiça, o que lhes conferiu um papel arbitral no cotidiano das pessoas. 

  

 

 

Os humanistas 

 

  

 Noção geral 

 

Aos comentadores sucederam-se os humanistas, no século XVI, que buscaram reformar a 

metodologia dos comentadores para reaver a pureza dos textos da antiguidade. 

A escola humanista chamou-se também escola culta, elegante ou mos gallicus docendi, ou seja, 

maneira francesa de ensinar o direito, dado o seu florescimento na França. 

  

 

Enquadramento histórico 

 

No plano cultural, os humanistas vinculam-se ao entusiasmo pela Antigüidade clássica próprio 

do Renascimento, que no âmbito do direito significou o apego aos textos originais do direito romano, o 

que subalternizou a autoridade dos glosadores e dos comentadores. Eles insurgiram-se contra o mau 

latim deles e contra a ignorância de filologia de que padeciam. 

No plano filosófico, subaltenizaram a escolástica, submissa à autoridade dos doutrinadores, 

preferindo o neoplatonismo, com a convicção de que o homem é capaz de capacidade racional ilimitada 



e de pensamento abstrato, o que os levou à crítica das autoridades, ao racionalismo e ao 

antitradicionalismo. 

No plano jurídico, a sua ação foi facilitada pelo progressivo fortalecimento dos direitos 

nacionais, o que libertava o direito romano de fins práticos, em favor de um enfoque teórico e histórico. 

No plano social, a crítica humanista ao discurso jurídico anterior e aos seus portadores 

coadunava-se com uma antipatia pelo jurista erudito, de estilo menos compreensível pelo homem 

comum. 

 

Contributos 

 

A sua contribuição à evolução do direito consistiu, em primeiro lugar, em dupurar os textos 

romanos, em que procuravam o seu sentido primitivo por meio da compreensão do ambiente social em 

que surgiram, dispensando as interpretações que lhes haviam conferido os comentadores e os 

glosadores. Disto resultaram edições críticas do direito romano, de grande riqueza e de sensível 

qualidade sociológica e histórica. 

Uma segunda contribuição correspondeu à busca da sistematização do direito, inspirada na obra, 

desaparecida, de Cícero, a De iure civile in artem redigendo,  que expunha metodicamente o direito do 

seu tempo. Os humanistas procuraram elaborar um sistematização equivalente, o que originou 

exposições metódicas do direito romano e dos direitos nacionais. 

 

Em terceiro lugar, introduziram um tipo de ensino que visava a despertar no aluno a concepção 

dos conceitos de direito, inspirados em Platão, designadamente no seu diálogo Meno, na suposição de 

que eles seriam inatos no entendimento das pessoas.  Ao mesmo tempo, transmitiam o conhecimento 

jurídico com base nos textos originais e procuravam formar um espírito sistematizador do direito, que o 

ordenasem em um conjunto harmônico. 

Em quarto lugar, entendiam que direito romano fora desnaturado por Justiniano e por Triboniano 

(organizadores do Digesto), a quem culpavam por haverem-no tornado caótico, retirando-lhe o seu 

caráter originariamente axiomático, em que seria redutível a alguns poucos princípios racionais, como 

neminem laedere (não prejudicar ninguém). 

 

 

Métodos 

  

Adotaram o método histórico,  pelo qual situavam o direito romano no tempo e  no lugar em que 

se desenvolveu, ou seja, determinando onde e quando formou-se, procuravam entende-lo como o 

produto de uma sociedade, de um tempo e de circusntâncias dadas, em uma palavra, como obra 

histórica, datada, diríamos hoje, o que lhe subtraía autoridade absoluta, de verdade  adquirida em 

definitivo, para conferir-lhe um valor apenas relativo, o que, por sua vez, levou-os a desvalorizarem-lhe 

(a) a sua aplicação: se se tratava de um direito próprio de outra época e outro lugar, não seria 

necessariamente cabível no tempo e no lugar em que era estudado e (b) a sua preeminência: se o seu 

valor era apenas relativo, não era melhor do que os demais e portanto não deveria prevalecer sobre eles. 

Também adotaram o método filológico, pelo qual, mercê do conhecimento do grego e do latim, 

retificaram os erros semânticos dos glosadores e dos comentadores. Dois séculos mais tarde, a célebre 

lei da Boa Razão adotaria o ponto de vista humanista, ao proscrever e condenar Acúrsio e Bártolo, pela 

sua ignorância do bom latim e da história romana. 

 

 

Conclusões 

 



Do alinhamento dos glosadores, dos comentadores e dos humanistas em uma série sucessiva de  

juristas, observa-se que  cada uma destas escolas beneficiou-se da produção da que a antecedeu: atuaram 

os humanistas sobre a obra dos comentadores, que por sua vez fizeram o mesmo face à dos glosadores, 

não obstante os humanistas haverem, de certo modo, recusado a produção dos seus antecessores. 

Ao longo dos tempos e ao longo destas três escolas, houve uma progressiva sofisticação de 

métodos: da análise limitada ao significado das palavras, que se comentava, passou-se à articulação do 

raciocínio mediante os procedimentos lógicos, para, finalmente, alcançar-se a crítica do direito à luz do 

seu enquadramento histórico. Da literalidade do texto passou-se ao raciocínio que ele permitia, e daí 

para o exame do seu valor histórico, ou seja, o horizonte intelectual alargou-se progressivamente em 

uma continuidade que ao longo das gerações acrescentou saber e informações. Os mortos governam os 

vivos, dizia  Comte, a frisar a historicidade do conhecimento humano, caráter que se revela 

exemplarmente na evolução dos estudos jurídicos, da Idade Média ao início da modernidade. 
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