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1   APRESENTAÇÃO 

 

 Este Caderno Didático traz contribuições para o ensino da medição do 

tempo. Tal produção destina-se, em especial, a professores de matemática que 

buscam fazer uma interface entre história e ensino de matemática. Cabe 

ressaltar, que esta produção, por ter sido desenvolvida sob o viés 

interdisciplinar, poderá ser utilizada por professores das demais áreas do 

conhecimento, como, por exemplo, história e ciências. 

 O Caderno Didático aqui apresentado, por sua vez, é um recorte da 

dissertação Interface entre História e Ensino de Matemática: um movimento 

lógico-histórico da medição do tempo e a Atividade Orientadora de Ensino, de 

Edvaldo Alves de Moraes, sob a orientação da Prof.ª Dra. Marisa da Silva Dias, 

do programa de pós-graduação Docência para a Educação Básica, da 

Faculdade de Ciências – Universidade Estadual Paulista (UNESP). Entretanto, 

ressaltamos para uma melhor compreensão desse produto, a leitura completa 

da dissertação, levando-se em consideração que o Caderno Didático é o 

produto final, caracterizado como parte integrante da pesquisa. 

Este Caderno Didático, fundamentado na psicologia histórico-cultural e 

na atividade orientadora de ensino, mostra-se como um suporte para que o 

professor organize o ensino de forma que os estudantes se apropriem do 

conhecimento. 

A proposta de Atividade Orientadora de Ensino tem por base o 

movimento lógico-histórico1 (desde a pré-história até os dias atuais) sobre 

medição de tempo com enfoque nos instrumentos inventados pelo ser humano 

como suprimento de suas necessidades. 

 As contribuições aqui descritas partiram da atividade orientadora de 

ensino realizada com estudantes do 6º ano do ensino fundamental II de uma 

                                                           
1 Esclarecimentos desses conceitos em: MORAES, E. A. Procedimentos Metodológicos. In: 
MORAES, E. A. Interface entre História e Ensino de Matemática: um movimento lógico-
histórico da medição do tempo e a Atividade Orientadora de Ensino. Dissertação. 2018. 
(Mestrado em Docência para a Educação Básica) - Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 
2018. p. 73-99. 
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escola estadual, localizada na cidade de Bauru, interior de São Paulo. No 

Caderno não consta como os estudantes foram organizados para o 

desenvolvimento de cada etapa, porém o leitor pode ter essas informações no 

texto da dissertação. 

Apesar do Caderno Didático, a priori, ter sido pensado para os 

estudantes do 6º ano, queremos enfatizar que o mesmo pode ser desenvolvido 

com as demais séries, cabendo ao professor fazer as possíveis adaptações, 

caso seja necessário. 

Em anexo encontra-se o capítulo da dissertação intitulado Movimento 

lógico-histórico: o homem e os instrumentos de medição do tempo, para que o 

professor possa discutir com os estudantes ou eles mesmos possam ler. 

Alguns detalhes foram omitidos da proposta da Atividade Orientadora de 

Ensino para não sobrecarregar os textos de informações, devido a faixa etária 

em que ela foi desenvolvida.  
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2   CADERNO DIDÁTICO: UMA ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO A 
PARTIR DO MOVIMENTO LÓGICO-HISTÓRICO DE MEDIÇÃO DO TEMPO 

 

 Com o intuito de proporcionar condições aos estudantes à apropriação 

do conhecimento produzido historicamente pelo homem, organizamos a 

Atividade Orientadora de ensino (AOE) em três etapas. 

1ª Etapa – Uma primeira conversa: discussão sobre o tempo 

1º Momento: Concepções sobre o tempo 

Este objetivo de aprendizagem caracteriza-se em proporcionar aos 

estudantes reflexões sobre a concepção que eles têm do tempo2. Além disso, o 

coletivo (estudantes e professor) cria um repertório de respostas que possam 

ser discutidas neste ou em outro momento oportuno. 

Situação desencadeadora de aprendizagem3 

Questões norteadoras: O que vocês compreendem por tempo? 

Podemos controlar o tempo? 

2º Momento: A necessidade humana: criação dos instrumentos de 

medição do tempo 

 O objetivo de aprendizagem nesse momento é caracterizado pelo fato 

de propor aos estudantes, por meio de questões norteadoras, uma reflexão a 

respeito da necessidade humana de medir a duração de eventos, sendo que a 

partir disso, cria diferentes instrumentos de medidas.  

 

Situação desencadeadora de aprendizagem 

                                                           
2 Esta proposta não discute questões filosóficas sobre o que é tempo.  

3 Segundo Moura (2010), as situações desencadeadoras de aprendizagem servem para que os 
estudantes sejam mobilizados, de modo que suas ações sejam executadas para a busca da 
solução de um problema possibilitando-os a apropriação dos conhecimentos. 
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Questões norteadoras: Por que o homem começou a medir o tempo?  

Vocês podem citar exemplos de situações que envolvam a medição de tempo?  

Qual(is) instrumento(s) de medida de tempo vocês conhecem? Vocês 

costumam utilizar esse(s) instrumento(s)? 

2ª Etapa – Lógico-histórico sobre o tempo: as necessidades humanas e a 

criação dos instrumentos de medidas 

1º Momento: O tempo na Antiguidade 

 O objetivo de aprendizagem é proporcionar aos estudantes a 

compreensão do porquê de o homem começar a se interessar por questões 

relacionadas à medição do tempo e conhecer alguns dos instrumentos de 

medição de tempo que foram criados no decorrer da história. 

Situação desencadeadora de aprendizagem 

A partir da leitura do texto “As cheias do Rio Nilo” discutir as questões: 

Por que o egípcio sente a necessidade de medir o tempo? Como os egípcios 

estabeleceram formas de medir o tempo? 

 



 

 

8 

 

 

As cheias do Rio Nilo 

           No decorrer da história, o rio Nilo sempre desempenhou um papel 

fundamental para diversas nações, especialmente para a civilização egípcia. 

           Os egípcios eram considerados um povo camponês, dedicados à 

agricultura. Por meio da observação do movimento do Nilo foi que os egípcios 

garantiam uma boa colheita. 

           O ano civil era dividido em três estações convencionais – chamadas 

tempo de inundação, tempo de semeadura e tempo de colheita. 

           As inundações periódicas do Nilo eram de suma importância para os 

egípcios, pois o ano agrícola se iniciava com a sua cheia. Durante esse 

período o nível do rio aumentava por causa das chuvas, deixando os campos 

inundados. Além disso, a cheia do Nilo fazia com que uma grande quantidade 

de sedimentos fosse deixada ao longo de suas margens.  

           Quando as águas do rio baixavam, esses sedimentos serviam como 

adubo natural para a terra, que se tornava fértil para o plantio. Iniciava-se 

então o período da semeadura. Nesse período, os egípcios plantavam alguns 

alimentos, como trigo e cevada. Após o plantio, era necessário esperar a 

germinação e maturação dos grãos. 

           Depois disso, o último período, era o momento da colheita e estocagem 

dos alimentos. Após o término desse período, o ciclo então se repetia, dando 

início a um novo ano. 

           A repetição das estações foi percebida pelos egípcios graças ao estudo 

do movimento do Sol e de outras estrelas. As observações do movimento dos 

astros no céu foi o que os permitiu a criar um calendário. 

           Os egípcios sabiam o início da cheia do rio Nilo porque coincidia com o 

aparecimento no céu da estrela Sírius. Essa estrela era considerada como a 

mais brilhante do céu sendo vista não apenas de noite, mas também de 

manhã. 

Fonte:  Texto adaptado de ABETTI (1992, p. 33) 
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Situação desencadeadora de aprendizagem 

A partir da leitura do texto “O clima no Egito Antigo e o Relógio de Sol” 

discutir: Por que o homem criou o relógio de Sol? O relógio podia ser usado o 

dia todo? Por quê? E no período noturno, como o homem mediu o tempo? 

O clima no Egito Antigo e o Relógio de Sol 

           Em toda a longa história do Egito, seu clima seco pouco se modificou. 

Quase não havia chuvas. A irrigação da terra árida dependia das enchentes 

anuais do rio Nilo. 

           Num país de céu quase sem nuvens, como o Egito, a observação do 

Sol era um útil recurso para determinar os momentos do dia.  

           O Sol era usado para indicar um tempo particular no período iluminado, 

por referência à sua posição no céu. 

           Observando o movimento da sombra provocada pelo Sol, os egípcios 

descobriram que havia um momento em que o Sol ficava a pino no céu, sem 

projetar sombras para os lados. Esse momento ficou conhecido como meio-

dia.  

           Os egípcios então dividiram o restante da trajetória da sombra em 12 

partes: seis antes do meio-dia (manhã) e seis depois (tarde). Estava criada a 

divisão do dia em 24 partes (horas) – a outra metade, claro, era a noite. Para 

fazer essa marcação da trajetória da sombra, os egípcios criaram o relógio de 

Sol. 

           O primeiro relógio de Sol foi chamado de gnomon. Em sua forma mais 

simples, consiste de uma vara fincada no chão que, iluminada pelo Sol, projeta 

uma sombra que se move com o passar do dia. 

Fonte: Texto adaptado de Whitrow (1993) 
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Situação desencadeadora de aprendizagem 

Ao observar as imagens de clepsidras4, questionar os estudantes: O que 

vocês observam nas imagens? Vocês já viram esse objeto? Vocês imaginam 

para que ele serve? 

