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De fácil consulta, esse é um guia completo da história da huma-
nidade. Seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, o li-
vro se divide em sete grandes períodos: mundo pré-histórico; an-
tigo; clássico; medieval; início do mundo moderno; mundo dos 
impérios; e finalmente o mundo moderno, de 1914 em diante.  

Tornando essa trajetória muito mais compreensível, o Guia ilus-
trado Zahar de história mundial apresenta os aspectos essenciais, 
os personagens e os eventos (bem como as suas causas) que 
configuraram o mundo como ele é hoje. 

De forma clara e objetiva, podemos acompanhar o percurso 
das nações, como a da China, desde seus primeiros povoados às 
margens do Sangre até uma sociedade sofisticada do século XXI 
que já enviou homens ao espaço. Assim como descobrir o que se 
passava na América Central, por exemplo, enquanto os romanos 
conquistavam a Bretanha.

Entre os temas centrais abordados estão:

Os primeiros humanos e as sociedades primitivas ● a ascensão e 
a queda do Império Romano ● as antigas civilizações; os incas, 
os maias e os astecas; os gregos, os fenícios e os egípcios● a ex-
pansão europeia pelo mundo ● as civilizações africanas, as gran-
des dinastias chinesas e as novas nações islâmicas ● os grandes 
impérios do Oriente: a Índia mogol, a Pérsia safávida, os turcos 
otomanos e os bizantinos ● a Reforma, a Contrarreforma e o 
Iluminismo ● as revoluções Americana, Francesa e Russa ● as 
duas Guerras Mundiais ● a descolonização na África, no Oriente 
Médio e no sudeste da Ásia ● a Guerra Fria  ● o fim do Apartheid  
● a globalização ● o 11 de Setembro ● a Guerra do Iraque e do 
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