GUIA DO ANFITRIÃO - O RENASCIMENTO URBANO
Sua função é favorecer o debate com os viajantes que você receberá
sobre o renascimento urbano na transição entre a Idade Média e
Moderna, através da imagem e do texto. Após mostrar a imagem e ler o
texto para todos, faça as perguntas abaixo para iniciarem a discussão.
Lembre aos visitantes de registrarem no Diário de Bordo suas
percepções:
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Perguntas gatilho:
● Analisando o texto e o mapa de Brugge, como você imagina que
se dava o comércio nesse período? Como os comerciantes faziam
seus negócios com outros mercadores?
● O texto nos informa que, ao redor das fortalezas,
estabeleceram-se alguns elementos. Para você, qual a
importância desse movimento para o renascimento urbano?
● Com a chegada de novas pessoas, surgiam novas necessidades,
novos ofícios e, até mesmo, foi preciso ampliar os serviços
oferecidos que já existiam. Na sua opinião, qual a relação entre o
crescimento desses núcleos urbanos com Na sua opinião, qual a
relação entre o crescimento desses núcleos urbanos com o
surgimento de novos ofícios.
TEXTO: O RENASCIMENTO URBANO
Para abastecer os habitantes da fortaleza, começaram a se estabelecer
junto à saida do castelo, negociantes, taberneiros, hospedeiros para
alimentar e abrigar os que mantinham negócios com o senhor e as
pessoas que não podiam entrar na fortaleza. Os habitantes de tal
maneira se agarravam ao local que em breve ali nasceu uma cidade
importante que ainda hoje conserva o seu nome vulgar de ponte,
porque brugghe significa ponte em linguagem vulgar. (Texto extraído de
SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e
Normas Pedagógicas. Coletânea de documentos históricos para o 1.0 grau: 5 8
a 8,8 séries. São Paulo, SE/CENP, 1985. p. 70.)
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