 

 

Fonte: 
http://www.mundodosrelogios.com/tiposrelogios.htm 

 

Fonte: 
http://www.vocesabia.net/ciencia/o-que-
e-uma-clepsidra/ 

 

Situação desencadeadora de aprendizagem 

Montagem5 da Clepsidra. 

Realização do experimento com clepsidra. 

EXPERIMENTO COM CLEPSIDRA 

TEMPO DE DURAÇÃO DE UMA MÚSICA 

Ouvir a música “Aquarela”, de Toquinho, e identificar o seu tempo de duração 
utilizando uma clepsidra. 

Registro por escrito de como o experimento foi feito. 

                                                           
4 Segundo Whitrow (1993) a clepsidra ou relógio de água foi um instrumento de medição criado 
pelos egípcios para medir o tempo durante a noite, entretanto, podendo ser utilizado durante o 
dia.  

5  Para a montagem da clepsidra, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=YHAHxTXuIBU 



 

 

11 

 

Discussão a respeito das respostas dos estudantes quanto ao 

experimento realizado. 

Questões norteadoras: A clepsidra poderia ser utilizada o dia todo? Por 

quê? Qual a relação entre a quantidade de gotas e a passagem do nível da 

água entre as marcações da escala? É possível medir as horas na clepsidra? 

Se sim, como? Se não, por quê? Quais as limitações desse instrumento? As 

clepsidras podiam ser utilizadas em regiões frias? Por quê? 

 

2º Momento: O tempo no Mundo Moderno – a criação das ampulhetas 

O objetivo de aprendizagem é que os estudantes conheçam as 

limitações das clepsidras, fato este, que fez o homem criar um novo 

instrumento de medida de tempo, no caso, a ampulheta, e como era o seu 

funcionamento. 

Situação desencadeadora de aprendizagem 

Conhecendo o funcionamento de uma ampulheta por meio do seu 

manuseio. 

Realização do experimento com uma ampulheta. 

EXPERIMENTO COM AMPULHETA 

TEMPO DE DURAÇÃO DE UM DESENHO ANIMADO  

Assistir o desenho animado “Fantástico mundo de Bobby”6 e identificar o 

seu tempo de duração utilizando uma ampulheta. Registro por escrito de como 

o experimento foi feito. 

Discussão a respeito das respostas dos estudantes quanto ao 

experimento realizado. 

Situação desencadeadora de aprendizagem 

                                                           
6 Esse desenho se encontra em https://www.youtube.com/watch?v=fOckHCytg9M&t=89s 
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Questão norteadora: Há uma relação entre o processo de medir o tempo 

usando uma clepsidra e uma ampulheta? 

Realização do experimento com clepsidra e ampulheta. 

EXPERIMENTO COM CLEPSIDRA E AMPULHETA 

 QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO VÍDEO CÔMICO? 

            Observe a seguinte situação: 

            Ramassés faz a edição de um programa de entretenimento na TV 
História. O programa tem quatro blocos de duração total. Quando há “estouro”, 
isto é, quando o tempo ultrapassa o permitido, Ramassés precisa fazer cortes 
nos blocos do programa. O último bloco é sempre o que tem o menor tempo de 
duração. Nesse bloco, Ramassés deixa para apresentar alguns vídeos cômicos 
para que os telespectadores se divirtam. O tempo do último bloco do programa 
pode ser medido por uma clepsidra ou por uma ampulheta, afinal ambas 
servem para a medição do tempo.  

             Em certo dia, o diretor do programa disse para Ramassés que deveria 
apresentar um vídeo cômico que não estourasse o tempo do último bloco do 
programa.  

             Ramassés assim o fez. Para verificar o tempo de duração dele antes 
de exibi-lo no programa, ele a mediu com uma clepsidra e, em seguida, com 
uma ampulheta para se sentir mais seguro. 

              Mediante tais informações, faça como Ramassés. Verifique o tempo 
de duração desse vídeo cômico utilizando uma clepsidra e uma ampulheta. 

Registro por escrito de como o experimento foi feito. 

Discussão a respeito das respostas dos estudantes quanto ao 

experimento realizado. 

Questões norteadoras: Como era possível medir horas na ampulheta? 

Quais são as limitações da ampulheta? 

 

3º Momento: O tempo no Mundo Moderno – a criação do relógio mecânico 

O objetivo de aprendizagem é a reflexão sobre as limitações das 

ampulhetas que fizeram o homem criar um novo instrumento de medida de 

tempo, no caso, o relógio mecânico, já que seu surgimento, segundo a história, 
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parece ter sido por causa dos mosteiros medievais que exigiam certa 

pontualidade, considerando também as condições proporcionadas pela 

revolução industrial. 

 

Situação desencadeadora de aprendizagem 

A partir da leitura do Texto “O advento do Relógio Mecânico”, discutir: 

Por que o homem necessitou pensar na criação de um novo tipo de 

instrumento de medida de tempo?  

O advento do Relógio Mecânico 

           É provável que o estímulo para o desenvolvimento do relógio mecânico 

tenha nascido, em boa parte, das necessidades vividas nos mosteiros 

medievais, em que a pontualidade era uma virtude rigorosamente prescrita e o 

atraso na chegada a um serviço divino ou a uma refeição era punido.  

           Tal exigência de pontualidade era para ajudar a manter a disciplina da 

vida monástica que exigia a regulação estrita do tempo. 

           Seja como for, parece indiscutível que o desenvolvimento do relógio 

mecânico deve ser atribuído antes de mais nada à Igreja, que formava 

pessoas com nível de instrução diferenciada. 

Fonte: Texto adaptado de Whitrow (1993) 

 

A partir da observação dos relógios mecânicos seguintes, discutir: O que 

se observa nas imagens? Qual a função desses objetos? Esses objetos eram 

utilizados pelas pessoas da mesma forma?  
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Relógio de Torre 

 
Fonte: 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/04/15/28/
big-ben-2816565__340.jpg 

Relógio de Algibeira 

  

Fonte: 
https://br.pinterest.com/explore/rel%C3%B3

gios-de-bolso/ 

 

Relógio de Pulso 

 

Fonte: 
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/24/15/08/

wrist-watch-2884851__340.jpg, acesso em 
15/08/2017 

 

Astrarium 

 

Fonte: Whitrow (1993, p. 124) 

 

 

4º Momento: O tempo no Mundo Moderno – o papel do tempo na 

sociedade industrial 

O objetivo de aprendizagem é a apropriação do conhecimento sobre a 

influência da medição do tempo no trabalho e na vida das pessoas com o 

surgimento da Primeira Revolução Industrial. 
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Situação desencadeadora de aprendizagem 

A partir da observação das três imagens seguintes, relacionadas às 

indústrias, discutir: O que se observa nas imagens? Qual a função desses 

objetos? Esses objetos eram utilizados pelas pessoas da mesma forma? Nesse 

período, como a medida de tempo passa a influenciar a vida das pessoas? 

Com o surgimento da Revolução Industrial, podemos afirmar que nas 

sociedades industriais Tempo é dinheiro? 

 

Indústria 

 

Fonte:http://riaoficinadomundo.blogspot.com.br/2010/03/o-que-foi-revolucao-industrial-ri.html 

 

Operários trabalhando 

 

 

Fonte: http://nossointerativo.blogspot.com.br/2015/06/como-revolucao-industrial-transformou-

o.html 
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O tempo nas indústrias 

 

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/fabricas-tempo-relogio.htm 

 

 

5º Momento: O tempo no Mundo Moderno – o papel do tempo na 

sociedade atual 

O objetivo de aprendizagem é refletir a respeito do tempo na sociedade 

atual enquanto influência no modo de vida das pessoas, e o quanto a forma 

como ele é medido tem relação com aquelas que surgiram em períodos 

anteriores. 

 Situação desencadeadora de aprendizagem 

Questões norteadoras: A forma como medimos o tempo tem influência 

dos povos que viveram em épocas anteriores? Qual o papel da medição do 

tempo em nossas vidas?  

 

3ª Etapa – Síntese das discussões estabelecidas 

O objetivo de aprendizagem é o de avaliar (avaliação formativa), a partir 

dos períodos históricos abordados na segunda etapa, a compreensão dos 

estudantes com relação às discussões realizadas nas etapas anteriores sobre 

medição do tempo, por meio das questões norteadoras apresentadas logo a 

seguir. 
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Avaliação 

Questões norteadoras: Quais foram os motivos que fizeram o homem 

começar a refletir sobre as questões relacionadas à medida do tempo e quais 

os instrumentos que o homem criou para medir o tempo ao longo da história? 

Quais eram as vantagens e desvantagens de utilizar a ampulheta em relação 

ao relógio de Sol e a clepsidra? O que os instrumentos medem?  

Reflexão 

Questões norteadoras: O que é tempo? Tempo e medição do tempo 

(desenvolvida pela humanidade) tem o mesmo significado? 

 

2.1 Considerações a respeito da atividade orientadora de ensino 
desenvolvida 

 

Utilização de uma linguagem adequada para os estudantes participantes 

da pesquisa; 

Organização do movimento lógico-histórico para conceber uma 

organização coerente com o conhecimento produzido historicamente pelo 

homem; 

Perguntas que induzam os estudantes a refletirem sobre questões 

relacionadas ao tempo. Promover um diálogo com a história; 

Estabelecimento de uma interface entre história da matemática e ensino; 

Contribuição para a formação do pensamento nos estudantes enquanto 

apropriação de conhecimento. 
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ANEXO 

 

O conteúdo deste anexo é o capítulo 4 da dissertação Interface entre 

história e ensino de matemática: um movimento lógico-histórico da medição do 

tempo e a atividade orientadora de ensino, por se tratar de um componente do 

caderno didático. 

