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Prefácio à edição comemorativa

Yuval Noah Harari

Quando terminei de escrever Sapiens, no verão de 2011, estava bem certo de 

que nunca voltaria àquele livro. Gosto muito dele e sou grato pelo sucesso que al‑

cançou, mas senti que havia contado a história da espécie humana até agora. A 

Humanidade 2.0 ainda está em evolução, porém achei melhor deixar que outros 

a contassem.

No entanto, após a eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos, pensei 

que teria de voltar ao começo e examinar de novo a capacidade única de nossa 

espécie de criar ordens imaginadas e estruturas dominantes.

Em anos recentes, aprendemos que as fake news podem ser mais poderosas 

que as notícias verdadeiras, que o FBI pode eleger um presidente, que o Facebook 

pode moldar eleições, que um bilionário pode se tornar presidente gastando me‑

nos dinheiro que seu oponente, que um país pode ser dividido em dois campos 

conflitantes sem que cada qual nem mais ouça o que o outro diz.

Em outras palavras, a capacidade única da espécie humana de criar ordens 

imaginadas em larga escala está se voltando contra nós. 

No passado, as ordens imaginadas do Estado‑nação e do mercado capitalista 

se revelaram geradoras de poder. Proporcionaram prosperidade e bem‑estar sem 

precedentes. Hoje em dia, contudo, as ordens imaginadas do Estado‑nação e do 

mercado capitalista estão começando a nos destroçar.
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O grande desafio da atualidade consiste em criar uma nova ordem imagina‑
da global que não se baseie no Estado‑nação nem no mercado capitalista.

Haverá um meio de criar um novo imaginário global que não se fundamen‑
te no Estado‑nação, no mercado livre, na soberania dos indivíduos ou no domínio 
sobre a natureza? 

Essa é a história que eu queria contar neste livro.

As palavras acima não foram escritas por mim, Yuval Noah Harari, e sim 
por uma poderosa inteligência artificial (ia) instruída a escrever como eu. Essa 
ia específica, chamada gpt-3, foi criada pelo Openai, um laboratório de pes-
quisa com sede em San Francisco especializado em aprendizado de máquina 
(machine learning). Quando lhe foi pedido que escrevesse um novo prefácio 
para o décimo aniversário de Sapiens, a gpt-3 coletou meus livros, artigos e 
entrevistas, bem como bilhões de outras frases extraídas da internet, e utilizou 
essa matéria-prima a fim de gerar esse texto. Ele não foi editado ou alterado de 
modo algum. 

Ao ler a imitação que a gpt-3 fez de mim, tenho sentimentos ambíguos. 
Por um lado, não me deixo impressionar. A gpt-3 copiou algumas de minhas 
afirmações autênticas e as combinou com todo tipo de outras ideias que foi 
catando ao vasculhar a internet. Muitas dessas ideias são coisas que eu jamais 
escreveria e considero pouco convincentes, quando não ridículas. O texto re-
sultante é uma mistureba literária e intelectual. Por enquanto, posso ficar tran-
quilo — a gpt-3 não vai roubar meu emprego, pelo menos nos próximos anos. 

Por outro lado, estou verdadeiramente maravilhado. Lendo o texto, meu 
queixo caiu de tanta surpresa. Teria mesmo sido gerado por uma ia?! Sim, o 
texto é uma mixórdia criada pela combinação de coisas isoladas, colhidas aqui 
e ali. Mas isso não vale para todos os textos? Quando escrevi Sapiens, eu tam-
bém vasculhei uma porção de livros, artigos e entrevistas, combinando dife-
rentes ideias e fatos numa nova narrativa. 

A coisa mais assombrosa sobre o texto produzido pela gpt-3 é que ele faz 
sentido. Não é uma coleção aleatória de frases. Tem uma lógica consistente. 
Discordo de alguns argumentos da gpt-3, porém me surpreende que o texto 
de fato formule argumentos. Caso você desse ao macaco proverbial uma má-
quina de escrever para ele brincar, a mim bastariam uma olhadela e meio se-
gundo para concluir que o texto resultante não seria algo que eu escrevi. Mas 
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tive de ler cuidadosamente o texto da gpt-3 por um ou dois minutos a fim de 
concluir que não era de minha autoria. 

