GUIA DO ANFITRIÃO - O MUNDO DO TRABALHO
Sua função é favorecer o debate com os viajantes que você receberá
sobre o mundo do trabalho na transição entre a Idade Média e
Moderna. Após mostrar a imagem e ler o texto para todos, faça as
perguntas abaixo para iniciarem a discussão relembrando aos
visitantes de registrarem no Diário de Bordo suas percepções:
Perguntas gatilho:
● Qual o motivo do comércio ser tão importante para uma
sociedade?
● O comércio ganhou importância na transição da Idade Média
para a Moderna. Como você imagina que o lucro que as pessoas
ganhavam, poderia ajudar no desenvolvimento das cidades?
● Qual a relação podemos estabelecer entre a imagem e o texto?
Ao observarmos a imagem e lermos o texto percebemos que o
rapaz faz escolhas que mudam o seu modo de viver. Essas
escolhas representam uma continuidade ou ruptura? Qual
motivo?
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Legenda: Livro das Horas (ou Livro Missal), onde continha as datas religiosas e os dias
dos santos. Nessa imagem temos a iluminura que representa Outubro e traz uma cena
típica da agricultura medieval.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_horas#/media/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heur
es_du_duc_de_Berry_octobre.jpg. Acesso em 18/02/2019.

Quando era rapaz decidiu não seguir a vida de lavrador, mas estudar.
Desejando tornar-se mercador, começou como vendedor ambulante,
aprendendo primeiro como lucrar em pequenos negócios e coisas de
preço insignificante. Depois passou a comprar, vender e lucrar com
mercadorias de maior preço. Primeiro viveu como um mercador
ambulante, andando a pé e carregando fardos pequenos. Depois viajou
para longe realizando viagens mais atrevidas por mar. Assim,
navegando muitas vezes entre a Escócia e a Bretanha, negociou com
mercadorias variadas e no meio destas ocupações aprendeu muito da
sabedoria do mundo. Conseguiu muitos lucros com suas vendas e
reuniu muitos bens com o suor do seu rosto, visto que vendia caro
num lugar as mercadorias que tinha comprado noutro por um preço
inferior.
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