 

4     MOVIMENTO LÓGICO-HISTÓRICO: O HOMEM E OS INSTRUMENTOS 
DE MEDIÇÃO DO TEMPO   

 

Neste capítulo, pretendemos construir um texto que expresse um 

movimento lógico-histórico de como o homem resolvia questões relacionadas à 

medição do tempo, principalmente às formas de medição e aos instrumentos, e 

como se apresentava a matemática de cada época. Para dissertar a respeito 

destas temáticas, utilizaremos as contribuições de: Smith (1958), Hogben 

(1970), Boyer (1974), Kopnin (1978), Whitrow7 (1993; 2005), Elias (1998), 

Joseph (2002), Cajori (2007), Dias (2007), Eves (2011), Roque (2012), 

Contador (2012) e Saito (2015). Por meio desse movimento, desenvolveremos 

uma atividade orientadora de ensino bem como o produto da pesquisa. 

A priori, antes de abordarmos a história da medição do tempo feita pelo 

homem, faremos uma breve consideração a respeito do movimento lógico-

histórico, utilizando a definição de Kopnin: 

Por histórico subentende-se o processo de mudança do objeto, as 
etapas de seu surgimento e desenvolvimento. O histórico atua como 
objeto do pensamento, o reflexo do histórico, como conteúdo. O 
pensamento visa à reprodução do processo histórico real em toda a 
sua objetividade, complexidade e contrariedade. O lógico é o meio 
através do qual o pensamento realiza essa tarefa, mas é o reflexo do 
histórico em forma teórica (1978, p. 183). 

 

                                                           
7 G. J. Whitrow (1912-2000) foi professor da Universidade de Londres e pesquisador do 
Imperial College of Science and Technology, também em Londres. Presidiu a Sociedade 
Internacional para o Estudo do Tempo e diversas outras sociedades científicas. Escreveu 
inúmeros livros, entre os quais O tempo na história, publicado no Brasil por Jorge Zahar Editor 
(Whitrow, 2005, p. 6). 
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O lógico é responsável pela organização dos processos no qual se 

forma o pensamento. Por meio do histórico, podemos identificar a produção de 

conhecimento em seus diferentes processos, no caso, as ações utilizadas pelo 

homem para a criação dos instrumentos de medição de tempo com o intuito de 

suprir suas necessidades. “O histórico é o objeto do pensamento”, aqui, 

constituído pelo estudo das obras históricas a fim de compreender processos 

que envolvem o desenvolvimento de tais instrumentos. 

Para Dias (2007, p. 47): 

Com a abordagem lógico-histórica, pode-se ter a compreensão, por 
exemplo, da inexistência de verdades absolutas, concepções 
frequentes de estudantes em relação à matemática, gerada pelo 
método de ensino que aborda somente a lógica formal. 

 

O ensino que tem por base somente a lógica formal contribui para que o 

estudante acredite em uma matemática pronta, uma vez que ele não é incitado 

a se apropriar de um conhecimento elaborado pelo homem ao longo da 

história. Portanto, ao professor, como já disse Moura (2010), cabe a 

responsabilidade de organizar o ensino que permita aos estudantes a 

apropriação do conhecimento por meio da formação do pensamento teórico. 

 

4.1 O tempo (vida civil) e o nosso sentido de tempo 

 

 Neste tópico, serão apresentadas algumas considerações sobre o tempo 

e a vida civil na Antiguidade, incluindo como se processa o nosso sentido de 

tempo com relação ao passado, presente e futuro. Para tanto, recorreremos às 

obras de história (fonte de informações). 

Whitrow (2005) salienta que no período medieval, a ascensão de uma 

economia monetária fez com que o ritmo de vida das pessoas aumentasse, 

uma vez que a sociedade passava a ser movida pelo dinheiro. Isso contribuiu 

para que o tempo se tornasse cada dia mais valioso, afinal, para os homens, o 

tempo era dinheiro. 
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Em pleno século XXI, percebemos que essa expressão “tempo é 

dinheiro”, ainda é muito utilizada pelas pessoas, principalmente tratando-se de 

uma sociedade capitalista, na qual ter dinheiro é sinônimo de sobrevivência.  

Whitrow (1993, p. 31) afirma que: 

Hoje somos governados por horários e muitos de nós carregamos 
agendas não para lembrar o que fizemos, mas para nos 
assegurarmos de que estamos no lugar certo, na hora certa. Temos 
uma necessidade sempre crescente de aderir a determinadas rotinas, 
de modo que as complexas operações de nossa sociedade possam 
ocorrer de maneira regular e efetiva. 

Filosofando, a partir das reflexões do autor, fica notório o quanto somos 

dominados pelo tempo e como é difícil se desvincular dele, uma vez que nos 

tornamos dependentes. Em meio a tantos compromissos, precisamos aprender 

a administrar o tempo para que nosso dia seja aproveitado da melhor forma 

possível. 

Elias (1998, p. 15) afirma que: 

Assim como os relógios e os barcos, o tempo é algo que se 
desenvolveu em relação a determinadas intenções e a tarefas 
específicas dos homens. Nos dias atuais, o “tempo” é um instrumento 
indispensável para realizarmos uma multiplicidade de tarefas 
variadas. 

 

Não só as formas de medir o tempo se desenvolvem para o fim de suprir 

as necessidades humanas de organizar suas tarefas, mas também o quanto a 

ele estamos submissos quando nos referimos ao modo de vida que levamos, 

quantas tarefas queremos fazer em um determinado período de tempo.  

Whitrow (1993, p. 16) afirma que “O horário que seguimos na vida civil é 

baseado na rotação da Terra, que nos dá o nosso dia, como o movimento da 

Terra em torno do Sol nos dá o nosso ano”. Além disso, Whitrow (1993, p. 16) 

reforça que “o modo como o dia terrestre é dividido em horas, minutos e 

segundos é puramente convencional”. 

Com relação ao nosso sentido de tempo, Whitrow (1993, p. 17) afirma 

que “nossa experiência direta do tempo é sempre do presente”, isso ocorre, 

devido as experiências que vivenciamos naquele determinado momento. 
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Dependendo da atividade que realizamos, podemos ter percepções 

diferentes de sua duração. Podemos passar o mesmo período de tempo em 

uma praia ou trabalhando e, sem usar quaisquer instrumentos, dizer que um 

período é maior ou menor que outro. Whitrow (1993, p. 17) relata que “nosso 

sentido de duração é afetado não apenas pelo grau em que concentramos 

nossa atenção no que estamos fazendo, mas por nosso estado físico geral”. 

Um exemplo que podemos destacar em relação ao nosso sentido de duração 

temporal é a idade que possuímos, uma vez que ela parece passar cada vez 

mais rápido conforme vamos envelhecendo. Whitrow (1993) relata também que 

o ser humano ao relacionar suas experiências do presente com as do passado, 

ou a algum desejo que almeja para o seu futuro, vivenciará uma situação de 

duração. 

Embora tenhamos percepções de duração do tempo diferentes, 

dependendo das atividades que exercemos, temos o costume de consultar 

instrumentos de medidas do tempo, principalmente quando as mesmas 

influenciam diretamente outras pessoas. 

 

4.2 Sobre o tempo e as bases naturais de medição 

 

 Neste tópico, apresentaremos alguns métodos que eram utilizados para 

registrar e medir o tempo segundo as necessidades humanas. 

 Whitrow (1993) relata que desde os primórdios, o homem criara métodos 

para registrar e medir o tempo. Segundo registros históricos, o método 

considerado mais antigo para a contagem do tempo foi aquele em que os dias 

eram contados por meio das auroras. Os povos antigos utilizavam métodos que 

estavam relacionados aos diversos fenômenos naturais, por exemplo, 

fenômenos celestes, variações climáticas, entre outros. A posição do Sol no 

céu permitia que algumas tribos encontrassem a altura do dia. Quando o Sol 

ainda não havia nascido, os povos utilizavam o canto do galo que servia como 

um indicador de tempo, momento para acordar. 
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 Um instrumento de medida de tempo que conhecemos é o cronômetro. 

Com o avanço da tecnologia, alguns cronômetros foram sendo aperfeiçoados 

como aqueles inseridos nos celulares, por exemplo. 

Porém, o primeiro cronômetro, segundo Whitrow, foi a Lua: 

As estrelas, porém, se podem ajudar o homem a determinar as 
estações, não lhe permitem dividir o ano em partes. Em seu lugar, 
usou-se a Lua para produzir uma unidade temporal entre o ano e o 
dia. Mais ainda, diversamente das fases naturais e das estrelas, o 
crescimento e decrescimento da Lua forneciam um meio de computar 
o tempo. A Lua pode ser considerada, portanto, o primeiro 
cronômetro, já que sua aparência continuamente cambiante chamou 
atenção para o aspecto de duração do tempo (1993, p. 30). 
 

 A observação do movimento da Lua, bem como sua aparição no céu, 

que se dava por meio de formas variadas, como o seu crescimento e 

decrescimento, permitiu ao homem computar o tempo, já que existia uma certa 

periodicidade em relação a essas aparições no céu. Essas aparições, por sua 

vez, consistem no que conhecemos como as fases da Lua. 

