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Chama-se de Escola Histórica do Direito o movimento jurídico que se desenvolveu no séc. 19 

e cujo princípio cardeal é o de que o direito deve ser estudado como objeto histórico, como produto de 

cada tempo e lugar, como resultado das diferentes mentalidades (etos), condições sociais sociais, 

econômicas, culturais. 

O seu programa consistiu em pesquisar as fontes espontâneas do direito, a saber: os costumes 

do povo, a doutrina dos juristas, a jurisprudência dos juízes, e não as legislativas (estatais), ou seja, 

interessava-lhe o direito como regulação natural e não como criação artificial dos governos. 

O seu método era o da observação da realidade: ver para conhecer em vez de meditar (ao 

passo que os jusnaturalistas meditavam mais do que observavam). Observavam a vida da população 

para apreenderem os meios por que ela se regia. 

Praticaram o direito como quase sociologia, motivo porque, para Augusto Comte, criador da 

sociologia, a Escola Histórica era a que mais se aproximava, no seu método, do da sociologia, em que 

se observa o comportamento das coletividades. Ela adotava o espírito positivo: atitude mental de 

observação dos fatos, de reconhecimento das realidades para, de tais observação e reconhecimento, 

chegarem-se a conclusões. Partia-se da realidade objetiva para análises subjetivas,  em vez de se 

produzirem, subjetiva e metafisicamente construtos: primava pela observação e não pela imaginação, 

ao passo que a precedente escola do direito natural não adotava a atitude de observação como critério 

máximo. 

Ela opunha-se à escola do direito natural: enquanto esta afirmava haver direito dedutível da 

razão, imutável e eterno, para a Escola Histórica, o direito é produto cultural, mutável ao longo dos 

tempos, como manifestação do "espírito do povo", do seu etos, da maneira de ser de cada coletividade, 

que se revelaria pela sua alta cultura, pelo seu idioma, pelo seu folclore e pelo seu direito. 

Caracteres: 

 Variedade de direitos. Há diferentes culturas, mentalidades, modos de ser e, por isto, variações 

do direito. Inexiste um único direito, igual em todos os tempos e lugares (sempiterno e ubíquo), ou 

seja, absoluto, desligado da realidade concreta de cada povo. Há direitos específicos, culturalmente 

produzidos em cada momento ou época e não um direito geral, racionalmente deduzido, em definitivo. 

 Misoneísmo (aversão às novidades). Os integrantes da Escola Histórica descriam do progresso 

humano; julgavam ser preciso desconfiar das inovações; desejavam manter o existente, pois o novo 

não seria fruto bemfazejo da experiência dos tempos, senão improviso nocivo, motivo porque 

recusaram as codificações. 

 Inspirava-os conservadorismo avesso ao diferente, ao novo; apegavam-se ao tradicional 

(tradicional é o que se transmite). Enquanto o conservadorismo romano e Positivista conserva o bom e 

melhora o necessário, o conservadorismo da Escola Histórica preferia o tradicional e recusava o 

inovador. 

Autores. 

 No seu apego ao antigo, valorizaram o antigo direito germânico e o romano: nesta escola, 

houve romanistas e germanistas. Romanistas: Gustavo Hugo (morreu em 1844);  Frederico de Savigny 

(morreu em 1861); germanistas: Carlos Eichorn (morreu em 1854), Jacó Grimm (morreu em 1863). 

 



Fundou esta escola Gustavo Hugo, respeitado professor alemão; incrementou-a Frederico de 

Savigny, professor de direito romano, na Alemanha, que polemizou com o também alemão Thibaut 

("tibô"), acerca da conveniência de se codificar o direito: enquanto Thibaut preconizava a codificação, 

Savigny opunha-se-lhe. 

 Savigny fundou, em 1815, a Revista para a história do direito, escreveu uma História do 

direito romano na Idade Média; é o mais importante jurista alemão, até o seu tempo, pelo menos. 

 

Efeitos da Escola Histórica. 

 Antilegalismo. Opunham-se à expressão legislativa do direito, pois o direito legislado 

provinha de autoridade individualizada e não do "espírito do povo" e por que imobilizava o direito em 

formas fixas, em vez de permitir-lhe que variasse, motivo porque se opunham às codificações. 

 Valorização do costume e da doutrina. Como prática social, o costume correspondia à fonte 

espontânea do direito, na população em geral; a doutrina revelava e aperfeiçoava  o direito espontâneo, 

pelos juristas, sabedores do direito, porta-vozes do "espírito do povo". O costume era a fonte popular 

do direito, ao passo que a jurisprudência era-lhe a expressão culta. 

 Surgimento da história do direito. A ciência do direito passa a ocupar-se da observação das 

instituições jurídicas, tal como existiram ao longo dos tempos (família, casamento, propriedade, 

contratos, pessoas jurídicas), a influência do pretérito no presente; como e em que o presente é 

herdeiro do passado e não apenas posterior a ele. Tratava-se da história como filiação histórica e não 

como antiquarismo nem como mera cronologia. 

 Na verdade, a história do direito já existia, pelo menos em Portugal, em que foi introduzida 

como disciplina na Universidade de Coimbra, em 1772 (foi reintroduzida, no Brasil, em 1891, por 

Benjamin Constant, positivista, como ministro de Estado.). A história como filiação histórica 

correspondia ao método criado por Augusto Comte para ser aplicado em sociologia, o que revela outra 

afinidade entre a sociologia de Comte e a Escola Histórica. 

 


