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Anos atrás

13,8 bilhões

4,5 bilhões

3,8 bilhões

6 milhões

2,5 milhões

2 milhões

400 mil

300 mil

70 mil

50 mil

30 mil 

16 mil

Surgimento da matéria e da energia. Início da física.
Formação dos átomos e das moléculas. Início da química.

Formação do planeta Terra.

Surgimento dos organismos.
Início da biologia.

Última avó em comum aos humanos e chimpanzés.

Evolução dos humanos na África. Primeiras ferramentas de pedra.

Dispersão dos humanos da África para a Eurásia.
Evolução das distintas espécies humanas.

Início da evolução dos neandertais na Europa e no Oriente Médio

Uso cotidiano do fogo.
Evolução dos homo sapiens na África.

Revolução Cognitiva. Surgimento das narrativas ficcionais.
Início da história. Sapiens se dispersam a partir da África.

Sapiens povoam a Austrália. Extinção da megafauna australiana.

Extinção dos neandertais. O Homo sapiens é a única espécie humana 
sobrevivente.

Sapiens povoam a América. Extinção da megafauna americana.
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Revolução Agrícola. Domesticação de plantas e animais. 

Início dos reinos, da escrita e do dinheiro. Religiões politeístas. 

Primeiro império: o Império Acádio de Sargão.

Invenção da moeda: câmbio universal.
Império Persa: ordem política universal.
Budismo na Índia: ensinamentos universais.

Império Han na China.
Império Romano no Mediterrâneo. Cristianismo.

Islamismo.

Revolução Científica. A humanidade admite sua ignorância e 
começa a adquirir poder sem precedentes.
Europeus começam a conquistar a América e os oceanos. O planeta 
inteiro se torna uma só arena histórica. Ascensão do capitalismo.

Revolução Industrial. Família e comunidade dão lugar a Estado  
e mercado. Extinção em massa de plantas e animais.

Humanos transcendem as fronteiras do planeta Terra.
Armas nucleares ameaçam a sobrevivência da humanidade.
Organismos são cada vez mais moldados pelo design inteligente,  
e não pela seleção natural.

O design inteligente vai se tornar o princípio elementar da vida?
Primeiras formas de vida não orgânicas?
Humanos vão se tornar deuses?
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Futuro
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OS REBELDES 
DA SAVANA
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Chamamos a história 
desses elementos 

fundamentais do nosso 
universo de física.

Aproximadamente 14 bilhões de anos  
atrás, a matéria, a energia, o tempo e  

o espaço começaram a existir em função 
do que chamamos de big bang.
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Cerca de 300 mil anos após seu surgi-
mento, matéria e energia começaram a 
se condensar em estruturas complexas 
chamadas átomos.

Logo depois, esses átomos se com-
binaram e formaram moléculas.

Chamamos a história dos átomos, das moléculas e de 
suas interações de química.

Há quase 4 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, cer-
tas moléculas se combinaram e formaram estruturas grandes e 
complicadas que chamamos de organismos.

Então, por volta de 70 mil anos atrás, um tipo específico 
de organismo — os seres humanos — começou a formar es-
truturas ainda mais elaboradas : as culturas.

Chamamos o desenvolvimento das 
culturas humanas de história.

Chamamos a história dos organismos 
de biologia.
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