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“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” (p.14). 

 
 
Escrito em 2013 e publicado em 2015 em português este livro é, para além 

de uma reflexão sobre a ciência história, uma despedida, um calar-se, um epitáfio, 
simples, de cento e trinta e seis páginas, feita após muitos e muitos anos de 
ensinamentos de uma vida dedicada ao estudo e à reflexão histórica. Com ele e suas 
últimas palavras, não é difícil que o leitor não se emocione em se despedir de um 
dos maiores historiadores que o século XX já produziu. Le Goff, como historiador e 
medievalista, em suas últimas palavras aqui contidas, consegue deixar uma sensação 
de que ainda queríamos mais de seu gênio e de sua habilidade em transformar a 
história bruta em algo vivo (é um historiador dos Annales), mas que temos, até certo 
ponto, um bom material advindo de sua historiografia para repensarmos a Idade 
Média e também a própria disciplina “a” História. Sendo assim, esta resenha adquire 
um duplo caráter: apresentar o livro em questão e também exibir, na forma de um 
ensaio, o tanto que essa contribuição de Le Goff pode ser sentida para um 
historiador que não é um medievalista, e sim um antiquista, mas que também busca 
repensar a forma pela qual tratamos cientificamente a nossa memória histórica. 

 
Desta forma, afirmo que esse pequeno livro é um bom objeto para 

repensarmos “a” História porque, como membro de um grupo que (re)pensa o 
Império Romano, não pude fugir de reflexões que englobavam o grande tema que 
ronda a discussão deste livro: a cronologia/as periodizações da história científica. 
Isso porque, para além da eminente necessidade apontada por Le Goff em 
repensarmos enquanto historiadores a própria periodização da Idade Média e do 
Renascimento, fica claro que os antigos marcos, como aqueles para os períodos 
monárquico, republicano e imperial em Roma, também devem ser repensados para 
além da imutabilidade adquirida por uma tradição de pensamento, que advém de 
períodos posteriores aos próprios acontecimentos, mas de longa data, se pensarmos 
como aqueles que olham do século XXI, e que até o presente momento foram 

                                                           
1 Sobre os referenciais temporais do império romano, eles foram trabalhados por mim em (Belchior, 2015). 
Outro artigo importante para pensar nessa discussão pode ser encontrado em (Faversani, 2013). 
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adotados sem nenhum tipo de crítica e nem de justificativa para a sua adoção 
enquanto referencial de uma ciência.2 Afinal, quantos professores de história se 
preocupam em discutir a cronologia ou a periodização da Antiguidade Clássica, a 
Idade Média, o Renascimento, a Idade Moderna, ou os “Brasis” do colonial ao 
democrático? Afinal, mesmo em um período de “mundialização” da própria 
História é preciso extrair alguns por quês!3  

 
E esses mesmo por quês, ao menos para o caso do autor desta resenha, 

começavam a vir à mente quando este pensava no muito que havia de principado 
romano mesmo no período republicano, anterior a este, e o tanto de republica 
romana que existia durante o regime dos imperadores. Ou seja, onde estavam as 
rupturas? Onde estavam a demarcações que me mostravam que, pronto, aqui 
acabou isso e começou aquilo? Estas fases, etapas, esses marcos de luz na escuridão 
cronológica,4 tão essenciais em uma historiografia do XIX, a qual nosso sistema 
escolar hoje é herdeiro, não são mais sentidas tão drasticamente da mesma forma 
que lidamos com elas, ou seja, sem crítica. Da mesma forma, quando olhava para a 
própria Idade Média, enquanto professor universitário, e os acontecimentos da 
revolução francesa do século XVIII também não era possível fugir do mesmo 
sentimento de vazio em relação às certezas da ruptura cronológica. Os três estados, 
economia agrária, a fome, a igreja, o rei, o campo, as superstições e o próprio 
mundo, o mundo que ainda era de certa forma muito medieval. Afinal, uma breve 
leitura dos acontecimentos que levaram a revolução e aquilo que foi desencadeado 
dela, especialmente pela obra de Lefebvre, deixará claro ao meu leitor que a 
confusão não é só minha (Lefebvre, 1979). A Idade Média ainda estava presente, e 
cabe dizer que à plenos pulmões, em um período bem posterior ao do 
Renascimento, o mesmo que sempre se orgulhou de ter iluminado as trevas.  

