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As novas ferramentas virtuais têm tornado possível ondas de protes-
tos que resultam desde a queda de ditaduras ancestrais até a retira-
da das lojas de uma coleção de calçados feitos com pele de animais 
exóticos. Hoje, o poder está de maneira crescente nas nossas mãos, 
no sentido de que somos capazes de tomar decisões em grupo sem 
passar pela intermediação de organizações tradicionais.

Em Lá vem todo mundo, Clay Shirky, um dos mais influentes pensado-
res da web, analisa como se tornou possível compartilhar informa-
ções, produzir de maneira colaborativa e até mesmo planejar ações 
coletivas de grande porte sem a intervenção de empresas, partidos 
políticos ou igrejas.

O autor não celebra apenas os benefícios dessa revolução social 
e tecnológica. Ele apresenta os dilemas que emergem quando os 
grupos deixam de ser controlados por organizações. Quando, por 
exemplo, as novas ferramentas virtuais que tornam possível a eclo-
são de um protesto político também viabilizam uma comunicação 
mais ágil entre redes terroristas. 

Shirky mostra, no entanto, que a questão não é se devemos embar-
car ou não na nova realidade, mas reconhecer essas mudanças e sa-
ber como participar ativamente de um dos momentos mais férteis 
da história.
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“Como surgem tendências e opiniões?  
Ninguém pode explicar isso  

melhor que Clay Shirky”.  
Chris Anderson, autor de A cauda longa


