
Os Calendários 

Origem: 
Um calendário é um sistema de organização de dias para fins sociais,            

religiosos, comerciais ou administrativos.  
Isto é feito dando nomes a períodos de tempo, tipicamente de dias, semanas ,              

meses e anos.  
Ao longo dos séculos a humanidade desenvolveu diversos calendários.  
Fique por dentro de algumas curiosidades: 

● O objetivo inicial era prever as estações, determinar épocas ideais para o plantio             
e colheitas ou mesmo estabelecer quando deveriam ser comemorados feitos          
militares ou realizadas atividades religiosas. 

● Alguns desses calendários continuam em uso, como o Judeu e o Muçulmano. 
● Nos primeiros tempos, os seres humanos calculavam o tempo observando os           

períodos de luz e escuridão que se alternavam continuamente.  
● Para medir os ciclos, muitos povos valeram-se da lua, bem como outros            

valeram-se do sol. Em ambos os casos defrontaram-se com dificuldades.  
● O dia solar é considerada a forma mais antiga do calendário. Para muitos povos              

antigos, como o de Atenas, Jerusalém ou Babilônia, um novo mês era anunciado             
na passagem da lua Nova para a lua Crescente, quando surgia a claridade da lua               
crescente, após a lua Nova. Este início de mês era celebrado com tochas e              
fogueiras.  

● Seguindo essa tradição até hoje, o dia começa ao pôr do sol para os judeus, e                
não à meia-noite. 

● O primeiro povo a basear-se no sol para a determinação de seu calendário foi o               
egípcio, há cerca de 6000 anos.  

● Segundo reza a lenda o calendário romano foi criado por Rômulo, o fundador de              
Roma, 753 anos antes de Cristo.  

● Calendários solares atribuem uma data a cada dia solar . Um dia pode consistir              
no período entre nascer e pôr do sol, com um período seguinte de noite , ou pode                 
ser um período de sucessivos acontecimentos, como dois do sol. 

● Principais calendários: Babilônico, Egípcio, Lunar, Solar, Lunissolar,       
Grego,Judeu, Hebreu, Gregoriano, Chinês. 

 
(Fonte: https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/historia-do-calendario.. Acesso 20 de outubro de       
2018.) 
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