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Há cerca de 14 mil milhões de anos, a matéria,  
a energia, o tempo e o espaço passaram a existir 

no que conhecemos por Big Bang.

À história destes elementos 
fundamentais do nosso universo 

chamamos Física.
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Cerca de 300 mil anos após terem surgido,  
a matéria e a energia fundiram-se formando 

estruturas complexas que designamos por átomos.
Os átomos combinaram-se 

depois em moléculas.

À história dos átomos, das moléculas  
e das suas interações chamamos Química.

Há 4 mil milhões de anos, no planeta Terra, certas moléculas 
combinaram-se para formar estruturas maiores  
e mais complexas que designamos por organismos. 

À história dos organismos 
chamamos Biologia.

Por fim, há quase 70 mil anos, um tipo específico de organismo  
– o ser humano – começou a desenvolver estruturas ainda  

mais elaboradas:  as culturas. 

À evolução das culturas humanas  
chamamos História.
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Perdão, ainda não me 
apresentei!

Olá, chamo-me  
Yuval Noah Harari.

Sou 
historiador.

Sei que não é habitual os 
historiadores falarem sobre física, 
química e biologia… 

falamos mais  
sobre coisas como  
a Revolução 
Francesa.

Mas na realidade a História 
humana vem diretamente  

da Física…

da química… e da biologia.

Não podemos compreender coisas  
como a Revolução Francesa sem primeiro 
percebermos como a humanidade evoluiu.

Os seres humanos são animais,  
e tudo o que aconteceu na história 
obedeceu às leis da física, da química 

e da biologia.

ENERGIA ATÓMICA QUÍMICA

MICROSCÓPIO
E  K I T  D E  L A B O R A T Ó R I O
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Já existiam seres humanos muito 
antes de existir a História.  
Os primeiros homens evoluíram 
aqui, na África oriental.

Há 2,5 milhões de anos

Vês aquele pequeno 
grupo ali ao fundo? 

São os nossos 
antepassados.

Comportam-se de um modo que 
nos é familiar, não achas?

No entanto, não eram 
muito diferentes  

dos gorilas...

dos elefantes… ou dos pássaros. Na verdade, os primeiros humanos não eram mais 
especiais do que os outros animais, tendo a mesma 

influência sobre o meio que os babuínos, os pirilampos 
ou as medusas. Nada indicava que haveriam de 
conquistar e transformar o mundo inteiro…

´
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É um pequeno passo  
para um hipopótamo,  

mas um salto gigante  
para os mamíferos.

Este livro vai explicar-te  
porque é que as coisas  

não aconteceram assim…