 
E por falar em trevas, cabe dizer, e aqui passando de vez para o livro, que as 

reflexões contidas nesta obra não fogem de toda uma tradição de pensar a Idade 
Média e que foi sempre defendida em outras obras do próprio historiador. É, 
portanto, uma continuação daquilo que Le Goff sempre defendeu e pensou em 

                                                           
2 Sobre os referenciais temporais do império romano, eles foram trabalhados por mim em (Belchior, 2015). 
Outro artigo importante para pensar nessa discussão pode ser encontrado em (Faversani, 2013). 
 
3 Basicamente para entender o fenômeno da “mundialização” da história, diga-se ocidentalização da nossa 
memória ou dos fatos passados, basta pensarmos que, enquanto latino-americanos e brasileiros, começamos o 
estudo da nossa história em Grécia e Roma, não nos povos pré-colombianos ou em qualquer outra 
periodização. A nossa história e a nossa memória, portanto, são mundiais, ou melhor, ocidentais e europeias.  
 
4 Apenas para relembrar a reflexão de Alfredo Bosi: “Datas. Mas o que são datas? Datas são pontas de 
icebergs. O navegador que singra a imensidão do mar bendiz a presença dessas pontas emersas, sólidos 
geométricos, cubos e cilindros de gelo visíveis a olho nu e a grandes distâncias. Sem essas balizas naturais que 
cintilam até sob a luz noturna das estrelas, como evitar que a nau se espedace de encontro às massas 
submersas que não se vêem. Datas são pontas de icebergs”. Cf. (Bosi, 1992). 
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relação ao período e a História. Para ilustrar esse argumento, recorro rapidamente a 
uma outra obra do mesmo autor, “Raízes medievais da Europa”, onde é possível 
perceber uma releitura da própria Idade Média não mais como um período de trevas 
e de obsessão religiosa, mas como um período onde as identidades europeias 
começam a ser formadas, dando espaço para o surgimento da ideia de um ocidente, 
o medieval, que irá se constituir e se contrapor a outras identidades que também 
estavam se firmando, como a do próprio islão ou do cristianismo ortodoxo (Le 
Goff, 2007). A Idade Média, aqui, aparece em uma longa duração que terá seus 
efeitos sentidos até períodos bem posteriores, como o tempo da “mundialização” e 
da formação até mesmo de uma política monetária europeia (ocidental e cristã).5 Ou 
seja, o que é possível perceber em obras anteriores, e também nesta, é que as formas 
que usamos para classificar e ver as coisas em matéria de história, todas, possuem 
uma origem e também são arbitrariamente feitas e escolhidas enquanto 
predominantes. É preciso, portanto, ao historiador, criticá-las. E não apenas para 
destruí-las, mas também para compreendê-las e dominar a sua própria ciência. A 
escolha pela periodização e pelo recorte, desta maneira, deve ser consciente! 

 
Enfim, feito essa digressão, passo a apresentação do livro. Esta obra é 

dividida em onze partes mais aquela destinada às referências bibliográficas. Na 
primeira, o “Preâmbulo”, o autor deixa claro que a ideia para este livro surgiu 
enquanto prestava concurso para professor, em 1950, ou seja, demonstrando que 
aquilo que o leitor está por ler é um exercício que é “nem tese nem síntese”, mas o 
“resultado de uma longa pesquisa: uma reflexão sobre a história, sobre os períodos 
da história ocidental, no centro da qual a Idade Média” (p.7). Feito essa breve 
apresentação, Le Goff se dedica ao “Prelúdio” de sua obra, onde repensa a 
importância da periodização da história enquanto uma disciplina acadêmica, ou seja, 
uma ciência, sempre considerando essa etapa como essencial à história, pois, além 
de dar sentido ao desenrolar do tempo, se constitui em um objeto de reflexão 
essencial para o historiador. E para justificar a necessidade de uma reflexão, o autor 
recorre ao termo “Renascimento” e a sua história, demonstrando que essa alcunha 
advém do século XIX, e não dos séculos aos quais ela é atribuída. Ou seja, aqui se 
encontra lançada a reflexão, e é a mesma que encabeça esta resenha como epígrafe, a 
própria cronologia, enquanto subjetividade de um tempo, é um ótimo objeto de 
história! 

