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1.Os resultados apresentados na primeira parte da obra foram obtidos a partir da análise 
de um conjunto documental tão vasto quanto heterogêneo. Foram pesquisadas 
correspondências particulares e institucionais, cartas de doação, testamentos, legislação, 

literatura, regras religiosas, textos teatrais e hagiográficos de Castela e, por vezes, de um 
círculo hispânico mais amplo. Na segunda parte, a documentação perde o caráter 
exclusivamente regional. São utilizados textos que, embora tenham uma história bem 
documentada de difusão no território de circunscrição da pesquisa, foram produzidas em 
outros locais e tiveram circulação em escala européia.Aqui as fontes também mudam de 
tom. Mesmo a hagiografia, que na primeira parte teve selecionados exemplares 
próximos de uma verdadeira biografia, na segunda parte dá lugar à documentação 
estereotipada da Legenda aurea, por isso mesmo bastante adequada aos imperativos da 
pesquisa das representações. Embora tenha sido composta na segunda metade do século 
XIII, a Legenda aurea, com sua hagiografia recolhida sobretudo em fontes da alta Idade 
Média, segundo a autora, ao lado da interpretação do legado bíblico, fornece o modelo 
de interpretação da velhice nas representações da alta Idade Média e da Idade Média 
central.  

Junto com a Legenda aurea tem destaque o Libro del Conoscimiento de uma anônimo 
franciscano espanhol e o Libro de las Maravillas del mundo de John de Mandeville, 
ambos de meados do século XIV.Francamente motivada por sua experiência pessoal 
com a “velhice ditosa” de seus avós, a autora se interessa em examinar a definição da 
velhice ao longo do tempo e as formas de assistência e amparo previstas pelos costumes 
e pela legislação para o cuidado do sustento, abrigo e saúde do idoso. As dificuldades na 
perseguição desses objetivos não são mascaradas pela autora. A própria definição do 
que a sociedade entende como sendo um homem velho é muito difícil no período uma 
vez que não se trata de uma “questão de idade cronológica mas de apreciação 
subjetiva”2, não diz respeito também simplesmente à aparência, como para nós. 
Ademais, as posições apresentadas nas fontes são vagas e contraditórias. No entanto, a 
autora mostra que, ao menos nos estratos mais altos da sociedade - aqueles que as fontes 
contemplam com maior precisão - o afastamento das funções sociais não vinha com 
data marcada, definida por taxas etárias precoces como acontece hoje mas com a 
incapacidade trazida pela decrepitude física.Esta situação, segundo Raquel Homet, era 
responsável por abusos como os deveres de guerra que eram exigidos a cavaleiros 
idosos. Quadro agravado por uma legislação que apenas no final da Idade Média passou 
a prever meios institucionais para a manutenção de idosos. Por outro lado, esta 
“aposentadoria” tardia também permitia, em presença das condições físicas para tal, 
uma vida social e econômica mais longa que preservava, ao menos por mais tempo, o 
idoso da “exclusão” e lhe reservava melhor consideração social. No entanto, permanece 
o fato de que o idoso, incapacitado para se manter, se não podia contar com o auxílio de 
sua família via-se em situação de indigência. A única opção ficava por conta das 
instituições eclesiásticas às quais a autora dedica especial atenção.As dificuldades para 
abordar a história dos velhos e da velhice na Idade Média não estão limitadas às fontes 
primárias. A bibliografia apresentada pela professora Homet mostra como a história dos 
velhos ainda carece de atenção. É ao caráter pioneiro desta pesquisa, portanto, que se 
devem algumas de suas limitações. 

A necessária amplitude documental e cronológica deste estudo numa área em que quase 
tudo ainda está por ser feito, deu ao resultado da pesquisa um caráter desigual.  



As conclusões não aparecem num mesmo volume ao longo dos diferentes capítulos e 
partes da obra. A conclusão final, por sua vez, ficou devendo uma correlação mais 
extensa entre os dois eixos de desenvolvimento da pesquisa: a sociedade e o imaginário. 
A exposição, segundo uma seqüência cronológica secular, não estabelece uma ligação 
constante e incisiva da história dos velhos com o desenvolvimento histórico geral da 
sociedade.  

Por fim, infelizmente, as fontes não permitem muitos avanços na precisão da origem 
social dos idosos e mesmo as realidades econômicas dos diversos extratos sociais.O 
cuidadoso inventário de fontes de naturezas tão diversas e sua apresentação e análise 
criteriosa, no entanto, fazem desta obra um amplo panorama de orientação de pesquisa. 

A riqueza documental que por vezes dificultou a obtenção de resultados, por outro lado, 
é um manancial de possibilidades de recorte. Implicitamente, a pesquisa da professora 
Homet indica também a necessidade de se percorrer o caminho de monografias mais 
circunscritas em termos documentais, no espaço e no tempo. Um exemplo disso pode 
ser encontrado no capítulo “Longevidad y eterna juventud” que, envolvendo um volume 
mais amplo de fontes similares às utilizadas, daria um belo livro comparativo. 

Tal orientação, porém, não abole a importância de visões panorâmicas, aliás tão caras 
aos trabalhos, já mencionados, de Philippe Ariès.Cabe ao leitor avaliar com maior 
profundidade a importância de se prosseguir na exploração desta linha investigativa e 
decidir se esta não nos levará aos mesmos impasses que outros objetos historiográficos 
contemporâneos. De nossa parte, o recorte etário parece extremamente oportuno para a 
abordagem da história medieval, pois fornece um critério alternativo, que podemos 
considerar universalmente válido que estabelece recortes, funções, valores e relações 
sociais. Perspectiva antropológica que fornece um ponto de partida que permite ao 
historiador reatualizar sua consideração do tecido social e das fontes, ultrapassando o 
critério anacrônico de “classe” e a noção ideológica e elitista das “ordens” do período. 
Talvez a perspectiva etária nos leve a reavaliar o retrato da sociedade legado por teorias 
e ideologias e nos aproximem de um perfil mais verossímil das práticas 
históricas.NOTAS1HOMET, Raquel.  
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