Elias (1998, p. 43) afirma que: 

Se o sacerdote observa o curso do Sol e da Lua, não é porque se 
interesse pela astronomia, mas porque as mudanças da luminosidade 
do céu – e através delas, talvez certos poderes invisíveis – lhe dizem 
quando seu povo deve dar início à semeadura. Elas também lhe 
indicam quando devem começar as cerimônias para os rituais, os 
sacrifícios e, quem sabe, também os cantos e danças que granjearão 
para os homens o concurso dos deuses, e lhes permitirão produzir 
seu alimento e se precaver contra qualquer espécie de perigo. 

  

Esse cronômetro natural, além de computar o tempo, direcionava os 

povos às práticas da semeadura e contribuía com as cerimônias religiosas. 

 Elias (1998) relata que os movimentos dos corpos celestes (Sol, Lua e 

estrelas) foram historicamente considerados como os instrumentos mais 

antigos de medição de tempo, já que nossos ancestrais, utilizavam o sono 

como o que conhecemos por noite, a de Lua quando nos referimos a mês, e 

por fim, a colheita ou semeadura quando falaríamos ano. 
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4.3 O tempo na Pré-História 

   

Aqui serão relatados como os povos primitivos depreendiam questões 

voltadas sobre o tempo como forma de organizar o suprimento das 

necessidades cotidianas.  

 Whitrow (1993) relata que no período Paleolítico, ou Idade da Pedra 

Lascada (c. 5 milhões-3000 a.C.), as marcas encontradas nas paredes das 

cavernas estavam relacionadas aos astros e aos calendários. Ainda expõe que 

nesse mesmo período, os homens começaram a praticar rituais sazonais a 

partir do momento que perceberam que em determinadas épocas do ano, 

animais e plantas são menos prolíficos que em outras. Para Eves (2011), de 

acordo com o modo de vida que levavam, nesse período histórico, eles não 

tinham tempo para ponderar questões de filosofia e ciência, desse modo, não 

constam avanços científicos relacionados à matemática. Boyer (1974) e Smith 

(1958) salientam que nos primeiros tempos da raça humana, o homem passou 

a ter noções primitivas relacionadas aos conceitos de grandeza, números e 

formas como parte da sua vida diária, por exemplo, ao perceber a 

dissemelhança entre a forma arredondada da Lua e a forma retilínea de um 

pinheiro. 

No Egito Antigo (3100 a.C.), segundo registros históricos, esse período 

foi marcado por eventos de cunho natural e social, causados pela utilização do 

rio Nilo que tinha como objetivo suprir as necessidades humanas dos egípcios. 

Segundo Whitrow (2005, p. 20): 

No Egito, onde tudo dependia do Nilo, a coroação de um novo faraó 
era programada para coincidir com a subida do rio, no início do verão, 
ou com o recuo das águas, no outono, quando os campos fertilizados 
estavam prontos para serem semeados. 

   

Por meio do movimento do rio Nilo, os egípcios desempenharam ações 

que contribuíram para o desenvolvimento da matemática, que estava 

relacionada a uma ciência prática ligada à agricultura e à engenharia as quais 

necessitavam da aritmética (distribuição de alimentos) e da mensuração 
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(divisão de terras e da instituição de práticas financeiras para a arrecadação de 

taxas). Segundo Boyer (1974), podemos atribuir aos egípcios a autoria da 

criação de um sistema de numeração hieroglífica de base dez. Tal sistema, por 

sua vez, contribuiu para o processo de contagem e de medição desta 

civilização, por exemplo, a construção das pirâmides. Smith (1958) e Eves 

(2011) retratam que o controle das inundações do rio Nilo fez com que os 

egípcios transformassem as terras em regiões agricultáveis ricas para o plantio 

e posterior colheita. Quanto a divisão destas terras, para Cajori (2007), isso só 

foi possível graças ao cálculo de áreas de figuras poligonais e não poligonais 

por eles descobertos. 

Os egípcios, além de desenvolverem a matemática, importavam-se com 

as questões religiosas. Quanto a esse aspecto, Whitrow (1993) afirma que os 

egípcios acreditavam em deuses criadores de um mundo imutável. Tal crença 

contribuiu para que eles não concebessem o tempo direcionado para o 

passado e para o futuro. Contudo, isso não foi empecilho para que 

contribuíssem com a ciência do tempo. Segundo Whitrow (2005, p. 20), “os 

primeiros calendários tendiam a associar-se basicamente à religião, pois era 

importante para que festividades e sacrifícios fossem celebrados em datas 

fixas”.  

A partir desses calendários religiosos, os egípcios criaram outro tipo de 

calendário. Dessa vez, foi criado o ano civil. Segundo Whitrow (1993, p. 41): 

O ano civil era dividido em três “estações” convencionais – chamadas 
tempo da inundação, tempo da semeadura e tempo da colheita – e 
cada uma delas era dividida em quatro meses, evidentemente 
também convencionais e sem conexão com a Lua. 

 

Para Whitrow (1993), esse calendário egípcio faz referência ao que 

usufruímos nos dias atuais. É interessante ressaltar que atualmente o 

calendário se associa não apenas às questões religiosas e sociais, mas 

também com as econômicas e culturais. No Brasil, por exemplo, em relação ao 

período da safra dos alimentos que interfere muito a economia do país e o 

carnaval que é comemorado por diversas culturas. E por fim, as diversas datas 

comemorativas, sendo algumas nacionais, regionais e internacionais. 
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Como já apresentado anteriormente, um dos métodos utilizados pelos 

povos para medir o tempo era por meio dos fenômenos naturais. Os egípcios 

também utilizavam o Sol para esse fim. 

 Whitrow (1993, p. 41) afirma que: 

Num país de céu quase sem nuvens, como o Egito, a observação do 
Sol era um útil recurso para determinar os momentos do dia, de modo 
que não surpreende que o mais antigo relógio solar conhecido tenha 
sido encontrado ali. 

  

  Os relógios de Sol8 foram considerados instrumentos de medida de 

tempo. Segundo Whitrow (1993), o primeiro relógio de Sol, de acordo com os 

registros históricos, foi criado pelos egípcios e denominado de gnomon (artefato 

representado por uma vara cravada verticalmente ao chão). Eles observaram o 

movimento da sombra projetada pela vareta, com isso, fizeram algumas 

marcações no chão, que representavam as horas.  

Além do gnomon, existiram outros tipos de relógio de Sol, por exemplo, 

o equatorial e o quadrante solar.  

Para Canalle e Coelho (2009), os relógios solares poderiam ser 

construídos de diversas maneiras, como é o caso do relógio de Sol Equatorial, 

que pode ser observado na figura 1. 

 

Figura 1 – Relógio de Sol Equatorial 

 
 

Fonte: Canalle e Coelho (2009, p.73) 

                                                           
8 Para maiores informações sobre o relógio de Sol, acesse: http://www.oba.org.br/site/ 
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No relógio de Sol Equatorial, o disco com as horas está sempre paralelo 

ao plano do equador terrestre e o ponteiro fica sempre paralelo ao eixo de 

rotação terrestre.  

Segundo Hogben (1970, p. 64): 

A grande antiguidade da maneira simples de se traçar um ângulo de 
60°, permite que imaginemos a razão da escolha da hora como 
unidade de tempo. A divisão do dia de trabalho, pela direção da 
sombra solar, em intervalos não separados por nenhum fenômeno 
natural, depende da escolha de uma unidade angular com que se 
possa calibrar o relógio de sombra. Em uma hora, a esfera celeste 
(ou a Terra, como dizemos nós) descreve, em torno de seu eixo, um 
ângulo de 360°:24 = 15°.  

 

Esse ângulo de 15° representa, desse modo, o arco descrito pelo Sol em 

torno do eixo celeste, no intervalo de uma hora. A criação desse instrumento de 

medição do tempo propiciou ao homem compreender o tempo não apenas se 

referindo à divisão do dia e da noite, mas sim com uma unidade de tempo 

menor, a hora. 

 Os egípcios, após a criação do gnomon, segundo Whitrow (1993), 

criaram outro tipo de relógio de Sol que foi utilizado pelo faraó Tutmés III, no 

caso, o quadrante solar. Esse instrumento de medida de tempo não utilizava o 

comprimento da sombra como o anterior, mas sim a direção em que o Sol 

ocupava. Mas mesmo inventando esse instrumento, os egípcios estavam 

distantes para compreender as sutilezas envolvidas na construção do mesmo, 

uma vez que necessitava ser calibrado para as latitudes dos diferentes lugares 

em que seria usado. Apresentamos esse instrumento na figura 2. 
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Figura 2 – Quadrante Solar 

 

Fonte: http://www.mustshop.it/prodotto.asp?idart=857, acesso em 25/05/2017. 

 Esses relógios de Sol eram utilizados para suprir as necessidades dos 

egípcios em suas atividades durante a luz do dia. Concordamos com Contador 

(2012) que, esses tipos de relógios apresentavam certa inconveniência, já que 

só funcionavam com a presença do Sol. Mediante essa circunstância, para 

medir o tempo no período noturno, os egípcios tiveram que criar outro tipo de 

relógio. Assim, Whitrow afirma que: 

Para ter um meio de medir o tempo durante a noite, os egípcios 
inventaram também o relógio de água, ou “clepsidra”, como os gregos 
posteriormente o denominariam. Foram desenvolvidos dois tipos 
principais, em que a água fluía para fora ou para dentro, 
respectivamente, de um vaso graduado. Os relógios em que a água 
fluía para dentro eram geralmente cilíndricos e os outros tinham a 
forma de um cone invertido, com um pequeno buraco na base ou 
perto dela, sendo a hora indicada pelo nível da água (1993, p.42). 