 
Assim, Le Goff parte para a terceira parte de sua obra, as “Antigas 

periodizações”, onde demonstra que a própria forma em que pensamos o tempo, 
seja em séculos ou até mesmo antes ou depois de Cristo nunca foi de fato a forma 
dominante em todos os tempos históricos. E um exemplo disso, segundo ele, é a 
própria obra de Agostinho, a De Civitate Dei (A cidade de Deus), que via a história da 

                                                           
5 Haja vista que a Turquia não consegue aderência ao Euro. 
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humanidade como que dividida em seus períodos: “o primeiro, de Adão a Noé; o 
segundo, de Noé a Abraão; o terceiro, de Abrão a Davi; o quarto, de Davi ao 
cativeiro da Babilônia; o quinto, do cativeiro ao nascimento de Cristo; o sexto, que 
deve durar até o final dos tempos” (p. 17). A explicação para isso, segundo Le Goff, 
estaria centrada em uma forma mais antiga de se pensar o tempo, ou a história, que 
estava calcada nos ciclos da natureza (como dos seis dias da criação) e que eram 
transportados para outras etapas, assim como a vida: infantia, pueritia, adolescentia, 
Juventus, gravitas e senectus, que corresponderia, a pequena infância, a infância, a 
adolescência, a juventude, a maturidade e a velhice respectivamente. Ou seja, como 
se vê, não temos nada aqui de Antiguidade, Idade Média, Moderna e etc..... Os 
tempos eram outros, assim como, as periodizações.  

 
Continuando nesse raciocínio, o livro, em o “Aparecimento tardio da Idade 

Média”, desemboca na reflexão sobre a periodização alvo da crítica do autor: a 
Idade Média. Para tanto, parte da primeira tentativa de uma periodização oficial, 
data dos séculos XIV e XV, e que, sob a reflexão de pensadores como o italiano 
Petrarca (1304-1374) e de Giovanni Andrea (1417-1475), começam a pensar as 
divisões históricas como uma separação entre os tempos antigos daquele “de nosso 
tempo” (p.27), o tempo moderno. E é a partir daí que a Idade Média começa a ser 
pensada, embora seu nome enquanto cronologia e periodização somente venha 
aparecer no século XIX, já que era muito mais recorrente o seu uso enquanto 
“feudalidade”. No entanto, ao demonstrar esse caminho da própria periodização, o 
autor vai pouco a pouco revelando que aquilo que é construído, como a 
temporalidade, não é neutro, mas um produto de um tempo que se constrói com 
sua própria identidade, ou seja, a Idade Média é uma criação contemporânea dos 
homens modernos. É, portanto, artificial e provisória que pode evoluir e se 
modificar com a própria história. E essa reflexão se encaminha cada vez mais para a 
própria utilidade que o historiador professor pode fazer dela, já que o próximo 
passo é a “História, ensino, períodos” que visa estudar como que essa imagem 
contínua do passado, composta por periodizações, foi pouco-a-pouco sendo 
racionalizada e introduzida nos currículos de ensino da própria História enquanto 
disciplina acadêmica. 

 
Feito isso, Le Goff se dedica ao “Nascimento do Renascimento”, onde 

busca expor como a oposição entre “barbárie” e de “trevas” surgiu em 
contraposição ao período das luzes e ao retorno aos “antigos”. E, segundo ele, 
“devemos isso a Jules Michelet (1798-1874) e não aos homens contemporâneos 
àquilo que chamamos de renascimento enquanto tal. E enquanto uma cronologia 
fruto de seu tempo, fica claro que a sua interpretação é advinda do historiador de 
seu tempo, o mesmo que tentava interpretar e esclarecer os progressos do povo 
depois “de sua grande solidão durante a Idade Média” (p. 49). Efeitos que podem 
ser sentidos, segundo ele, apenas ao atentarmos a imensa contribuição de 
Burckhardt. Sim, os tempos eram outros! Porém, é claro que tem um “porém”, 
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apesar desses novos tempos construídos sob a ótica da luz, em “O Renascimento 
atualmente”, o que fica claro é que pensar em contribuições no campo das artes e da 
arquitetura, por exemplo, podem ser importantes para desvendar outra 
temporalidade, como a idade de Beethoven, assim como tivemos a de Péricles na 
Antiguidade, ou de Luís XIV na época moderna, mas que pouco dizem sobre a 
multiplicidade de ações, ou de Renascimentos, que seriam precursores deste período 
histórico em questão, como o exemplo do Renascimento carolíngio. A natureza 
humana, neste caso, não é a mesma, há mudança. Porém, essa mudança começa a se 
mostrar cada vez mais gradual do que fruto de uma ruptura drástica. 