Há outra coisa que me assombra — e me deixa alarmado —: o ritmo da 
mudança. A gpt-3 ainda é uma ia bastante primitiva. Não vimos nada ainda. 
Quando comecei a escrever Sapiens, em 2010, praticamente nem pensei na in-
teligência artificial. Dava a impressão de ser alguma coisa pertencente aos fil-
mes de ficção científica, e não a um livro sério de história. Todavia, enquanto 
eu estava sentado nas bibliotecas consultando velhos livros, meus colegas nos 
laboratórios de ciência da computação não estavam à toa. Em 2011, no ano em 
que Sapiens foi lançado pela primeira vez, em hebraico, uma ia chamada 
Watson derrotou os competidores humanos no popular programa de tv norte-
-americano Jeopardy!,* um carro autônomo rodou com sucesso pelas ruas de 
Berlim** e a assistente de voz Siri começou a aparecer nos iPhones.***

Dez anos depois, a revolução da ia está varrendo o mundo. Essa revolução 
marca o fim da história humana como a conhecemos. Durante dezenas de mi-
lhares de anos, os seres humanos inventaram ferramentas de toda espécie que 
tornaram a humanidade mais poderosa. Machados, rodas e bombas atômicas 
deram novos poderes aos humanos. A ia é diferente. Pela primeira vez na his-
tória, é possível que o poder escape das mãos dos seres humanos. 

Todas as ferramentas anteriores deram poder à humanidade porque elas 
próprias não seriam capazes de tomar decisões sobre seu uso. Tomar decisões 
permaneceu sempre um privilégio humano. Um machado não pode decidir 
que árvore vai cortar, uma bomba atômica não pode decidir iniciar uma guer-
ra. Mas a ia pode. Hoje, no entanto, quando você pede um empréstimo ao 
banco, é uma ia que decide se lhe concederá o crédito. Quando você envia seu 
currículo para um empregador em potencial, muito possivelmente é uma ia 
que o lê e decide seu futuro. 

Todas as ferramentas anteriores deram poder à humanidade porque os 
seres humanos as compreendiam melhor do que as ferramentas compreen-
diam os seres humanos. Um fazendeiro entende o que um machado pode fa-

* “Computer Wins on Jeopardy!: Trivial, It’s Not”. The New York Times, 16 fev. 2011. Disponível 

em: <https://bityli.com/9avymd>.
** “Autonomous Car Navigates the Streets of Berlin”. ScienceDaily, 20 set. 2011. Disponível em: 

<https://bityli.com/eTZXW>.
*** “Apple Introduces Siri, Web Freaks out”. cnn, 4 out. 2011. Disponível em: <https://bityli.

com/1wCoHG>.
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zer, mas o machado não entende as necessidades e os sentimentos do fazendei-

ro. A ia em breve nos entenderá melhor do que entendemos a nós mesmos. 

Será que ela vai permanecer uma ferramenta em nossas mãos — ou nós nos 

tornaremos as ferramentas dela? 

Os humanos ainda terão um poder superior ao da ia ao menos por alguns 

poucos anos. Em especial, ainda temos o poder de moldar o desenvolvimento 

e o uso da ia e de outras tecnologias revolucionárias. É vital que usemos tal 

poder com sabedoria. A tecnologia nunca é determinista. A mesma tecnologia 

pode ser empregada de muitas maneiras diferentes. No século xx, algumas 

sociedades se valeram dos poderes da eletricidade, dos trens e do rádio para 

criar ditaduras totalitárias, enquanto outras empregaram exatamente os mes-

mos poderes a fim de criar democracias liberais. As novas tecnologias do sécu-

lo xxi podem ser utilizadas para criar o Céu ou o Inferno — tudo depende das 

escolhas que fizermos.