 

A necessidade do homem em medir o tempo o levou a criar novos 

instrumentos. Esses por sua vez, evoluíram com o passar do tempo devido às 

limitações que tinham quanto ao seu uso, no caso, a clepsidra que é criada 

para suprir a limitação do relógio de Sol que não podia ser utilizado no período 

noturno, como afirmado anteriormente. Outro fator que ressaltamos é que a 

partir da unidade de tempo “hora”, descoberta pelos egípcios ao construir o 

relógio de Sol, é que foi possível medir o tempo na clepsidra também com essa 

mesma unidade.  

A seguir, apresentamos ilustrações (figuras 3 e 4) de dois relógios de 

água, sendo um em formato cônico e o outro em formato cilíndrico. 

Figura 3 – Relógio de Água (em formato cônico) 
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Fonte: http://www.mundodosrelogios.com/tiposrelogios.htm, acesso em 25/05/2017. 

Figura 4 – Relógio de Água (em formato cilíndrico) 

 

Fonte: http://www.vocesabia.net/ciencia/o-que-e-uma-clepsidra/ , acesso em 25/05/2017 

 

Em relação à medição das horas pelas clepsidras, Whitrow (1993) relata 

que os egípcios controlavam a velocidade do fluxo da água, uma vez que 

perceberam que a sua vazão variava conforme o volume de água colocada 

dentro do recipiente superior da clepsidra e de sua forma. Tal situação ocorre 

uma vez que, com o escoamento da água, à medida que o seu nível abaixa, a 

pressão também se reduz, desse modo, consequentemente era diminuída a 

sua vazão, prejudicando então a medição do tempo. 

A partir do conhecimento do funcionamento desses instrumentos de 

medida de tempo, observamos que os egípcios contribuíram 

consideravelmente para a organização de suas tarefas, levando em 
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consideração que essas criações surgiram com o propósito de cultivo ou 

plantio, hora de começar a trabalhar e hora de parar. 

Além disso, Whitrow (1993) salienta que a divisão do dia em 24 horas na 

qual conhecemos surge no Egito Antigo, pelo fato de dividirem a noite em 12 

horas e o dia também. Por causa disso, o modo de vida que levamos é 

influenciado pelo conhecimento desse povo. 

Os babilônios como os egípcios, também dependiam do tempo para a 

realização das atividades cotidianas, de plantio e colheita dos alimentos, como 

do cuidado com a agricultura.  

Para Roque (2012), os babilônios utilizaram a escrita não apenas para 

registrar quantidades dos rebanhos, mas também para os insumos 

relacionados à sobrevivência, e sobretudo, para a organização da vida em 

sociedade. Foi um período marcado pelo surgimento da matemática agrária e 

comercial. 

Com a expansão do comércio, a matemática passou a ser vista como 

necessária para o controle da economia e das cobranças para fins lucrativos. A 

respeito disso, Cajori (2007) retrata que as exigências do comércio fizeram com 

que os babilônios desenvolvessem uma nova classe, no caso, a dos escribas. 

Estes, por sua vez, recebiam instruções quanto a escrita e a matemática 

(aritmética, equações do 2º grau, ligadas a aplicações práticas). Para Boyer 

(1974), outros cálculos foram descobertos por essa civilização, como a adição 

e multiplicação de números decimais, fato que contribuiu, substancialmente, 

para o desenvolvimento da matemática. 

Ainda sobre medida, Eves (2011) complementa que a geometria 

também assumiu um papel fundamental na vida dos babilônios pelo fato de se 

relacionar com mensuração prática de terras que eram vendidas e com o 

cálculo da área do retângulo, da área do triângulo retângulo e isósceles, entre 

outras. 

Os babilônios também observavam os astros no céu para medirem o 

tempo. A respeito disso, Whitrow destaca que: 
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Os céus eram estudados não só em busca de presságios, mas 
também com interesse no calendário. A base do calendário babilônico 
parece ter sido sempre lunar. O mês tinha início quando o novo 
crescente lunar voltava a se tornar visível pela primeira vez após o 
pôr-do-sol. Consequentemente, o dia babilônico começava ao 
anoitecer. Um mês lunar assim definido devia conter um número 
inteiro de dias, mas por vezes eram 29 e por vezes 30. Para resolver 
esse problema, era preciso investigar o movimento do Sol [...], mas 
as investigações mais detalhadas referiam-se à Lua, já que ela era a 
base do calendário (1993, p. 46). 

  

 Podemos dizer, então, que as civilizações antigas (egípcias e 

babilônicas) utilizavam os corpos celestes como instrumentos de medição de 

tempo, entretanto, cada uma a princípio criou sua própria forma, por exemplo, 

os babilônios que consideravam o início do dia após o pôr-do-sol. 

 Outra característica marcante dos babilônios relaciona-se com a divisão 

do círculo.  Whitrow ressalta que: 

A invenção do zodíaco, o cinturão à volta do céu em que se situam o 
Sol, a Lua e os planetas, ocorreu também nessa época. Sabe-se que 
os 12 signos zodiacais, todos com a mesma duração de 30 dias, já 
estavam em uso logo após 500 a.C. Essa divisão do céu acabou por 
ser estendida à divisão do círculo, levando assim ao costume que 
hoje temos de dividir o ângulo completo (bidimensional) em torno de 
um ponto em 360 graus (1993, p. 46). 

 

Ao observarmos a figura abaixo, podemos ter a noção da representação 

da divisão do círculo no céu formado pelas constelações. 

Figura 5 – Zodíaco 

 

Fonte: http://www.consultarcpfgratisbr.com/compreender-saber-sobre-signos-do-zodiaco-ano-
mes-dia-data-hora-certa/, acesso em 25/05/2017 
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Devido essa criação, podemos dizer que a compreensão que temos em 

relação à medida de um ângulo de uma volta completa, deve-se a essa 

civilização. Outra influência para nós e os judeus, trata-se da quantidade de 

dias em uma semana. Contador afirma que: 

As quatro fases da Lua se completam em 28 dias, durando cada uma 
delas 7 dias, outra influência divina, é exatamente o resultado de 3 + 
4, daí a escolha de 7 dias para a semana. O número 7 ou número da 
plenitude, pois era o resultado da junção do número divino com o 
número humano, teve seu lugar de destaque entre vários povos, 
como os persas, babilônios, chineses, caldeus, egípcios etc. (2012, p. 
55). 

 

Contador (2012) relata o significado desses números, sendo o 3 

considerado divino por representar a qualidade da divindade, sendo três os 

lados do triângulo que estavam relacionados a deuses. Já o número 4, era 

considerado humano, uma vez que estava relacionado aos elementos 

fundamentais (água, ar, fogo e terra). O costume de considerar a semana com 

7 dias, segundo Whitrow (1993), vai sendo adotado no mundo com o passar do 

tempo. 

 

4.4 O tempo na Antiguidade Clássica 

 

Nesse tópico abordaremos como os povos compreendiam as questões 

acerca do tempo na Antiguidade Clássica9 (século VIII a.E.C. e a queda do 

Império Romano do Ocidente no século V). 

Roque (2012) ressalta que não existem registros históricos confiáveis a 

ponto de estabelecerem a transição da matemática egípcia e babilônica para a 

grega. Entretanto, dentre os livros de história da matemática lidos, percebemos 

que esse período foi marcado por um grande avanço no ensino, inclusive na 

matemática enquanto ciência.  

                                                           
9 Termo utilizado por Whitrow (1993, p. 52). 
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O desenvolvimento da matemática, desse modo, segundo Smith (1958), 

ocorreu a partir do momento em que os filósofos começaram a estudá-la, para 

solucionar problemas relacionados ao seu cotidiano.  

Além da matemática, os filósofos também demonstraram interesse em 

estudar o tempo. Este, por sua vez, foi concebido de diversas maneiras, uma 

vez que cada filósofo passou a defini-lo conforme a sua crença, como podemos 

observar no quadro 22. 

Quadro 22 – A concepção de tempo segundo alguns filósofos da 
Antiguidade Clássica 

Anaximandro 

(610 a.C. – 547 a.C.) 

O tempo era concebido como um juiz, uma vez que 

todas as coisas criadas, deveriam morrer, 

compensando-se umas às outras por sua injustiça, de 

acordo com a sentença do Tempo. 

Pitágoras 

(582 a.C. – 497 a.C.) 

O tempo era a “alma” ou os elementos procriativos, do 

universo. 

Parmênides 

(530 a.C. – 460 a.C.) 

O tempo não pode pertencer a nada que seja 

verdadeiramente real, pois tempo e mudança, implicam 

que uma mesma coisa, pode possuir propriedades 

contraditórias, por exemplo, quente e fria, dependendo 

do tempo. 

Platão 

(427 a.C. – 347 a.C.) 

O tempo é produzido pelas revoluções da esfera 

celeste, sendo ele indissociável ao universo, uma vez 

que um era essencial ao outro. 

Aristóteles 

(384 a.C. – 322 a.C.) 

O tempo pode ser encarado como um processo de 

contagem associado com nossa percepção do “antes” e 

do “depois” no movimento e na mudança. A relação 

entre tempo e mudança é recíproca: sem mudança o 

tempo não poderia ocorrer. 

Fonte: Adaptado de Whitrow (1993) 
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Ainda com relação aos gregos, além dos grandes filósofos, Whitrow 

(1993) salienta que várias cidades gregas possuíam o seu próprio calendário. 

