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O livrO
Dividido em dez capítulos, bibliografia e índice 

remissivo, o livro destaca fatos importantes da his-
tória humana. Eles estão distribuídos numa linha 
do tempo que começa milênios antes de Cristo e 
vem até 2008. Esses fatos estão divididos por te-
mas, cada um deles compondo um capítulo. Obra 
de apoio e referência para utilização em diversas 
disciplinas – história, geografia, língua portuguesa, 
artes, filosofia, sociologia, física –, Linha do tempo 
desperta e reforça no aluno o interesse pelo mundo 
criado pelo homem. A apresentação visual e o tex-
to, apresentado em pequenos quadros, facilitam a 
leitura e a localização dos conteúdos.

SugeStõeS de trabalhO

O ideal seria propor uma atividade que pudesse 
ser montada num local específico da escola (sala 
de exposições, por exemplo), aberta à visitação dos 
alunos, de seus familiares e da comunidade, com os 
estudantes atuando como guias, fornecendo expli-
cações mais detalhadas. O material pode ser con-
feccionado com sucata, formando painéis, cartazes 
e maquetes com base nas informações e nas ilustra-
ções do livro e em pesquisas complementares reali-
zadas pelos estudantes. Se a exposição for inviável, 
a sugestão é que os alunos produzam material que 
fique exposto na própria sala de aula.

Os alunos podem ser divididos em grupos, orien-
tados pelo professor quanto à escolha dos fatos a 
apresentar.

1. Alimentação
Os alunos ficarão surpresos ao saber que o sal era 

usado na conservação de carnes, como acontece 
com a nossa carne seca, há mais de 20 mil anos. O 
cultivo de cereais, sementes e frutas, a cerveja e a 
domesticação do gado são temas que podem ser ex-
plorados junto com a/o professora/professor de his-
tória. Com o surgimento do fogão – e mais tarde, 
da geladeira e do liquidificador –, pode-se explorar 
o modo como o desenvolvimento de equipamen-
tos, dos mais simples aos computadores, facilitaram 
e facilitam a vida humana. A pipoca, o sorvete, o 
chocolate, o hambúrguer e o sanduíche certamente 
entrarão na lista das preferências do grupo. A ori-
gem dos itens que fazem parte da alimentação diá-
ria dos alunos também é um tema importante e que 
na certa despertará a curiosidade de todos.

2. Artes
A origem dos instrumentos musicais, das artes 

plásticas e da arquitetura é uma boa pedida. Em 
relação à pintura e ao desenho, o grupo pode fazer 
uma pesquisa sobre o Parque Nacional da Serra 
da Capivara (na internet: www.fumdham.org.br/
parque.asp), onde há vestígios de presença huma-
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na desde 100 mil anos atrás. É possível imprimir 
as fotos, ou copiá-las, para a exposição. A dança, 
os corais musicais e o teatro antigos podem fazer 
contraponto com o surgimento do cinema, da 
vitrola, da máquina fotográfica, do DVD. Outra 
ideia legal é elaborar uma história de mangá, exa-
tamente como os monges japoneses faziam nos 
séculos VI e VII.

3. Comunicação
Uma pequena introdução sobre as maneiras 

como os seres humanos se comunicavam, milhares 
de anos atrás, pode ser enriquecida com a elabora-
ção de pinturas rupestres, petróglifos, pictogramas, 
hieroglifos, escrita cuneiforme etc. Os alunos po-
dem pesquisar essas formas de expressão e copiá-las 
em pedras, placas de argila, papel enrolado como 
papiro. Entender o funcionamento dos ideogramas 
– que transmitem ideias, não palavras – e desenhar 
alguns deles com mensagens positivas (saúde, felici-
dade, amizade) é uma atividade interessante. Uma 
maquete – ou cartaz – com o desenvolvimento dos 
meios de comunicação, da prensa de Gutenberg à 
internet, estimulará a criatividade dos alunos, que 
poderão fazer, com base nos desenhos do livro, có-
pias dos equipamentos.

4. Dinheiro
Provavelmente vários alunos já se utilizaram do 

escambo, trocando figurinhas, bolas de gude, gu-
loseimas, acessórios de bonecas. Agora eles saberão 
que esse tipo de troca foi a primeira forma de co-
mércio. Cabeças de gado, conchas, chá, sal e açú-
car, produtos agrícolas e até o chocolate antecede-
ram – ou conviveram com – moedas e células nas 
negociações. Isso acontece ainda hoje, em especial 
nas zonas rurais e em pequenas cidades que forma-
ram cooperativas com moeda própria. Uma pes-
quisa sobre esse tema enriquecerá a mostra. Sugira, 
como contraponto, um estudo sobre os portais de 
troca e de venda de mercadorias na internet. Outra 
ideia é produzir, em tamanho grande, as moedas e 
as cédulas usadas no Brasil ao longo do tempo.

