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Prefácio 

Esta não é uma história da pandemia da covid-19 
e da crise do coronavírus. Haverá tempo sufi ciente no 
futuro para escrever essa história. Agora não é o mo-
mento de escrevê-la, mas de fazê-la. Os artigos incluí-
dos neste livreto foram escritos durante o primeiro 
pico da crise, em março e abril de 2020, quando o 
vírus começava a se espalhar pelo globo, quando go-
vernos e cidadãos tentavam dimensionar  a situação, 
e quando alguns políticos preferiram se retirar para 
uma ilha da fantasia, alegando que a covid-19 não 
passava de fake news. 

Alguns dos detalhes mencionados nestes artigos 
já foram superados pelos eventos, mas acredito que as 
mensagens essenciais só se tornaram ainda mais rele-
vantes. Hoje, de modo ainda mais agudo do que em 
março de 2020, estamos cientes da necessidade da 
cooperação internacional, da falta abissal de lideran-
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ças globais, do risco representado por demagogos e 
ditadores e do perigo das tecnologias de vigilância. 

Como historiador, não posso oferecer aconselha-
mento médico, nem prever o futuro. O que posso 
oferecer é um pouco de perspectiva histórica. Epide-
mias desempenharam um papel central na história 
humana desde a Revolução Agrícola e frequente-
mente defl agaram crises políticas e econômicas. 
Como em pandemias anteriores, também em relação 
à covid-19 a coisa mais importante a lembrar é que os 
vírus não moldam a história. Os humanos, sim. So-
mos muito mais poderosos do que os vírus, e cabe a 
nós decidir como responderemos ao desafi o. O aspec-
to do mundo depois da covid-19 depende das decisões 
que tomarmos hoje. 

O maior risco que enfrentamos não é o vírus, 
mas os demônios interiores da humanidade: o ódio, a 
ganância e a ignorância. Podemos reagir à crise pro-
pagando ódio: por exemplo, culpando estrangeiros e 
minorias pela pandemia. Podemos reagir à crise esti-
mulando a ganância: por exemplo, explorando a 
oportunidade para aumentar os lucros, como fazem 
as grandes corporações. E podemos reagir à crise dis-
seminando ignorância: por exemplo, espalhando e 
acreditando em ridículas teorias da conspiração. Se 
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assim reagirmos, será muito mais difícil lidar com a 
crise atual, e o mundo pós-covid-19 será um mundo 
desunido, violento e pobre. 

Mas não há necessidade de reagir propagando 
ódio, ganância e ignorância. Podemos reagir gerando 
compaixão, generosidade e sabedoria. Podemos optar 
por acreditar na ciência, e não em teorias conspirató-
rias. Podemos optar por cooperar com os outros em vez 
de culpá-los pela epidemia. Podemos optar por com-
partilhar o que temos em vez de apenas acumular mais 
para nós mesmos. Reagindo assim, de forma positiva, 
será muito mais fácil lidar com a crise, e o mundo pós-
-covid-19 será muito mais harmonioso e próspero.

Espero que possamos tomar decisões sábias e 
compassivas nos meses por vir e que, a partir dessa 
crise, possamos criar um mundo melhor. 

Yuval Noah Harari, julho de 2020

O autor abriu mão dos direitos autorais deste livro 
para que a editora possa doar parte do resultado das vendas 

para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
que ajuda as vítimas da covid-19.
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Na batalha contra
o coronavírus,
faltam líderes
à humanidade
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M  uitas pessoas culpam a globalização pela epidemia 
do coronavírus e afi rmam que o único jeito de evitar 
novos surtos dessa natureza é desglobalizar o mundo. 
Construir muros, restringir viagens, reduzir o comér-
cio. Contudo, embora uma quarentena temporária 
seja essencial para deter epidemias, o isolacionismo 
prolongado conduzirá ao colapso econômico sem 
oferecer nenhuma proteção real contra doenças infec-
ciosas. Muito pelo contrário. O verdadeiro antídoto 
para epidemias não é a segregação, mas a cooperação. 

Epidemias matavam milhões de pessoas bem 
antes da atual era da globalização. No século xiv, não 
havia aviões nem cruzeiros, e no entanto a peste ne-
gra disseminou-se da Ásia Oriental à Europa Ociden-
tal em pouco mais de uma década. Matou entre 75 
milhões e 200 milhões de pessoas — mais de um 
quarto da população da Eurásia. Na Inglaterra, qua-
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