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Tempo, tempo, tempo, tempo... 
 

 Será que podemos dizer que uma década é “muito tempo”? Um ano é “pouco tempo”? Na 
verdade, não há respostas universais e válidas para todas as situações. Um ano na vida de um 
ser humano não é muito tempo, o mesmo não valendo para uma formiga, que geralmente não vive 
mais de dez semanas. 
 Para um ser humano, uma década é bastante tempo, não é? Mas para a História da 
humanidade, nem tanto... A civilização egípcia durou mais de dois mil e quinhentos anos com 
poucas alterações. Tendo como base o Egito Antigo, dez anos é pouquinho tempo... 
 Assim, a definição de “muito tempo” ou “pouco tempo” pode variar bastante. Para a 
História da Humanidade, principalmente após a invenção da agricultura, um milênio é bastante 
tempo, pois muitas mudanças ocorreram nas sociedades! Mas para o planeta Terra, que tem 4,6 
bilhões de anos, um milênio não é quase nada. 
 Observe como cada membro de sua família sente a passagem do tempo de forma 
diferente. Enquanto as crianças reclamam que o “tempo não passa” e que o presente de 
aniversário demora a chegar, os adultos reclamam da rapidez com que os anos vão embora. Os 
diferentes ritmos de tempo que existem entre as pessoas relacionam-se ao modo de vida e a 
idade de cada um. 
 Pense em uma atividade que você realiza e sente que o tempo passa rápido:  
________________________________________________________________ 
  Agora, imagine outra atividade na qual você sente o tempo passar bem devagar: 
_____________________________________________________________________ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oração ao Tempo 
Caetano Veloso 

 
És um senhor tão bonito 
Quanto a cara do meu filho 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Vou te fazer um pedido 
Tempo, tempo, tempo, tempo... 
 
Compositor de destinos 
Tambor de todos os ritmos 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Entro num acordo contigo 
Tempo, tempo, tempo, tempo... 
 
Por seres tão inventivo 
E pareceres contínuo 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
És um dos deuses mais lindos 
Tempo, tempo, tempo, tempo... [...] 
 
 

No fragmento da canção 
ao lado, que verso confirma que 
o tempo pode ser sentido de 
diferentes maneiras pelas 
pessoas, ou seja, que ele pode 
passar rápido ou devagar? 
Envolva-o. 
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Vários povos, várias medidas de tempo... 
 

Ao longo do tempo, vários povos sentiram necessidade de medir e registrar a passagem 
do tempo. Resultado das observações e cálculos realizados em cada época, os calendários 
possuem relação com o modo de vida da sociedade que os criou. Embora cada sociedade tenha a 
sua própria maneira de contar o tempo, em geral os calendários partem de um evento muito 
marcante para aquela sociedade a partir do qual se inicia um novo tempo. 

 
No Brasil, adotamos o calendário 

cristão, que tem no nascimento de Cristo 
seu marco inicial (ano 1). Seguindo o 
calendário cristão, quando queremos situar 
um acontecimento, usamos as siglas a.C. 
(antes de Cristo), para tudo o que ocorreu 
antes do nascimento de Jesus, e d.C. 
(depois de Cristo), para tudo o que ocorreu 
depois do nascimento de Jesus. 

 
 
 
 

 
 
No calendário judaico, o 

evento mais importante é a gênese, 
que sinaliza a criação do mundo, de 
acordo com a narrativa bíblica. No 
calendário cristão essa data 
corresponde ao ano 3761 a.C. (antes 
de Cristo). 

 
 
 

  O fato mais marcante no calendário muçulmano 
é a fuga do profeta Maomé de Meca para Medina, 
duas cidades que ficam na península arábica. O 
tempo para os muçulmanos é contado a partir 
desse fato que é chamado de Hégira. No 
calendário cristão esse fato ocorreu em 622 d.C. 
(depois de Cristo). 

 
  
Agora, observe o quadro abaixo: 
 

 

 

 

Saída de Maomé, de Meca para Medina. 

Criação do mundo 

Nascimento de Cristo 
 

Botticelli – Natividade. 1501. Galeria Nacional, Londres. 

A peregrinação de Maomé ao paraíso. Detalhe. 1994. 
Museu Britânico. Londres. 

Michelangelo – Criação de Adão. 1511-1512. Museu do Vaticano. 
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Agora, observe o quadro abaixo: 
 
 

 
 
 
1) O que é o marco inicial de um calendário? 
________________________________________________________________ 
 
 
2) Complete o quadro: 
 

Calendário: Marco histórico inicial: 
Judaico  

 
Cristão  

 
Muçulmano  

 
 
3) Por que, na atualidade, existem diversos calendários? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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4) Na linha de tempo do calendário cristão, escreva, na caixinha, o marco histórico. Complete o 
esquema com as siglas (a.C.) e (d.C.) e indique a ordem de contagem do tempo (ordem crescente 
ou ordem decrescente). 
 