5. Guerras
Os estudantes podem elaborar objetos utilizados 

nas guerras, desde a funda, o lança-dardo e o arco e 
flecha até a bomba nuclear, passando por canhões 
e aviões de combate. Baseados nas ilustrações do 
livro, e em outras pesquisas, também podem fa-
zer, com sucata, os trajes e os acessórios utilizados, 
como armadura, elmo, chapéus, uniformes. Sepa-
rados por época, as armas e o vestuário contarão  
a história das guerras, mostrando em que fase da 
história esses objetos foram utilizados. Fotos tiradas 
de jornais e revistas atuais, com cenas de guerra, 
podem servir de cenário e enfatizar o absurdo dos 
conflitos armados, que causam sofrimento e morte. 
No final da maquete pode ser montado um cenário 
lindo, com mata, pássaros, borboletas, rios, monta-
nhas, pessoas felizes em comunhão com a natureza, 
para estimular a reflexão sobre o tipo de mundo 
que queremos: pacífico e feliz.

6. Habitação
Seria interessante que os alunos fizessem um 

levantamento do tipo de moradia encontrada na 
região onde se localiza a escola (de que material 
são feitas as casas, quantos andares têm, se con-
tam com infraestrutura pública, como água, luz, 
saneamento, telefone). Uma pesquisa sobre os con-
trastes dos modos atuais de morar – condomínios 
fechados, favelas, baixios de viadutos, ruas – e suas 
causas socioeconômicas podem render maquetes, 
textos e cartazes que complementarão o trabalho 
feito com as informações do livro.

7. Religião
Este capítulo permite, antes da execução do 

trabalho (maquetes, cartazes etc.), uma conversa 
com os estudantes sobre a diversidade de crenças 
e religiões como manifestação de aspectos das vá-
rias culturas existentes no mundo. A origem das 
diversas crenças, suas divindades e os modos de 
celebrá-las estão contextualizadas cultural e histo-
ricamente, facilitando o diálogo do professor com 
o estudante. É fundamental conversar sobre a im-
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portância do respeito às crenças pessoais e coleti-
vas, bem como sobre o monoteísmo, o politeísmo, 
o panteísmo, o ateísmo como expressões legítimas 
de convicções pessoais. Nesse sentido, não há cren-
ças – ou ausência delas – “melhores”, “superiores” 
ou “mais verdadeiras” do que outras. Todas fazem 
parte da multiplicidade cultural do planeta, como 
mostra o capítulo.

8. Saúde
Ao elaborar a linha do tempo das doenças, os 

alunos podem destacar aquelas que ou se origina-
ram, ou tornaram-se epidemias (muitas delas fa-
tais), em consequência da falta de condições ade-
quadas de higiene e alimentação. Essa abordagem 
permitirá esclarecer a importância desses itens na 
manutenção da saúde e na prevenção de enfermi-
dades. Também é interessante ressaltar o papel da 
ciência no conhecimento das causas das doenças e 
no desenvolvimento de tratamentos eficazes. Um 
panorama das doenças endêmicas do Brasil e do 
que está sendo feito (ou não) para erradicá-las aju-
dará os estudantes a compreender melhor a rea-
lidade do país. Já a mutação de vírus e bactérias, 
que “aprendem” a resistir a medicamentos e têm 
voltado a atacar com intensidade redobrada, é um 
tema atual e interessante.

9. Transporte
Que tipo de transporte os alunos usam para ir à 

escola? Que veículos são utilizados para a locomoção 
das pessoas que vivem na região onde está a escola? 
São poluentes, como caminhões, ônibus, carros mo-
vidos a diesel e a gasolina? Que combustíveis seriam 
ideais para reduzir a poluição atmosférica? Essas são 
algumas das questões que podem complementar as 
informações do capítulo, mostrando que o desen-
volvimento dos transportes acarretou o problema da 
poluição atmosférica (algo impensável anos atrás). 
Também é importante que os alunos pesquisem saí-
das para o problema, apresentando-as.

10. Vestuário
Este capítulo pode ser o mais divertido. Além dos 

cartazes, dos textos, das maquetes, os alunos podem 
se vestir de acordo com as explicações e as ilustra-
ções do livro. Os trajes podem ser improvisados com 
lençóis velhos, papel crepom, cartolina etc., ou em-
prestados por parentes, amigos, vizinhos. Canetas 
ou giz de cera coloridos, bem como tintas atóxicas 
para tecidos, podem ajudar na caracterização dos 
modelos. Penteados, chapéus, sapatos e outros aces-
sórios de época (improvisados com sucata) darão o 
toque final. É importante que os alunos conheçam a 
história dos trajes, para contá-la aos colegas e/ou aos 
visitantes da exposição cultural.