Esse, era lunissolar (meses medidos de acordo com as fases da Lua, mas que 

tinha uma correspondência com o Sol), já que grande parte das festas 

religiosas gregas ocorriam na fase da Lua Cheia, sempre no momento certo do 

ano, por estar relacionada à agricultura. Saito (2015) complementa que a 

astronomia também era útil para as navegações e para as artes militares na 

civilização grega. 

Os gregos utilizaram alguns instrumentos de medição de tempo assim 

como os egípcios. A saber, Whitrow (1993) relata que os gregos também 

fizeram uso dos relógios de Sol (gnomons) e dos relógios de água (clepsidras). 

Whitrow (1993) afirma que no Israel Antigo (por volta de 1209 a.C.) o 

povo hebreu tinha a sua forma de conceber o tempo, desse modo, sofreu forte 

influência dos babilônios e sumérios com relação à medição do tempo. Por 

essa razão, o calendário baseava-se na Lua. Quando a Lua Crescente se 

tornava visível, os hebreus davam início ao mês chamado de hebraico. Além 

da Lua Crescente, a Lua Cheia e a Lua Nova tinham grande significação para 

as festas religiosas. Enquanto os fariseus utilizavam o ano lunar, os saduceus 

aderiam ao ano lunissolar, o mesmo adotado pelos gregos. 

A Roma Imperial (3500 a.C. – 476 d.C.) foi o período em que se originou 

o cristianismo. Para a maior parte dos gregos e romanos, o tempo era 

dominado pelo presente e passado; já para o cristianismo a atenção do homem 

era dirigida para o futuro, levando-se em consideração que segundo Whitrow 

(1993, p. 81), “o tempo, para os cristãos, começaria com a Criação e terminaria 

com a Segunda Vinda de Cristo. A história do mundo era limitada por esses 

dois eventos”. 

 Nesse período, da Roma Imperial, também podemos mencionar alguns 

instrumentos de medição de tempo utilizados pelos romanos. Segundo Whitrow 

(1993, p. 81): 

O primeiro quadrante solar de Roma – trazido da Sicília em 263 a.C., 
durante a primeira guerra púnica, e erigido no Fórum –, por exemplo, 
era inexato, porque indicava o tempo apropriado a seu local de 
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origem, mais de quatro graus ao sul. Só em 164 a.C., quase um 
século depois, construiu-se um quadrante solar público adequado à 
latitude de Roma. Em 158 a.C., uma clepsidra pública foi erguida em 
Roma por Cipião Nasica. A introdução de relógios nos tribunais 
romanos, segundo o costume grego, levou alguns advogados 
inescrupulosos a subornarem o encarregado pela clepsidra para que 
regulasse o suprimento de água em seu favor. Por meio de César, 
ficamos sabendo que usavam relógios de água em acampamentos 
militares para medir o tempo das sentinelas noturnas. Segundo São 
Marcos (13:35), estas eram quatro, marcadas pelo anoitecer, a meia-
noite, o canto do galo e a manhã. 

  

 Os romanos também faziam uso dos instrumentos de medição de tempo 

para suas atividades cotidianas, apesar de alguns serem utilizados a fim de 

contribuir para a disseminação da corrupção, por exemplo, como citado, os 

advogados que queriam ser beneficiados nas sentenças jurídicas, subornavam 

o guardião da clepsidra para que controlasse a vazão da água, desse modo, 

adquiriam mais tempo para a defesa ou acusação nas sentenças. 

 Por conseguinte, o relógio passou a ser visto como símbolo de status 

para aqueles que o possuía. Whitrow (1993) afirma que os membros ricos 

pertencentes às classes mais altas tinham clepsidras particulares que eram 

cuidadas por escravos escolhidos a dedo, que deveriam controlar o seu tempo 

de acordo com as atividades que desempenhavam durante o dia todo. 

 O nosso calendário atual sofreu influências desse período, imposto por 

Júlio César em 1º de janeiro de 45 a.C. Segundo Whitrow (1993, p. 82): 

César aboliu também o ano lunar e o mês intercalar e baseou seu 
calendário inteiramente no Sol. Fixou o verdadeiro ano em 365 dias e 
1/4 e introduziu o ano bissexto de 366 dias de quatro em quatro anos, o 
ano civil comum compondo-se de 365 dias. Estabeleceu que janeiro, 
março, maio, julho, setembro e novembro teriam todos 31 dias e os 
demais 30, exceto fevereiro, que normalmente teria 29 dias e, nos anos 
bissextos, 30.  

  

 Desse episódio é que hoje consideramos o ano bissexto ocorrer de 4 em 

4 anos e meses terem 29, 30 ou 31 dias. A necessidade de estipular uma 

quantidade certa de dias para os meses surgiu devido a existência de abuso 

político. Whitrow (1993) alega que antes da duração dos meses terem uma 

regra específica, a maior parte dos governantes prolongava os dias a fim de 
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estenderem seus mandatos ou quando interessados em elegerem-se 

novamente, poderiam apressar a eleição. 

 E de onde vem a ideia de considerar o domingo como o primeiro dia da 

semana? 

 Whitrow relata que: 

Os cristãos, dada a origem judaica de sua religião, de início aderiram 
à semana judaica de sete dias, que, exceto o sabá, eram numerados, 
mas não nomeados. Acabaram, contudo, por ser influenciados pelas 
crenças astrológicas de convertidos do paganismo e adotaram a 
semana planetária. A semana planetária foi oficialmente adotada em 
321 d.C., pelo imperador Constantino, que seguiu também a prática 
cristã de considerar o domingo, em vez do sábado, como o primeiro 
dia da semana (1993, p. 85). 

  

 Por meio do exposto, podemos dizer que esse período trouxe grandes 

influências no nosso modo de vida, quando nos referimos à forma como 

conhecemos a “semana” bem como pela quantidade de dias que é composta. 

 Os romanos também contribuíram com o desenvolvimento de uma 

matemática prática. Para Cajori (2007), a matemática dos romanos não veio 

apenas dos gregos, mas oriunda de fontes bem mais antigas. Contudo, de 

onde e como se originou é motivo de dúvida.  

 Segundo Saito (2015, p. 109): 

As matemáticas práticas referiam-se ao conhecimento matemático 
utilizado pelos contadores, arquitetos, agrimensores etc. para resolver 
problemas de ordem prática. Elas interessavam aos romanos, 
principalmente às elites, para administrar suas propriedades e bens e 
para realizar transações comerciais. 

 Os romanos, com isso, criaram aplicações de uma matemática 

transmitida e ensinada por aqueles que exerciam um determinado ofício como 

arquiteto, construtor, contador, entre outros.  
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4.5 O tempo na Idade Média 

 

Discorreremos, aqui, algumas considerações a respeito de como o 

homem concebia as questões relacionadas ao tempo no período denominado 

de Idade Média (476-1492 d.C.). 

 Na Europa Medieval, Whitrow (1993) relata que o número 4 era visto 

como precioso por se relacionar com os seguintes fenômenos naturais: as 

quatro estações (primavera, verão, outono e inverno) e os quatro pontos 

cardeais (norte, sul, leste e oeste). 

 Outra característica do número 4, segundo Whitrow (1993) foi continuar 

atribuindo-lhe grande significação, uma vez que era utilizado para representar 

os pratos servidos em um jantar de peixe para o amo e seus respectivos 

hóspedes. Desse jantar, por meio dos pratos servidos, é que surgem os nomes 

das quatro estações que conhecemos, conforme cita Whitrow (1993). O 

significado de cada uma delas é apresentado no quadro 23: 

Quadro 23 – O significado das Quatro Estações 

Estação Significado 

Primavera Ao ser servido o primeiro prato, os convidados contemplavam a 
representação de um jovem galante, de pé sobre uma nuvem 
(simbolizando o “ar”) no início da primavera (associada ao humor 
sanguíneo). 

Verão Enquanto o segundo prato era servido, a representação de um 
guerreiro era contemplada pelos convidados, em meio ao fogo 
(associado ao verão e ao humor colérico). 

Outono O terceiro prato ao ser servido, fazia com que os convidados fossem 
confrontados ao visualizarem a forma de um homem com uma foice na 
mão, de pé num rio (significando água e humor fleumático associado 
ao outono e a época da colheita). 

Inverno Esse quarto prato, ao ser servido, representava o inverno na forma de 
um homem com os cabelos grisalhos, fraco e velho, sentado sobre a 
pedra fria e dura (significando o elemento “terra” e o humor 
melancólico). 

Fonte: Adaptado de Whitrow (1993) 
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Whitrow (1993) relata que a cada prato servido, os convidados 

vislumbravam neles os quatro serviços do festim relacionados à sua própria 

vida. 

Nesse período, Whitrow (1993) salienta que a astronomia era vista com 

bastante interesse pelos homens, uma vez que contribuía para o controle dos 

eventos terrestres. O instrumento utilizado para esse fim foi o astrolábio. 

Observa-se, a seguir, um modelo desse instrumento de medição de 

tempo. 

