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Educação 1.0 Versus Educação 2.0 

Versus Educação 3.0 

 

A Internet, como argumenta Barlow, é "o maior evento tecnológico desde a captura 

do fogo em termos do que ele fará para a aparência básica de ser humano". Este 

evento tecnológico mudou profundamente tantos conceitos adquiridos e 

concedidos, como a educação. 

 

O quadro educacional que uma vez foi projetado para atender às demandas 

crescentes da revolução industrial foi, até recentemente, a abordagem dominante 

de instrução em nossas escolas. Esta abordagem manteve-se firme em face das 

novas teorias de aprendizado que se multiplicaram especialmente no campo da 

ciência cognitiva e da neurociência a partir do início dos anos 40 do século passado. 

 

 

 

No entanto, este status quo foi radicalmente abalado com a primeira versão da web 

ou o que é chamado web1.0 ou web estática, mas o núcleo ainda era o mesmo: os 

métodos tradicionais de instrução em que o professor é o sábio no palco e o única 
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fonte de conhecimento irrefutável. A educação ainda era numa única direção e os 

estudantes eram consumidores passivos de conteúdo. Na virada do século 21, a 

web testemunhou o nascimento do que é chamado de "web social/ participativa" ou 

o que Tim Oreilly apelidou de "web 2.0". Posteriormente, surgiram várias 

tecnologias na web que permitiram aos usuários participar ativamente da 

construção de conhecimento. 

 

As ferramentas como blogs. wikis, sites de bookmarking social proliferaram em 

uma taxa tal que milhões de postagens de blog são postadas diariamente. Esses 

princípios de produção ativa, colaboração, compartilhamento, publicação e 

bookmarking social foram transferidas para a educação e, portanto, a nomenclatura 

"Educação 2.0". 

 

Na educação 2.0, os professores ainda são fonte de conhecimento, mas começaram 

a adotar alguns papéis novos e mais abertos, como sendo guias, mentores e 

ajudantes. E embora o ensino 2.0 seja fortemente digitalizado, mas ainda 

funcionava dentro do mesmo quadro de educação1.0. O que aconteceu na 

educação 2.0 foi apenas uma evolução e não uma revolução. 

 

De acordo com Derek et al. educação 3.0 "caracteriza-se por oportunidades 

educacionais interculturais, interinstitucionais ricas, nas quais os próprios alunos 

desempenham um papel fundamental como criadores de artefatos de conhecimento 

compartilhados e onde as redes sociais e os benefícios sociais fora do alcance 

imediato da atividade desempenham um papel forte ". 

 

O gráfico abaixo criado por Derek et al. resume as principais diferenças entre as três 

gerações de educação. Confira o gráfico completo desta página 

 

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1625/1540#k2
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Texto original: http://www.educatorstechnology.com/2013/11/education-10-vs-

education-20-vs.html 
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