Fazer escolhas sábias exige que compreendamos todo o potencial das no-

vas tecnologias — mas também necessitamos entender melhor a nós mesmos. 

Se pudéssemos usar a ia para criar qualquer tipo de mundo, como ele seria? Se 

você pudesse usar a bioengenharia para remodelar o corpo e a mente huma-

nos, o que iria modificar? 

Nos contos de fadas, quando um peixinho dourado mágico ou um gênio 

todo-poderoso concede três desejos aos humanos, em geral as coisas não aca-

bam bem. Os humanos pedem as coisas erradas porque não compreendem as 

verdadeiras fontes de sua infelicidade ou de sua felicidade. Para nos sairmos 

melhor do que esses trapalhões do faz de conta, precisamos conhecer o que 

significa ser um humano. Quem somos nós? De onde viemos?

Felizmente, no curso dos últimos dez anos, enquanto nossos aparelhos 

digitais se tornaram exponencialmente mais poderosos, nosso conhecimento 

da biologia humana e da história humana também se acelerou. Desde a publi-

cação de Sapiens, em 2011, os cientistas descobriram vários ramos novos na 

árvore da família humana. Ossos pertencentes ao Homo naledi foram desco-

bertos na África do Sul em 2013.* A descoberta do Homo luzonensis, uma es-

pécie de anões que viveram na ilha de Luzon, nas Filipinas, foi anunciada em 

* “Homo naledi, Your Recently Discovered Human Relative”. Natural History Museum, 5 set. 

2018. Disponível em: <https://bityli.com/AweWvP>.
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2019.* Em 2021, duas novas espécies humanas em potencial foram descobertas 

em Israel e na China.** 

E não apenas tomamos conhecimento da existência de outras antigas espé-

cies de seres humanos. Aprendemos também mais sobre a vida deles — o que 

comiam, como se comportavam, até mesmo com quem mantinham relações 

sexuais. Quando escrevi Sapiens, possuíamos apenas poucos e débeis indícios 

de que os sapiens e os neandertais haviam cruzado. Agora temos muito mais 

provas desses encontros. Sabemos igualmente que tanto os sapiens quanto os 

neandertais cruzaram com outra misteriosa espécie humana, os denisovanos, 

descobertos em 2010. Recentemente, os cientistas encontraram os restos de um 

ser humano híbrido, que teve uma mãe neandertal e um pai denisovano.*** 

Numerosos outros detalhes e novas variações foram acrescentados à his-

tória humana desde que escrevi Sapiens. No entanto, o argumento principal 

que formulei no livro não mudou em nada: a melhor forma de entender o 

Homo sapiens consiste em vê-lo como um animal que conta histórias. Criamos 

narrativas ficcionais sobre deuses, nações e corporações — e essas narrativas 

são a base de nossas sociedades e a fonte de significado de nossas vidas. Esta-

mos com frequência prontos a matar ou a sermos mortos por causa de tais 

narrativas. Esse não é o comportamento que observamos nos chimpanzés, nos 

lobos ou em qualquer outra espécie social inteligente. Conhecemos muito 

mais verdades do que qualquer outro animal — mas também acreditamos em 

muito mais ficções. Só os seres humanos se matam por causa de narrativas, e 

meu argumento é que, se de fato queremos entender a história humana, temos 

de levar a sério nossas narrativas ficcionais. Não basta levar em conta apenas 

fatores econômicos ou demográficos. 

Consideremos, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Por que a Ale-

manha e a Grã-Bretanha se enfrentaram? Não devido à falta de território ou de 

alimento. Em 1914, havia território suficiente onde construir casas para todos 

os alemães e britânicos, e havia comida para sustentar as duas populações. Mas 

eles não foram capazes de concordar com uma narrativa comum, na qual am-

* Ibid.

