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  A partir das informações do texto a seguir, 
descrever, em palavras ou fazendo um desenho, 
a vida cotidiana nos mosteiros medievais e sua 
importância na sociedade e na preservação da 
cultura latina.

  “[...] Os monges procuravam evitar o trabalho 
desnecessário, a fim de ter mais tempo para 
o estudo, a meditação e a oração. [...] Os 
regulamentos [...] favoreciam a construção de 
mosteiros perto dos rios que podiam proporcionar 
energia hidráulica; e o quanto isso tinha de 
importante pode ser visto numa descrição da Abadia 
de Clairvaux em Migne:
  ‘O rio entra na abadia tanto quanto o poço que 
age como comporta permite. Primeiro, esguicha no 
moinho de trigo, onde é ativamente empregado em 
moer o grão sob o peso das rodas. [...] Dali, corre 
para o prédio próximo e enche a caldeira na qual 
é aquecido para preparar cerveja para a bebida 
dos monges. [...] Contudo, o rio ainda não terminou 
seu trabalho, pois é então levado às maquinas de 
tecer após o moinho de trigo. No moinho, preparou 
o alimento dos irmãos e agora seu dever é servir 
na confecção de suas roupas. [...] Assim, ergue 
e alternadamente abaixa pesados martelos e 
malhos... das máquinas de tecer. [...] Agora o rio 
entra no curtume, onde dedica muito cuidado e 
trabalho à preparação dos materiais necessários 
para calçar os monges; então, divide-se em muitos 
pequenos ramos e, em seu ativo curso, passa por 
vários departamentos, procurando em toda parte 
aqueles que requerem seus serviços seja para qual 
for a finalidade, quer para cozinhar, quer para rodar, 
para esmagar, para aguar, para lavar ou moer. [...] 
Afinal, para merecer plenos agradecimentos e nada 
deixar por fazer, conduz para fora os detritos e 
deixa tudo limpo’.”
 Citado em MUMFORD, L. A cidade na história. São 

Paulo: Martins Fontes, 1982.
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