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A busca pela compreensão do passado acaba, consequentemente, conduzindo 
os historiadores a enfrentar um dos mais complexos problemas de seu ofício: 
formular os marcos cronológicos que sirvam como contingentes capazes de atribuir 
uma delimitação espaço-temporal de seus trabalhos. Assim, estabelecer “períodos” 
para que se torne possível identificar e compreender continuidades e rupturas que 
de alguma forma marcaram a trajetória da humanidade, constitui-se aos nossos dias 
uma das mais árduas tarefas do historiador, que acaba por encontrar um pequeno 
alento em meio a esta nebulosa. 

 
Jacques Le Goff (1924-2014), um dos mais reconhecidos medievalistas de 

todos os tempos, expoente da Escola do Annales, ex-diretor da École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, avalia neste livro, o último de sua lavra, o antigo problema da 
periodização da história, tomando como ponto de partida a Idade Média. Escrito em 
2013, publicado em 2015 pela Editora da UNESP na tradução de Nícia Adan 
Bonatti, este ensaio é o resultado de uma profunda reflexão sobre a história, mais 
precisamente sobre os períodos da história ocidental, um caro problema aos 
historiadores. 

 
Estruturado em oito capítulos, além de um preâmbulo e um prelúdio, esta 

obra reflete de modo profícuo, sobre as formas de se conceber as periodizações da 
história: continuidades, rupturas, o papel da memória, dentre outros modos de se 
pensar sobre este problema. Em seu primeiro capítulo “Antigas Periodizações”, o 
autor nos conduz a uma breve retomada do percurso histórico das próprias formas 
de se dividir a história, desde a Europa aos Maias (2015: 17). Partindo da tradição 
judaico-cristã, afirma que a primeira forma de se conceber as divisões da história 
está proposta através de uma visão profética de Daniel no Antigo Testamento. Em 
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seguida, nos apresenta a divisão da história em seis eras, explanada segundo a 
metáfora pessimista de Santo Agostinho, segundo a qual a história aparece como um 
organismo que nasce, cresce e envelhece, ainda que insista numa melhoria do tempo 
do porvir. Demonstra que a preocupação com a noção de divisão histórica do 
tempo se apresentava fortemente em autores desde a Antiguidade Tardia como 
Isidoro de Sevilha (570-636) e mesmo Bede o Venerável (673-735). Neste percurso 
reflete sobre o princípio “sanctoral” e o princípio “temporal” da divisão história 
apresentado pela Legenda Áurea de Jacopo de Varaze. Encerra o capítulo 
debruçando-se na concepção voltairiana acerca dos “séculos” da história, ilustrados 
não propriamente pela fatia de cem anos, senão pela representatividade de suas 
personagens. De acordo com tal concepção os séculos da história não seriam lapsos 
cronológicos mensurados a cada centena de anos, mas nomeados segundo suas 
personagens: Século dos Gregos (Felipe, Alexandre, Péricles, Aristóteles, Platão, 
etc.), Século dos Romanos (César, Augusto), Século de Constantinopla (Maomé II), 
e o quarto e último período seria o Século de Luís XIV, que para Voltaire era “[...] 
aquele que mais se aproxima da perfeição” (2015: 23). 

 
No segundo capítulo intitulado “Aparecimento tardio da Idade Média”, Le 

Goff declina sua atenção sobre o percurso conceitual do termo Idade Média, 
demonstrando sua tardia e utilização – por volta do século XV – com o poeta 
italiano Francesco Petrarca (1304-1374). Conceito este utilizado em seguida por 
outros poetas, filósofos e moralistas, particularmente em Florença, fato este 
justificado essencialmente pelo sentimento de personificação de uma moral e valores 
novos, característica fundamental da época. Notadamente, esta acepção 
terminológica será reforçada a partir dos humanistas, especialmente Giovanni 
Andrea (117-1475), bibliotecário pontifical, que foi o primeiro a distinguir os antigos 
da Idade Média. Tal binômio – antigo / moderno – passou a ser empregado como 
uma clara oposição de valores, especialmente entre “cristão-pagão”, cujos 
particularismos denotavam já uma espécie de determinação pejorativa ao período 
medieval. Nota o autor que o termo Idade Média não parece ter sido corrente antes 
do século XVII. Um papel significativo a esta visão foi proporcionado pelo luterano 
alemão Christoph Keller (Cellarius) no segundo tomo de sua História Universal para 
quem a Idade Média teve lugar entre o governo do imperador Constantino I 
findando-se com a tomada de Constantinopla pelos turcos Otomanos em 1453. Tal 
noção seria tomada como referencial pelos pensadores setecentistas também de 
Leibniz a Rousseau. Será somente a partir do século XIX, com o romantismo, que o 
vocábulo Idade Média perderá sua conotação negativa. Muito embora não seja 
ignorada, a ideia de “feudalidade” pertinente à discussão é colocada de lado em 
relação aos demais pontos apresentados por opção do autor. 

 
O terceiro capítulo trata da “História, ensino, períodos”. Le Goff argumenta o 

fato de o historiador pensar nas realidades pretéritas o leva a formatar uma 
concepção do tempo e simultaneamente oferece uma imagem contínua e global do 
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passado. Contudo, a edificação da história como uma forma específica e particular 
de saber colocou-a no cerne da constituição dos saberes, quer dizer, a história como 
ensino. Factualmente o autor assinala a criação de diversas cátedras de história por 
distintas universidades europeias: na Alemanha desde o século XVI, Inglaterra, Suíça 
e Itália no século XVII e França e Espanha no século XVIII. Assim desenham-se os 
pressupostos da história como “ciência” e “verdade” tão particularmente exploradas 
nos séculos XVIII e XIX. 

