
A cultura da participação
Criatividade e generosidade no mundo conectado

Clay Shirky

“Clay Shirky é talvez nosso maior pensador da revolução da internet.” 

Steven Johnson, autor de Cultura da interface e Emergência

 
Ao colocar milhões de pessoas conectadas, produzindo, comparti-
lhando e consumindo informações a baixo custo e risco, as novas 
tecnologias e as redes sociais na internet criaram um revolucioná-
rio recurso, o “excedente cognitivo”.

É assim que o guru da internet Clay Shirky denomina a soma de 
tempo, energia e talento livres que, usados colaborativamen-
te, permite que indivíduos antes isolados se unam para grandes  
realizações.

A cultura da participação reúne diversos exemplos de ferramentas 
criadas de forma compartilhada. Algumas são bastante conhe-
cidas, como a Wikipédia, enquanto outras se limitam a usuários  
especializados, por exemplo a plataforma de programação de  
código aberto Apache. Cita ainda casos de ativismo político, como 
o site Ushahidi.com, por meio do qual quenianos puderam burlar  
a censura do governo e divulgar atos de violência em tempo real.

Shirky, no entanto, não se limita a mapear o que já está sendo feito. 
Explica também como podemos explorar melhor as oportunidades 
criadas pela tecnologia e pelas redes sociais. O resultado é uma  
defesa das novas formas de produção e consumo de informação e, 
ao mesmo tempo, um guia de como fazer parte desta revolução 
com criatividade e generosidade.

CLAY SHIRKY é professor do Programa de Telecomunicações  
Interativas da Universidade de Nova York e foi consultor de  
diversos grupos, como Nokia, BBC, News-Corp, Microsoft, Lego, 
e da Marinha dos Estados Unidos. Tem artigos publicados nos  
jornais The New York Times, The Wall Street Journal, The Times e nas  
revistas Harvard Business Review, Business 2.0 e Wired. É autor do livro 
Here Comes Everybody, sobre as maneiras de organização social pro-
porcionadas pelas novas tecnologias, a ser publicado pela Zahar.
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Tradução:

Celina Portocarrero

“O mais impressionante desse manual
para construir um mundo melhor

é que possivelmente tudo
que ele promete é verdade.”

The Observer

No site www.zahar.com.br é possível
  ter acesso a outros textos do autor

sobre internet e mídias sociais.


