Cada centímetro representa 100 anos.
Invasões de
povos nômades
do deserto

Egito

Médio
Império

Antigo Império
3500 a.C.: formação
dos 2 reinos: Baixo e
Alto Egito

3000 a.C.
Menés, rei do Alto
Egito, conquista o
Baixo Egito e unifica
o Egito

2300 a.C.

2050 a.C.

Mesopotâmia
~ 2500 a.C.: Revolução Urbana.
Aldeias se transformam em cidadesEstados na Baixa Mesopotâmia. Ur,
Lagash, Nippur, Umma.

1900 a.C.:
Unificação
com o domínio
dos babilônios

Pérsia (atual Irã)

Fenícia

Grupos dominantes: grandes comerciantes e armadores (donos de navios) formavam uma oligarquia
mercantil. Sacerdotes também tinham poder. Nunca conseguiram um Estado unificado. Havia, isto sim,
cidades-Estados: Biblos, Ugarit, Sídon e Tiro. A expansão dos fenícios se deu através de feitorias, acordos
comerciais e transplante de comerciantes para bairros importantes das cidades com as quais comerciavam.
Rivalizaram comercialmente com os gregos, esbarraram no expansionismo assírio (mesopotâmicos), foram
dominados pelos persas e posteriormente pela Macedônia de Alexandre, o Grande (IV a.C.).

Hebreus

Macedônia

Até meados do séc. IV a.C., o regime gentílico (de clãs) há pouco fora substituído por um regime de
escravidão patriarcal. 356 a.C.: início do governo de Filipe II. 338 a.C.: Filipe II derrota Atenas e Tebas,
dominando a Grécia. 336 a.C. Filipe II é assassinado. Assume Alexandre, seu filho e sucessor, com 20 anos
de idade. 334 a.C.: início da expansão; o império de Alexandre, o Grande. De 334 a 331 a.C., Alexandre
domina a Ásia Menor, derrota os persas, invade a Fenícia, domina o Egito. Em 331 a.C., esmaga novamente o
exército persa e marcha em direção à Índia. Em 323 a.C., morre de malária, aos 33 anos, na Babilônia.

Grécia

Por volta do segundo milênio a.C., a Grécia e a Península Itálica são ocupadas pelos “indo-europeus” (aqueus,
jônios, dórios, italiotas). Viviam em regime de comunidade primitiva. Do séc. XII ao VIII a.C., ocorre a
desagregação da comunidade primitiva e o surgimento das primeiras cidades. No século VIII, surge o Estado.
Do séc. VIII ao VI a.C., ocorre a colonização grega. No início do séc. VI a.C., surge a filosofia. No séc. IV
a.C., a Grécia é dominada pela Macedônia em 338 a.C.

Roma

Por volta do segundo milênio a.C., a Grécia e a Península Itálica são ocupadas pelos “indo-europeus” (aqueus,
jônios, dórios, italiotas). Viviam em regime de comunidade primitiva. No séc. VIII a.C., chegam os gregos, os
cartagineses e os etruscos. Em meados do VIII a.C., os etruscos fundam a cidade de Roma (753 a.C.?). Início
da realeza (753 – 509 a.C.). Séc. V a.C.: início da expansão romana. 273 a.C.: domínio do Egito. 264 – 241
a.C.: Primeira Guerra Púnica (Cartago); disputa pelo domínio do mediterrâneo. 218 – 201 a.C.: Segunda
Guerra Púnica. 197 a.C.: Roma conquista a Macedônia. 190 a.C.: Roma conquista a Ásia Menor. 149 – 146
a.C.: Terceira Guerra Púnica: Cartago arrasada e transformada em província romana. 146 a.C.: Macedônia e
Grécia tornam-se províncias romanas. 133 a.C.: Península Ibérica convertida em província romana. 27 a.C.:
Império; militarização da sociedade; início da “política do pão e do circo”. Séc. III d.C.: anarquia militar (235
a 268 d.C.); fim do expansionismo; crise geral do escravismo. 395 d.C.: divisão do Império Romano
(Ocidente: Roma; Oriente: Constantinopla). 476 d.C.: Fim do Império Romano do Ocidente.
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