 
Entre Michelet e Jacob Burckhardt, o quarto capítulo apresenta-nos 

conceitualmente o “Nascimento do Renascimento”. Le Goff destaca que, num 
primeiro momento (1833), Michelet faz um elogio à Idade Média, mas que, após a 
morte de sua esposa (1839), esta visão se investe de um pessimismo estendido a 
toda sua produção historiográfica. De modo bastante pontual indica que o termo 
Renascimento a partir de Michelet ganhará contornos efetivamente positivos a partir 
dos cursos do Collège de France (1838) e se difunde amplamente entre 1840-1860. 
Com efeito, será a partir de Burckhardt (1818-1897) que o Renascimento ganhará 
contornos mais expressivos, retomando sua gênese num passado glorioso, cujo 
artífice do tempo é o homem. As individualidades valorizam-se na medida em que o 
homem se percebe como agente ativo na construção de seu ambiente social pelas 
práticas comunitárias, denotando sua personalidade. 

 
Engajado na perspectiva historiográfica contemporânea (Delumeau, Garin, 

Kristeller, Panofsky), Le Goff retoma a ideia de Renascimento e seus problemas no 
quinto capítulo de seu ensaio “O Renascimento atualmente”. E será na esteira 
destes teóricos que o autor tomará em destaque alguns elementos que poderiam 
distinguir o Renascimento como um período histórico dotado de características 
próprias. É, pois, evidente nesse sentido, a oposição Idade Média / Renascimento 
notada a partir de alguns elementos em destaque, como a afirmação intelectual do 
homem (studia humanitatis) frente a forte influência de Deus exercida pelo 
cristianismo medieval; também o papel desempenhado pela teologia e pela filosofia, 
com especial atenção a Santo Agostinho; a oposição entre o aristotelismo 
escolástico face ao platonismo renascentista; Finaliza este capítulo retomando a 
perspectiva de Jean Delumeau e a dupla emergência do termo “Renascimento”, 
apontando este último às evoluções e rupturas nos campos da instrução e educação. 

 
No sexto capítulo, “A Idade Média se torna “os tempos obscuros””, Le Goff 

advoga em favor de amainar àquelas que se pretende serem diferenças fundamentais 
entre Idade Média e Renascimento. Inicia por demonstrar que muitos daqueles que 
se consideram “avanços” da “modernidade”, foram, na verdade, elaborações 
clássicas ou medievais. O autor aponta alguns progressos como no campo do 
conhecimento com o Trivium e o Quadrivium medievais; na língua com a extensão do 
latim enquanto língua dos clérigos e das elites laicas – ademais, o latim como 
fundamento das línguas modernas na Europa –; os avanços na leitura e na escrita, 
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bem como das técnicas do material impresso como produtos tipicamente medievais; 
por outro lado, o humanismo presente na Escola de Chartres, referenciado a partir 
de Bernard de Chartres e Honório de Autum, ambos do século XII são belos 
exemplos de como os medievais contribuem para aquilo que mais tarde será 
nominado de Renascimento. Destaca ainda o que considera uma das maiores 
contribuições do Renascimento para o homem: o campo das artes, embora não se 
negue a contribuição da Idade Média para tanto. 

 
O sétimo capítulo retoma uma já consagrada tese de Le Goff: “Uma longa 

Idade Média”. Para o autor, no século XVI não há nada fundamentalmente nos 
campos econômico, político, social e cultural que justifiquem a acepção de um 
período novo, diferente, que seria o Renascimento. Todavia, a longa duração histórica 
da Idade Média pode ser constatada a partir de alguns elementos, tais como, a 
manutenção de uma economia agrícola, fundamentada nos avanços de técnicas 
como o arado e o aprofundamento de das culturas e ciclos de produção. Esses 
elementos fazem parte conjuntamente da continuidade do progresso do pensamento 
econômico. Outros exemplos podem ainda ser observados como no campo da 
literatura desde Geoffrey Chaucer (1340-1400), as canções de gesta sobre os heróis 
medievais, e até em algumas obras de Shakespeare (1564-1616). 

 
O último capítulo do livro é brevemente dedicado a uma reflexão sobre a 

“Periodização e a mundialização”. Le Goff retoma a ideia de que o chamado 
“Renascimento” nada mais é do que a última etapa da longa Idade Média, 
justificando as periodizações da história como sendo elementos incontestes daquilo 
que torna a história uma ciência, não exata, mas social, fundamentada a partir de 
suas fontes. De acordo com o autor, as periodizações da história de um ponto de 
vista teórico e didático, permitem ao historiador o uso fácil e rico da história se levar 
em consideração que os períodos longos da história foram marcados por fases de 
mudanças importantes, retomando a ideia de que as periodizações da história 
remetem ao historiador a dois movimentos fundamentais que atravessam o 
pensamento histórico atual: a longa duração e a mundialização. 

 
A rigor, sentencia Le Goff (2015: 14) que “periodizar a história é um ato 

complexo, carregado ao mesmo tempo de subjetividade e de esforço para produzir 
um resultado aceitável para o maior número de pessoas. É, acredito, um 
apaixonante objeto de história”. A compreensão, portanto, deste objeto, ao mesmo 
tempo em que pode justificar as opções do historiador, pode também esclarecer a 
maneira pela qual a humanidade se organiza e evolui na duração, no tempo. 
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