 
A partir deste ponto, em “A” Idade Média se torna ‘os tempos obscuros’, o 

que vemos é um esforço de síntese que visa demonstrar como que uma releitura do 
próprio período vivido por esses intelectuais começa a ser feita por conta de uma 
nova forma de se pensar, originada no próprio “sistema” de ensino e da forma de 
referir à ratio (razão). Ou seja, o que se vê nos anos mil da Europa é uma mudança 
localizada na forma de conceber as coisas racionais não mais como escritas ou 
literárias, assim como os sermões e a bíblia ou os estudos de gramática, mas voltada 
ao pensamento organizado e ao cálculo. Afinal, a população aumenta e com ela o 
comércio. As cidades estão surgindo, o campo já não é a única fonte de renda e nem 
o terceiro estado composto apenas por camponeses. A eminente burguesia começa 
a ter seu espaço. E, além disso, esse novo tempo e essas novas pessoas começam a 
construir a sua própria periodização e suas identidades históricas. Porém, mesmo no 
campo da arte e dos castelos medievais, até mesmo no abandono do latim, o que 
ainda é possível ver em Le Goff é que “as rupturas são raras”. Tese que será muito 
bem trabalhada no próximo capítulo.  

 
Assim, em “Uma longa Idade Média”, o autor afirma que “é preciso 

mostrar que, nos campos econômico, político, social e cultural, não há, no século 
XVI, e de fato até meados do século XVIII, mudanças fundamentais que 
justifiquem a separação entre Idade Média e um período novo, diferente, que seria o 
Renascimento” (p. 97). E, para tal, assim como fiz com a referência à obra de 
Lefebvre, o autor torna a afirmar que a economia da Europa enquanto tal continua 
sendo rural, uma longa duração, caracterizada também por uma continuidade na 
ideia de progresso econômico, controlado por uma elite aristocrática (também 
rural), por uma dieta constituída primordialmente por vegetais, marcada pela 
penúria, pelo uso do ferro, o domínio da igreja e pelos absolutismos. Onde está a 
ruptura? Da mesma forma quando o autor pensa em navegações, afinal, para ele 
Cristóvão Colombo era um homem medieval, com superstições medievais e que, ao 
chegar na América, trouxe consigo a Idade Média para cá. Em suma, apenas para 
terminar este trabalho que se estende, há apesar de tudo uma ruptura nesta longa 
Idade Média. E ela, para Le Goff, aparece em meados do século XVII. Quando a 
economia rural começa a ser racionalizada por fisiocratas, com o advento da 
Revolução Industrial e da máquina à vapor, e por uma indústria moderna e 
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capitalista que vai se estender ao longo do continente europeu. Somado a isso, a 
enciclopédia, no campo das letras, e os movimentos anti-monarquistas, no político, 
também são fortes indicativos de que a longa Idade Média, a qual o Renascimento 
foi um pedaço, havia acabado.  

 
E para terminar, aproveito para citar as últimas palavras escritas por Le 

Goff e que resumem bem esse curto livro cheio de conteúdo: “A periodização é, 
assim, um campo maior de investigações e de reflexão para os historiadores 
contemporâneos. Graças a ela se esclarece a maneira pela qual a humanidade se 
organiza e evolui na duração, no tempo” (p. 134). A história é feita de tempo 
passado e o tempo passa! É preciso sempre repensar a história para além de uma 
uniformização e até mesmo de uma “mundialização”. E as periodizações são uma 
ótima chave de entrada para esse tipo de reflexão.  
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