                  (              )                                                          (              ) 
 

 
    Ordem ...................................                                         Ordem ..................................  
 
 
 
 
Observe mais essa linha de tempo! 
 
 
              III a.C.               II a.C.              I a.C.                   I                     II                    III 

 
  301a.C.  300a.C.     201a..C.  200a.C.       101a.C.  100a.C.          1a.C.  1                     100  101                 200   201              300 

 
 
 
 
 
 
 O ano do nascimento de Cristo é o ano 1 da Era Cristã. Note, na linha de tempo acima, 
que a contagem de tempo antes do nascimento de Cristo é decrescente. Assim, o século I a.C. 
começou no ano 100 a.C.  e terminou no ano 1 a.C. 
 
 
 Agora é com você! 
 
 Quando o século III a.C. começou? _______   Quando ele terminou? ________ 
 E o século II a.C.? Começou no ano ________ e terminou no ano __________ 

E o século I a.C.? Começou no ano ________ e terminou no ano __________ 
 
 

 Mais séculos... 
  
 Quando o século II começou? _______   Quando ele terminou? ________ 
 E o século I ? Começou no ano ________ e terminou no ano __________ 

E o século III? Começou no ano ________ e terminou no ano __________ 
 
 

 

1 

Nascimento de Cristo 
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Exercícios 
1) Você já reparou que temos horário para tudo: acordar, ir para a escola, dormir...  Quando uma 
pessoa se atrasa para algum evento, ela costuma dizer: “perdi a hora”. 
Nossas ações estão relacionadas ao tempo. Vivemos em uma época em que o tempo e suas 
medições são muito importantes. Cada sociedade conta o tempo de acordo com o seu modo de 
usá-lo. Assim, existem diversas formas de contar o tempo, há diversos modos de vida 
convivendo em uma mesma época. 
 
a) Pense em um objeto utilizado, atualmente, para medir o tempo: _____________________ 
______________________________________________________________________ 
 
b) Que fenômenos da natureza nos fazem perceber a passagem do tempo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
c) Qual a importância do calendário? __________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
d) O que demora mais para passar: cinco minutos no recreio da escola ou cinco minutos na 
cadeira de um dentista? Por quê? _____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2) Distribuímos as 24 horas do nosso dia com trabalho ou estudo, refeições, higiene, lazer, 
sono... Pensando nisso, desenhe ou escreva dentro do relógio, como você está organizando o seu 
tempo, nesse período de distanciamento social: 
a) Com que atividades eu utilizo meu tempo num dia (quantas horas para cada atividade)? 
b) O que me dá mais prazer? 
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3) Escreva um pequeno texto apresentando sua sensação de tempo em relação à pandemia: 
 

__________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4) O ser humano sempre se preocupou com o tempo. Hoje, ele procura marcar e medir o tempo, 
com maior precisão do que no passado. Minutos, segundos e até frações de segundos são 
registrados. Cite algumas situações em que a cronometragem precisa do tempo é muito 
importante. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5) Descubra o nome dos relógios abaixo e diga qual a energia ou produto utilizado para o 
funcionamento de cada um deles: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
______________________    ______________________    ______________________ 
 
______________________    ______________________    ______________________ 
 
6) Para contar o tempo, o homem criou o calendário. Marque a opção incorreta: 
a) Todos os povos do planeta utilizam o mesmo calendário. 
b) Em diferentes épocas as sociedades inventaram formas diferentes de medir e registrar a 
passagem do tempo. 
c) A palavra calendário origina-se do latim calendas, que significava o primeiro dia do mês 
romano. 
d) O calendário utilizado no Brasil é o calendário cristão, que tem, como marco, o nascimento de 
Cristo. 
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7) Quais os acontecimentos, na tirinha abaixo, o personagem Miguelito escolheu para marcar as 
diferentes fases de sua vida? Complete o quadro: 
 

Acontecimentos da vida de Miguelito: 
Nascimento 
 
Ele já falava direitinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Faça como o Miguelito e pense nos acontecimentos mais importantes de sua vida. A seguir, 
ordene esses fatos em uma linha de tempo. (Comece registrando o ano de seu nascimento na 
primeira marcação!) Construa uma linha de tempo da sua vida! 
 
 
----- 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Eu 
nasci 


