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No início, era o caos...,

* O começo da Web 2.0 
como a conhecemos hojej
pode ser identificado no 
início do aperfeiçoamento 
das ferramentas de busca,
que viraram portais, pontos
d d dde entrada de uma VIDA
ONLINE

* O Yahoo, por exemplo, tinha um visual em 1995 
muito mais básico  A "lista de sites" virou fornecedor muito mais básico. A lista de sites  virou fornecedor 
de e-mails gratuito, local para criar avatares e 
conversar online com vídeoconversar online com vídeo



Antes de mais nada

1) Web 2.0 não tem nada 
a ver com Internet2

97
Surge o termo weblogs

2) Web 2.0 não é uma 

g g
A partir do autor do blog 
Robert Wisdom)

nova e melhor internet 
separada da original 99

3) Tudo bem se você já 
i  f l  b  i   

O autor do Peterme.com 
resume a palavra weblog 
pa a " e blog"ouviu falar sobre isso e 

disse que sabia o que era 
mas tem nem idéia do 

para "we blog"
Nós blogamos
Eu blogomas tem nem idéia do 

que realmente significa
Eu blogo
Você bloga no Blog



Comece a juntar todo mundoj

99
23 blogs existiam nos EUAg
Na Inglaterra, acontecem 
os Cibersalões no ICA 
(Institute of 
Contemporary Arts). 

õ
Agosto de 99

Discussões sobre a 
evolução da internet são 

t d   bl  

A empresa Blogger inicia 
suas atividades

postadas em blogs, 
reunidos no 
Cybersalon orgCybersalon.org



Aprenda tudo com todosp

2001
A Wikipedia é lançada em A Wikipedia é lançada em 
15 de agosto de 2001
O princípio da p p
enciclopédia online é a 
construção colaborativa 
d k dda Wikipedia
Grupos encontram, 

i   t ó  corrigem e constróem 
conhecimento muito mais 
rápido e com menos erros rápido e com menos erros 
que indivíduos



Agora junte tudo o que você temg j q

2003
O MySpace é lançado nos 

2004
O MySpace é lançado nos 
EUA. A Europa é o que 
mais o utiliza em redes 

O Yahoo! compra o Flickr, 
site de compartilhamento 

sociais.
O Facebook passa a 

p
de fotos e lança em Gama
Photobucket e diversas 

fdominar as redes sociais 
nos EUA.
N  B il    d  

outras ferramentas 
surgem seguindo o 
mesmo p incípiosNo Brasil, o sucesso do 

Orkut fará com que a 
empresa transfira sua 

mesmo princípios
Todas se integram com as 
ferramentas de blog e empresa transfira sua 

sede para o Brasil em 5 
anos

ferramentas de blog e 
redes sociais

anos.



Disseminaçãoç
2004

3 000 000 de blogs no mundo3.000.000 de blogs no mundo
O'Reilly promove a primeira Conferência Web 2 0O Reilly promove a primeira Conferência Web 2.0

2009
htt //d li i / t i / b2 0http://delicious.com/renataaquino/web2.0
http://www.go2web20.net



Web 2.0 no Brasil

Redes sociais

Outros artigos
2

4%
Total

Web 2.0

Redes sociais
9

16%

4%

2004 a 2008
10

18%
Web Semântica

5Wiki

56 

Artigos 5
9%

Wikis
4

7%

Artigos

Dissertações
Autoria Colaborativa

4
7%Blogs

12

Teses
12

21%

41,5mi
Rádio e TV

10
18%

,5
usuários de 
internet 18%

Trabalho apresentado no Challenges 2009 – Portugal
http://www.slideshare.net/renataaquino/web-20-na-educao-em-blogs-wikis-e-autoria-colaborativa-anlise-da-produo-cientfica-no-brasil



Um arquivo para o futuroq p

Blogs podem ser uma maneira de se comunicar mais 
rapidamente com os alunos e com a Academiarapidamente com os alunos e com a Academia



Uma prática sempre presentep p p

Empresas de tecnologia sabem que não basta apenas 
prover serviços mas preparar-se para um mundo onde prover serviços mas preparar se para um mundo onde 
a tecnologia e a educação convergem



E como eu faço um blog?ç g

Listas de discussão, outros blogs são pontos de partida 
para começar a participar e aprender a montar blogs para começar a participar e aprender a montar blogs 
na escola, na instituição ou blogs pessoais. Pode-se 
criar uma comunidade de colaboradores.
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