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Jornalista e escritor analisa os acontecimentos que mais marcaram a
primeira década do século 21 em Dez Anos Que Encolheram o Mundo

João Luiz Sampaio

Jornalista
eescritor

Quantas transforma-
ções cabem em uma
só década? Tecnolo-
gia, geopolítica, guer-
ras – os acontecimen-
tos marcantes dos pri-

meiros dez anos do século 21 ofere-
cem uma possibilidade de resposta
se vistos em conjunto, como no li-
vro 2001-2010: Dez Anos Que Encolhe-
ram o Mundo, que o jornalista Daniel
Piza lança na quinta-feira na Fnac
Paulista, com um debate ao lado do
historiador Marco Antonio Villa.

O livro (Leya, 224 págs., R$ 34,90) está
dividido em cinco partes – Política & Eco-
nomia, Cultura & Comportamento, Ciên-
cia & Tecnologia, Meio Ambiente & Me-
trópoles e Esportes. Em cada uma delas,
Piza, colunista do Estado, analisa os
principais acontecimentos da década
(reunidos também em uma completa
cronologia) e oferece comentários que
buscam o diálogo entre eles. “Este livro
não pretende ser apenas uma retrospecti-
va. Mais que uma listagem de fatos e no-
mes, tem a intenção de refletir sobre as
tendências de cada área e as tendências

comuns ao longo da primeira década do
século 21”, diz. Entre elas, o impacto da
tecnologia da informação. “Da caixa de
uma padaria ao biólogo num laboratório,
é raro o profissional hoje que não esteja
diante de um computador”, escreve o au-
tor, que na entrevista a seguir comenta o
processo de confecção do livro.

● Como foi a escolha dos temas e fatos
abordados? Esse livro vem sendo escri-
to, ainda que informalmente, ao longo da
década ou exigiu um retorno ao período?
Certamente ele veio sendo escrito na

minha cabeça, até porque boa parte
do meu trabalho como colunista é ten-
tar entender o tempo presente. Mas
precisei mergulhar em alguns meses
de pesquisa, já que não encontrei tra-
balho semelhante, apenas retrospecti-
vas da década pela imprensa. Revi mui-
ta coisa e acabei vendo melhor as co-
nexões entre tudo que aconteceu. Es-
crever o livro deu um trabalho muito
grande não apenas para reconstituir
os fatos, mas para religá-los em ten-
dências e tópicos. Procurei escolher
os mais relevantes em cada área.

● O que nas transformações da
primeira década dos anos 2000
poderia ser – ou foi – previsto? O que
lhe pareceu mais surpreendente,
a maior ruptura?
Me surpreendeu, por exemplo, o
equívoco de muitas das profecias. A
questão das vantagens e desvanta-
gens da globalização, ainda tão perti-
nente, saiu um pouco do noticiário,
pois as grandes manifestações em
fóruns pararam de acontecer. Em
2001 ninguém previu que os EUA
fossem eleger, depois da escalada
patriótica contra o terror, um presi-
dente negro, jovem e democrata co-
mo Barack Obama – assim como
ninguém achou que as populações
em regimes islâmicos fossem pedir
mais liberdade e menos autocracia.
Também me surpreendeu que tão
poucas pessoas tenham se detido
em entender o alcance da tecnolo-
gia não apenas em nossas vidas pri-
vadas, mas sobretudo em nossas vi-
das profissionais. O computador es-
tá em tudo.

● Como compararia o final do século
20 e o começo do 21 com outro mo-
mento de passagem, como a do 19
para o 20, período também marcado
por intensas transformações? É possí-
vel estabelecer paralelos?
A passagem do século 19 para o 20
foi bem mais interessante em ter-
mos de produção científica, intelec-
tual e artística, sem dúvida. Não ti-
vemos um século depois os equiva-
lentes de Einstein, Freud, Van
Gogh, Proust. Mas um ponto co-
mum foi o ganho de liberdades in-
dividuais e democráticas, no caso
recente por causa de invenções co-
mo a internet e muitos outros fato-
res. Não podemos reclamar de té-
dio... Mesmo nas artes, vimos vigor
na arquitetura, no cinema, na nar-
rativa de não ficção. E os esportes
geraram ídolos dignos de qualquer
outra época.

● Depois de um exercício de análise
retrospectiva, um exercício de futuro-
logia: como você imagina que o mun-
do descrito no seu livro vá se desen-
volver nos próximos dez anos? Existe
uma área ou campo em que essa pre-
visão é especialmente difícil?
O mais difícil é o campo político. É
bem provável que a China fique cada
vez mais forte, não só em termos de
crescimento do PIB, mas em áreas co-
mo educação e mesmo nas artes. Os
chineses já estão dominando os con-
cursos internacionais de piano! Tam-
bém investem pesado em tecnologia,
então cada vez veremos mais compu-
tadores, gadgets e carros chineses.
Acho também que o processo de aber-
tura democrática ou semidemocráti-
ca no mundo árabe vai continuar.
Sou mais pessimista em relação a al-
guns traços de comportamento. O
consumismo e as celebridades toma-
ram conta dos corações e mentes e
se dá valor cada vez maior às aparên-
cias, em prejuízo das qualidades pes-
soais e da cultura geral. Há muita in-
formação e pouca formação...
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FATOS E TENDÊNCIAS

✽ Colunista do Estado, Daniel Piza é
autor, entre outros, de Questão de
Gosto – Ensaios e Resenhas, Misté-

rios da Literatura, Jornalismo Cultu-
ral, Aforismos Sem Juízo e da cole-
tânea de contos Noites Urbanas,
além da biografia Machado de Assis
– Um Gênio Brasileiro.
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Marco. “Em
2001, ninguém
previu que os
EUA fossem
eleger, após
a escalada
patriótica contra
o terror, um
presidente
negro, jovem
e democrata”,
diz Piza
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