 

Figura 6 – Astrolábio 

 

Fonte: http://www.efecade.com.br/astrolabio-para-que-servia/ 

Para Whitrow, o astrolábio: 

Consistia de uma placa circular de metal (em geral bronze) com a 
borda graduada. Era marcada com uma linha de referência (ou 
diâmetro) e articulada a seu centro havia uma linha giratória (ou 
ponteiro). Modelos portáteis podiam ser pendurados num aro preso à 
borda, de tal modo que a linha de referência ficava na horizontal. 
Dirigindo o ponteiro para uma estrela específica, podia-se ler sua 
altitude a partir da escala da borda com precisão de cerca de um 
grau. Para qualquer latitude dada, a estrela Polar tem de fato uma 
altitude constante e as outras parecem girar à sua volta em 
decorrência da rotação diária da Terra. Na frente do astrolábio havia 
uma fina placa (o tímpano), onde estava gravada uma projeção 
estereográfica das linhas de altitude e azimute (distância angular ao 
longo do horizonte), como se apresentariam a um observador numa 
determinada latitude. Um mapa das estrelas com interstícios em 
projeção estereográfica (conhecido como rete) ficava em frente ao 
tímpano e podia ser girado com a mão sobre as linhas de altitude e 
azimute (1993, p. 94). 

 

De acordo com Whitrow (1993), o astrolábio era utilizado para 

determinar a hora precisa do dia ou da noite por meio da observação da altura 
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do Sol ou de uma das estrelas. Esse instrumento teve origem no mundo 

islâmico. 

A Idade Média (476-1492 d.C.) foi um período marcado pela grande 

dificuldade na medição do tempo. Whitrow (1993) relata que isso ocorria 

porque os homens não estavam bem equipados para medir o tempo, uma vez 

que possuir um relógio de água custava caro e pelo fato de que em diversas 

regiões da Europa, os quadrantes solares eram inadequados devido a grande 

frequência de céu nublado. Além disso, as igrejas eram as principais 

interessadas pela divisão e medição do tempo por causa da instituição dos 

registros paroquiais com a indicação das datas de nascimento das pessoas. 

Outra curiosidade desse período, quanto à medição do tempo, foi em 

relação ao ofício dos ferreiros. A respeito disso, Whitrow (1993, p. 103) afirma 

que: 

O desenvolvimento e a elaboração de armadura de metal para a 
proteção na guerra e nos torneios deu considerável impulso ao ofício 
de ferreiro. Isto estava fadado a ter particular importância para a 
medição do tempo, porque o ferreiro foi o precursor dos construtores 
do primeiro relógio mecânico. 

  

 Com isso, observamos que esse novo ofício, se tornaria primordial para 

a sociedade em relação a fabricação de instrumentos de medição do tempo, 

uma vez que o primeiro relógio mecânico estava por vir. 

 Outro marco da Idade Média, para Joseph (2002), foi o surgimento das 

Artes Liberais que compunham o trivium e o quadrivium. 

Para Saito (2015, p. 38):  

O trivium era composto por três disciplinas, gramática, lógica e 
retórica, e o quadrivium, por quatro, aritmética, geometria, música e 
astronomia. Essas disciplinas compunham o que passou a ser 
conhecido por “sete artes liberais” e opunham-se às outras artes 
servis. 

 

 Com relação às disciplinas, Joseph (2002) salienta que o trivium, por sua 

vez, era considerado como as três artes da linguagem pertinentes à mente, 
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enquanto, que o quadrivium era considerado como as quatro artes da 

quantidade pertinentes à matéria. Além disso, tais artes, formavam a base 

tradicional da educação, cada uma constituindo um campo do conhecimento. 

Para compreendermos o trivium e o quadrivium, elaboramos os quadros 

24 e 25. 

Quadro 24 – O Trivium 

Lógica Gramática Retórica 

Arte de pensar. Arte de inventar e 
combinar símbolos. 

Arte de comunicar. 

Fonte: Adaptado de Joseph (2002) 

Quadro 25 – O Quadrivium 

Aritmética Geometria Astronomia Música 

Ciência dos 
números: prática 
de realizar 
cálculos e 
cômputos para 
resolver 
problemas do 
cotidiano. 

Ciência das 
figuras: designa o 
que conhecemos 
por geometria 
plana. 

Ciência dos 
sólidos em 
movimento: 
calculava a 
posição dos 
astros e 
investigava a 
natureza do 
movimento 
celeste. 

Ciência das 
proporções e 
razões: 
investigava o 
movimento 
sonoro 
relacionado à 
audição. 

Fonte: Adaptado de Saito (2015) 

 

Como complemento às informações apresentadas no quadro 25, Saito 

(2015, p. 123) afirma que “todas as disciplinas do quadrivium (aritmética, 

música, geometria e astronomia) foram cultivadas pelos medievais cristãos”. 

Tais disciplinas, serviam ao homem como um recurso prático e utilitário como, 

por exemplo, a aritmética que era usada para as transações comerciais.  

E, por fim, cabe ressaltar que em relação à matemática, quanto às 

preocupações dos romanos em aprendê-la, Eves (2011, p. 289) relata que eles 

“nunca tiveram inclinação para a matemática abstrata; ao contrário, somente os 
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aspectos práticos da matemática, ligados ao comércio e à engenharia civil, lhes 

interessavam”. 

 

4.6 O tempo no Mundo Moderno 
 

Apresentaremos algumas considerações a respeito da criação das 

ampulhetas e dos relógios mecânicos que foram criadas no período histórico 

denominado Mundo Moderno (século XIV em diante). 

 Whitrow (1993) relata que no início do século XIII, as clepsidras em 

regiões frias deixavam de funcionar, já que a água congelava e, desse modo, 

impedia a vazão da mesma de um recipiente para o outro. A desvantagem em 

utilizar esse tipo de instrumento de medição de tempo levou o homem a criar 

outro tipo de relógio. Por conseguinte, as ampulhetas ou relógios de areia 

foram criados no século XIV. 

 Segundo Whitrow (1993), as ampulhetas foram instrumentos de medição 

de períodos curtos e foram usadas nas embarcações para medir o período de 

vigilância dos marinheiros que ficavam responsáveis em manuseá-la. 

Entretanto, assim que foram criadas, o homem percebeu que ao servirem para 

a medição de períodos curtos, mostravam certas desvantagens em relação ao 

seu uso. Além disso, Whitrow (1993) destaca que as ampulhetas não mediam o 

tempo de forma precisa, uma vez que a pessoa que ficava responsável em 

manuseá-la muita das vezes por distração ou por sono, esquecia de virar a 

ampulheta para medir um novo período de tempo. Tal situação passava a ser 

vista como outra desvantagem em sua utilização. 

 A partir das desvantagens percebidas pelo homem nas ampulhetas, o 

mesmo compreende a necessidade de criar outro instrumento de medição de 

tempo que viesse suprir as falhas apresentadas pelo anterior. Desse modo, são 

criados os relógios mecânicos. Todavia, há registros históricos que afirmam 

que os relógios mecânicos podem ter sido criados para suprimento de outras 

necessidades. 
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  Segundo Whitrow (1993, p. 120): 

É provável que o estímulo para o desenvolvimento do relógio 
mecânico tenha nascido em boa parte das necessidades vividas nos 
mosteiros medievais, em que a pontualidade era uma virtude 
rigorosamente prescrita e o atraso na chegada a um serviço divino ou 
a uma refeição era punido. Tal exigência de pontualidade não se 
devia a nenhum desejo de “poupar tempo” – era para ajudar a manter 
a disciplina da vida monástica que a regulação estrita do tempo era 
necessária. 

 

 O homem, por conseguinte, devido as questões de pontualidade e de 

precisão, recorre à utilização de um relógio que lhe forneça tais características. 

Nos mosteiros, os monges, tendo em vista a disciplina, necessitavam se 

organizar em relação ao tempo despendido em suas atividades. Whitrow 

(1993) afirma que a Igreja foi responsável pela criação do relógio mecânico que 

era conhecido apenas por pessoas a ela ligadas (que conheciam a matemática 

de rodas dentadas concatenadas em maquinismos astronômicos), ou seja, 

aquelas com alto nível de instrução. 

Podemos deduzir que os relógios mecânicos, a priori, contemplaram 

uma pequena parcela da população, já que nem todas as pessoas eram 

formadas pelas igrejas. 

O relógio mecânico passa a ser utilizado a partir do momento que o 

homem cria o escapo de haste e folha. Para Whitrow (1993, p. 121): 

O invento decisivo para tornar possível o relógio mecânico foi o 
escapo de “haste e folha”, uma barra horizontal, ou “folha”, tinha 
como pivô, em seu centro, uma haste ou pino em que havia duas 
palhetas ou flanges. Estas engatavam-se numa roda dentada 
(acionada por um peso pendurado a um tambor) que empurrava a 
haste primeiro numa direção e depois na outra, fazendo a folha 
oscilar. A cada oscilação da folha, a roda avançava, ou “escapava”, 
libertando um dente. A folha tinha sobre ela dois pesos (reguladores), 
um de cada lado, e era possível ajustar a velocidade da oscilação 
mudando os pesos ou a distância a que ficavam da haste. O sistema 
envolvia também um mecanismo para contar as oscilações. 

 

 O escapo de haste e folha foi primordial para que o relógio mecânico 

viesse a funcionar. A seguir, o modelo do escapo de haste e folha. 
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Figura 7 – Escapo de haste e folha 

    

Fonte: Whitrow (1993, p.121) 

  

Whitrow (1993) relata que grande parte dos relógios mecânicos 

deixaram de ser colocados em igrejas e serviram como relógios públicos. Para 

a sociedade, esses relógios eram tidos como úteis, pois enquanto os sinos das 

igrejas anunciavam o momento das atividades religiosas, o relógio comunal era 

tido como um instrumento secular, que servia para indicar as horas para a 

sociedade. Tal fato aconteceu por volta do século XIV.  