** “A Middle Pleistocene Homo from Nesher Ramla, Israel”. Science, 25 jun. 2021. Disponível 

em: <https://bityli.com/cQSw7s>.
*** “‘Dragon Man’ May Be an Elusive Denisovan”. Science, 2 jul. 2021. Disponível em: <https://

bityli.com/GfPzM>.
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bos pudessem crer — e, por isso, entraram em guerra. Hoje, a Grã-Bretanha e 

a Alemanha estão em paz não porque têm mais territórios (na verdade, têm 

muito menos que em 1914), mas porque agora possuem uma narrativa co-

mum em que a maioria dos britânicos e a maioria dos alemães acreditam.

Há milhares de anos, Buda já declarava que os seres humanos vivem num 

mundo de ilusões. Na verdade, nações, deuses, corporações, dinheiro e ideolo-

gias são as ilusões coletivas que todos nós criamos e nas quais cremos — as 

ilusões que dominam a história humana. Na era da ia, as narrativas em que 

acreditamos são mais importantes do que nunca porque temos tecnologias 

mais poderosas para promover nossa fantasias. 

Quando os antigos imaginavam o Céu e o Inferno, suas fantasias tinham 

profundo impacto em seu comportamento. Eles travavam guerras, matavam 

os que diziam ser hereges, evitavam certas comidas e proibiam algumas práti-

cas sexuais por pensarem que isso os conduziria ao Céu. Porém tinham de 

adiar o Céu para o imaginário reino dos mortos. No século xxi, ao menos al-

guns seres humanos ficarão tentados a usar a ia, a bioengenharia e outras tec-

nologias revolucionárias a fim de buscar realizar suas fantasias enquanto vive-

rem. Se não tivermos cuidado com as coisas em que acreditamos, podemos ser 

facilmente enganados por utopias ingênuas e nos ver presos num Inferno tec-

nológico — sem meio de fuga. 

Para criar um mundo melhor, não basta aprender o código dos computa-

dores ou decifrar o código genético. A ia e a engenharia genética podem facil-

mente servir aos objetivos de tiranos totalitários e fanáticos religiosos. O que 

de fato precisamos entender é a mente humana, assim como as fantasias que 

ela gera e nas quais acredita. Essa é a tarefa de poetas, filósofos e historiadores, 

e ela nunca foi tão urgente. 

Com frequência me perguntam por que Sapiens encontrou eco em tantos 

leitores. Acho que o livro teve êxito porque respondeu à necessidade real de 

uma história que tornava acessíveis a todo mundo as mais recentes descobertas 

científicas sobre o passado da humanidade. Mas também ajudei as pessoas a 

ver o grande cenário de uma nova perspectiva. Embora estejamos vivendo 

num mundo globalizado, a maior parte das escolas e dos livros ainda nos conta 

somente as histórias locais de determinada nação ou cultura. Hoje, nosso des-

tino é moldado pelas decisões políticas de líderes em Beijing, pelas invenções 

tecnológicas de engenheiros em San Francisco, pelo impacto ecológico de fá-
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bricas na Índia. A fim de compreender seu futuro, você precisa compreender a 

história do mundo inteiro e os desafios confrontados por toda a humanidade. 

Ao escrever este livro, quis ajudar as pessoas a ver o mundo com maior clareza 

e capacitar todos a participar dos mais importantes debates de nosso tempo.

Não concordo com tudo que a gpt-3 escreveu quando tentou me imitar. 

Mas ela de fato produziu a seguinte frase, que endosso por completo: “Vivemos 

trancafiados em prisões mentais inventadas muito antes de nascermos por 

gente muito diferente de nós”. Na minha opinião, a tarefa de um historiador 

como eu consiste em demonstrar como essas prisões mentais foram construí-

das e mostrar que não estamos condenados a permanecer dentro delas. Os 

seres humanos são animais que contam histórias, e as sociedades humanas não 

podem funcionar sem histórias. Mas, no fim das contas, essas histórias são 

apenas ferramentas que criamos para ajudar as pessoas. Se uma história causa 

mais mal do que bem, sempre poderemos mudá-la.
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