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Quando começa a Idade Moderna? 
 
 
 

Resumo 

A História é uma ciência condicionada pela cronologia e pela periodização. O seu próprio 
estudo na Universidade é marcado por essa compartimentação em que tendemos a 
seccionar fatias de tempo mais ou menos longas. Em última análise, os próprios 
historiadores agrupam-se de acordo com as épocas que estudam predominantemente e a 
própria organização de unidades lectivas e concursos para recrutamento de docentes e 
investigadores também se ajustam à divisão do Tempo em “Idades”. 

Sabendo que uma “Idade” não começa num dia certo, e sabendo também que as “Idades” 
tradicionais são questionáveis, interessa-me reflectir sobre a questão que serve de mote a 
esta conferência e que, na verdade, não tem uma resposta inequívoca.  

Ao reflectir sobre o começo da Idade Moderna estaremos, afinal, a pensar as características 
estruturantes deste período – o modo como o Ocidente Europeu se foi despegando 
gradualmente das práticas e condicionantes próprias da Medievalidade.  

Poderemos definir, assim, os principais elementos da mudança que permitiram a 
emergência de um novo paradigma que definimos como Idade Moderna. E poderemos 
então regressar à pergunta inicial: quando é que o paradigma da modernidade passou a 
condicionar, de facto, as sociedades do Ocidente Europeu? E esta pergunta leva-nos a uma 
outra: o período que medeia entre meados do século XV e o final do século XVIII é 
suficientemente coerente entre si para que seja definido como uma “Idade”, ou a 
modernidade do Ocidente Europeu foi marcada por mais que um paradigma? 
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