 Os relógios mecânicos passaram a ter grande influência social. Prova 

disso, é o fato da sua inserção na sociedade permitir a adoção da hora em 60 

minutos. Whitrow (1993, p. 126) afirma que: 

A hora uniforme de 60 minutos logo tendeu a substituir o dia como 
unidade básica de trabalho na indústria têxtil. Em 1335, por exemplo, 
o governante de Artois autorizou os habitantes de Aire-sur-la-Lys a 
construir um campanário cujo sino marcaria as horas de trabalho dos 
operários têxteis. O problema da duração da jornada de trabalho era 
de particular importância nesse ramo da indústria, em que os salários 
representavam parte considerável dos custos de produção.  

 

 Pelo exposto acima, podemos afirmar que o tempo, como já dito 

anteriormente, influencia a jornada de trabalho dos operários, seus salários e a 

produção das indústrias. Ainda a respeito disso, Whitrow relata que: 

Esse importante desenvolvimento, que teve início nas cidades, foi 
estimulado pela classe mercantil e o surgimento de uma economia 
monetária. Enquanto o poder se concentrou na posse de terras, o 
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tempo era vivido como abundante, sendo fundamentalmente 
associado com o ciclo inalterável do solo. Com a crescente circulação 
de dinheiro e a organização de redes comerciais, entretanto, a ênfase 
deslocou-se para a mobilidade. O tempo já não era associado apenas 
a cataclismos e festividades, mas à vida diária. Muitas das classes 
médias não tardaram a perceber que “tempo é dinheiro”, devendo, 
portanto, ser cuidadosamente regulado e usado com economia (1993, 
p. 128). 

 

 O tempo, desse modo, passou a ser associado ao capitalismo financeiro 

e tornou-se um fator econômico, uma vez que as pessoas começaram a se 

beneficiar dele, como é o caso dos comerciantes.   

Apesar do relógio mecânico controlar o tempo em que as pessoas 

levavam para realizar suas atividades diárias, Whitrow (1993) afirma que os 

primeiros relógios criados além de serem muito grandes, eram pesados, fato 

que dificultava o seu transporte. Por causa disso, o homem cria novos 

mecanismos: os relógios domésticos e os de algibeira (relógio de bolso). 

Esses, por sua vez, eram menores e mais fáceis de serem transportados. 

 A seguir, apresentamos um modelo do relógio de algibeira. 

Figura 8 – Relógio de Algibeira 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/explore/rel%C3%B3gios-de-bolso/, acesso em 03/06/2017. 

 Ainda a respeito da aquisição desses novos mecanismos, Whitrow 

afirma: 

Como os relógios de algibeira foram por muito tempo um brinquedo 
de gente rica, não surpreende que, com frequência, as pessoas 
comuns ficassem profundamente perturbadas quando se deparavam 
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com um, chegando até a tomá-los por algo maligno e perigoso (1993, 
p. 131).  

Com isso, vemos que apenas as pessoas com maior poder econômico 

possuíam os relógios de algibeira, sendo elas privilegiadas por poderem 

observar a passagem contínua do tempo, uma vez que o relógio público 

utilizado pela maioria das pessoas possibilitava apenas a marcação de alguns 

momentos, a saber, hora em hora. Desse episódio, percebemos que o tempo 

medido de forma discreta já não era viável para a vida em sociedade, pois para 

muitas pessoas ele servia como fonte de lucros, uma vez que medi-lo de hora 

em hora se tornaria um prejuízo.  

Com o passar do tempo, ou seja, em 1637, Galileu Galilei (1564-1642) 

cria o relógio de pêndulo. Segundo Whitrow (1993, p. 141): 

Em 1637 Galileu projetou uma engrenagem acionada por um pêndulo 
para contar oscilações, mas o pêndulo tinha que ser controlado a 
mão. Em 1641, um ano antes de morrer, Galileu examinou a 
possibilidade do uso do próprio pêndulo como um relógio. 
O relógio de pêndulo de Galileu envolvia um novo tipo de escapo, 
superior ao tradicional tipo de haste conservado por Huygens. Cada 
oscilação do pêndulo empurra a roda de cima de um pino saliente 
para o seguinte. 

 

O homem, então, cria o relógio de pêndulo para medir o tempo de forma 

mais precisa, já que os relógios precedentes não supriam tamanha 

necessidade. Como hipótese, uma justificativa por tal busca, a precisão na 

medida do tempo acontece a partir do momento que o homem o utiliza para 

obtenção de dinheiro.   

A seguir, elucidamos o modelo do relógio de pêndulo criado por Galileu. 
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Figura 9 – Relógio de pêndulo de Galileu 

 

Fonte: Whitrow (1993, p. 141) 

Após a criação do relógio de pêndulo, outra estava por vir. Surge então, 

uma nova invenção. Whitrow (1993, p. 144) afirma que “assim como a invenção 

do pêndulo aperfeiçoou a medição do tempo pelos relógios de parede ou de 

mesa, também a invenção da mola reguladora, por volta de 1675, conferiu 

maior precisão aos relógios de estojo ou algibeira”. 

Segundo Whitrow (1993, p. 145) afirma: 

[...] a invenção de um relógio mecânico preciso teve enorme 
influência sobre o conceito de tempo. Pois, diversamente dos relógios 
que o precederam, que tendiam a operar de modo irregular, o relógio 
mecânico aperfeiçoado, quando adequadamente regulado, podia 
funcionar de modo uniforme e contínuo por anos a fio, devendo, 
portanto, ter reforçado muito a crença na homogeneidade e 
continuidade do tempo.  

 

A conquista da maior precisão dos relógios mecânicos fez o homem 

avançar em relação à medição do tempo, pois, assim, fora reforçada a ideia de 

que o tempo se apresentava de forma contínua. 

Para Whitrow (1993), a Revolução Industrial (séc. XVIII e séc. XIX) foi 

um período marcado por mudanças que ocorreram na Europa, como, a 

substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e a substituição das 

ferramentas pelas máquinas, sendo estas últimas, responsáveis por realizar o 

trabalho em um período de tempo muito menor do que se fosse realizado pelo 

trabalho braçal. Eves (2011) afirma que a Revolução Industrial propiciou o 
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progresso tecnológico, criando a necessidade de novas tecnologias, como o 

crescimento da produção industrial. Por exemplo, na Inglaterra a produção de 

ferro passou de 30.000 toneladas para 2.000.000 de toneladas, caracterizando 

um crescimento exorbitante. 

Com todas essas mudanças, o controle da medição do tempo passou a 

influenciar o modo de vida das pessoas. Segundo Whitrow (1993, p. 180): 

O impacto da energia a vapor sobre o modo de vida e o sentido do 
tempo das pessoas não se deveu apenas, entretanto, à invenção da 
locomotiva. A energia a vapor foi a força propulsora da revolução 
industrial. Os antigos tecelões que trabalhavam em suas cabanas, em 
teares manuais, embora muitas vezes tivessem que labutar 
arduamente para garantir seu sustento, pelo menos trabalhavam 
quando queriam. Os operários de fábrica, porém, tinham que 
trabalhar sempre que a máquina a vapor estivesse funcionando. Isto 
obrigou as pessoas a serem pontuais, com relação não apenas à 
hora, mas também ao minuto. O resultado é que, diferentemente de 
seus ancestrais, tenderam a se tornar escravos do relógio. 

 

A ganância dos donos das fábricas, com o passar do tempo, aumentou 

exponencialmente. Para Whitrow (1993, p. 183) “a revolução industrial levou, 

contudo, à abolição geral de feriados baseados em festas religiosas porque era 

antieconômico manter ociosas as fábricas”. Isso contribuiu para que os 

trabalhadores tivessem uma jornada de trabalho cada vez mais exaustiva, 

levando-os a adoecer. 

No século XIX, há a popularização da medição do tempo. Segundo 

Whitrow (1993, p. 184): 

A popularização da medição do tempo que se seguiu à produção em 
massa de relógios de bolso baratos no século XIX acentuou a 
tendência à regulação cronométrica até das mais básicas funções 
vitais: ‘Comia-se não quando se sentia fome, mas quando se era 
advertido pelo relógio; dormia-se, não quando se estava cansado, 
mas quando o relógio consentia”. 

  

 Percebemos que a vida das pessoas não era mais controlada da forma 

como queriam, mas sim pelo tempo, que era fator essencial para o controle das 

atividades diárias. As tarefas executadas pelos operários passaram a ser 
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extremamente inspecionadas pelos burgueses que não se preocupavam com a 

saúde física nem emocional dos seus subordinados. 

Com relação aos dias de hoje, as pessoas ainda continuam sendo 

vinculadas à medição do tempo. Isso pode ser verificado nas nossas atividades 

diárias as quais são planejadas para serem executadas em um certo período 

de tempo, ainda que incerto. Por conseguinte, podemos perceber que a 

história, em seus diferentes períodos, explica o quanto somos influenciados em 

relação ao modo de lidar com questões relacionadas ao tempo.  

Ademais, quanto à padronização do tempo no mundo, se fizermos um 

retrocesso nos diferentes períodos históricos aqui abordados, veremos o 

quanto as formas de se medir o tempo evoluíram em precisão com o passar 

dele, uma vez que os instrumentos criados pelo homem comprovam isso, 

sendo que de observação dos corpos celestes no período do Egito Antigo, em 

pleno século XXI são criados os cronômetros digitais que medem o tempo em 

frações de segundos. 

Com o estudo realizado, foi possível compreender que o homem 

construiu diversos instrumentos de medição de tempo, estes, por sua vez, 

fizeram parte de uma necessidade criada por ele mesmo. 

 

 


