


Anos passados
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A matéria e a energia passam a existir. Início da Física. 
Formam-se os átomos e as moléculas. Início da Química.

Forma-se o planeta Terra.

Aparecem os organismos. Início da Biologia. 

Último ascendente comum de humanos e chimpanzés. 

Os humanos evoluem em África. Primeiros utensílios de sílex. 

Os humanos expandem-se em África para a Eurásia. 
Evolução de diferentes espécies humanas.

Os Neandertais evoluem na Europa e no Médio Oriente. 
Utilização quotidiana do fogo.

O Homo sapiens evolui em África. 

Revolução Cognitiva. Surgimento do ato de narrar. 
Início da História. Os Sapiens expandem-se para fora de África.   

Os Sapiens fixam-se na Austrália. Extinção da megafauna 
australiana.
 
Extinção dos Neandertais. O Homo sapiens é a única espécie 
humana remanescente.  

Os Sapiens fixam-se na América. Extinção da megafauna 
americana.
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Revolução Agrícola. Domesticação de plantas e animais. 
Primeiros povoados permanentes.  

Os primeiros reinos, a escrita e o dinheiro. As religiões politeístas.

O primeiro império: o império acádio de Sargão.   

Invenção das moedas: a moeda universal.
O império persa: a ordem política universal.
O budismo da Índia: o ensino universal.

A dinastia imperial Han da China. O império romano do 
Mediterrâneo. A cristandade.

O Islão.

Revolução Científica. A Humanidade assume a sua ignorância  
e começa a adquirir um poder sem precedentes.
Os europeus começam a conquista da América e dos oceanos. 
O planeta torna-se uma só arena histórica. Aparecimento do 
capitalismo.  

Revolução Industrial. A família e a comunidade são substituídas 
pelo estado e pelo mercado. Extinção massiva de plantas e animais.  

Os humanos transcendem os limites do planeta Terra.
As armas nucleares ameaçam a sobrevivência da Humanidade.
Os organismos passam a evoluir mais pelo design inteligente do  
que pela seleção natural.

O design inteligente torna-se o princípio básico da vida?
Aparecem as primeiras formas de vida não-orgânicas?
Os humanos tornam-se deuses?

12 mil

5 000

4250

2 500

2 000

1 400

500

200

No presente

No futuro
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Ahah…  Adivinhaste a surpresa…  
Foi ideia da Professora  

Saraswati.

Foi,  
Professora?

Foi,  
sim.

  Soube que esta peça estaria em cena 
aquando da minha vinda a Telavive,  
por isso sugeri que  
viéssemos vê-la.

É perfeito para 
satisfazermos a nossa 

curiosidade. a peça é sobre  
o que aconteceu a seguir  

na história do Sapiens.

Mal  
posso 

esperar!
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