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Para que a Educação Superior desempenhe um papel significativo na construção de um Brasil 
mais desenvolvido e igualitário, a educação precisa ser acessível a um número bem maior de 
pessoas e, sobretudo, ser mais voltada para as necessidades dos alunos. As inovações em 
tecnologia e as novas mídias têm um enorme potencial para a concretização dessa meta, 
desde que as instituições estejam dispostas a introduzir inovações radicais no atual processo 
de ensino-aprendizagem. Para que isso ocorra, essas inovações devem fazer parte da 
estratégia institucional e não apenas depender de alguns poucos docentes inovadores. 
 
Inovação não se resume a ter uma idéia nova, mas a implantá-la e explorá-la com sucesso. 
Ela se distingue da criatividade, que é a habilidade de ter idéias. A história está repleta de 
exemplos de empresas que inovaram, introduzindo ou aperfeiçoando idéias alheias. A inovação 
é o processo chave que permite às empresas, dos mais variados ramos de atividade, competir 
no mundo globalizado. Para continuar firme no mercado é preciso produzir produtos e ser viços 
cada vez melhores, que surpreendam a clientela, pois caso contrário ela vai migrar para a 
concorrência. No caso das Instituições de Ensino Superior (IES) essa concorrência pode até 
estar em outro país, uma vez que a Internet eliminou as barreiras geográficas da educação. 
 
Podemos subdividir as inovações em dois tipos: incremental e radical. Inovações incrementais 
são melhorias aplicadas aos produtos, métodos, processos ou serviços. Sugestões e 
reclamações de clientes, sugestões de funcionários, são boas fontes de idéias para inovações 
incrementais.  
 
Praticamente todas as organizações são competentes em inovações incrementais, porém 
poucas são capazes de introduzir inovações radicais. Um exemplo de inovação radical é o uso 
de telefonia através da Internet, a chamada VoIP, com custos muito baixos. Entretanto, quem 
iria sugerir a uma empresa de telecomunicações que ela deveria desenvolver esse tipo de 
serviço? Foi necessário que uma nova empresa, a Skype, introduzisse com sucesso essa nova 
idéia. As inovações radicais são capazes de alterar completamente o panorama de uma 
determinada indústria, tirando a clientela de líderes de mercado.  
 
É justamente com a implementação de inovações na gestão e na aprendizagem que algumas 
IES, criadas no alvorecer deste novo milênio, estão atraindo grande número de alunos e 
tirando a clientela que antes era cativa de IES tradicionais. 
 
As nossas IES necessitam, em sua grande maioria, implementar inovações radicais no seu 
processo de ensino aprendizagem. A razão é muito simples: estão atuando ainda como se 
estivessem no século 20. Não perceberam que para os jovens desta geração o ensino oferecido 
é, em geral, enfadonho e irritante, não motiva. Esta é a principal causa da elevada evasão e 
inadimplência. 
 
A maioria não se deu conta de que estamos no século 21 e que é necessário preparar 
profissionais o mercado de trabalho atual. Isto só é possível utilizando a tecnologia do século 
21, com currículos adequados à nova realidade. Enganam-se as IES que julgam bastar 
introduzir a tecnologia no processo de ensino, como por exemplo, dotar cada sala de aula de 
sistema multimídia de projeção.  
 
Se os professores apenas transferirem para o sistema de projeção o que antes apresentavam 
em transparências, ou no quadro negro, se a Web for utilizada apenas para publicar o currículo 
do curso, os planos de aula e o conteúdo ministrado, ganha-se apenas em organização e 
facilidades para os alunos. É uma inovação incremental, porém para vencer a concorrência e 
sobreviver nesta década do novo milênio a mudança tem que ser muito mais radical.  
 
O currículo, os planos de aula, o conteúdo, o método pedagógico, devem refletir a nova 
realidade, para formar profissionais letrados no ambiente digital, com fluência visual. A 
fluência visual é a habilidade de entender, pensar e comunicar-se graficamente. Não se trata 
de ser capaz de fazer belas fotografias, ou aprender a desenhar, ou a usar um programa de 
desenhos por computador.  



Trata-se de estar habilitado a expressar idéias visualmente. Este é apenas um exemplo das 
novas habilidades que devem ser desenvolvidas nos currículos. 
 
Não é preciso muita criatividade para imaginar o que deve mudar no ambiente de ensino 
aprendizagem a fim de motivar e engajar os jovens deste novo milênio. Basta observar as 
inovações que esses jovens já introduziram em seus hábitos, como por exemplo:  
 
- Fazer compras, trocas e vendas pela Internet utilizando sites como o do Mercado Livre.   
- Interagir com amigos distribuídos geograficamente utilizando mensagens instantâneas, 
inclusive com vídeo e voz.    
- Baixar músicas e trocar músicas em MP3.   
- Construir novos jogos, alterando jogos existentes através de ferramentas de customização.   
- Publicar informações, comentários e criações pessoais, para interagir com conhecidos e 
desconhecidos e receber seus comentários.  
- Encontrar pessoas e trocar torpedos usando o celular.   
- Marcar reuniões e realizá-las via Internet. 
- Construir bibliotecas de música e filmes. 
- Interagir com equipes que se auto-constituem em jogos de múltiplos jogadores on-line. 
- Construir e divulgar Fotoblogs. 
 
Só para citar um exemplo, o Windows Live Messenger possui 250 milhões de usuários e o 
espaço fornecido, recentemente, por esse ambiente para a criação de blogs, tem 100 milhões 
de usuários. A grande maioria desses usuários é jovem, é da chamada Geração Internet. A 
aprendizagem interativa é uma das inovações absolutamente necessárias, pois a primeira 
característica que sobressai, ao analisarmos esses hábitos dos atuais jovens, é a 
interatividade. Muitas IES estão adotando uma estratégia equivocada ao desenvolver 
ambientes de e-learning utilizando equipes constituídas principalmente por web designers, 
produzindo páginas que apitam, soltam fogos, são visualmente atraentes e fazem um escarcéu 
ao menor clique do aluno. A aprendizagem interativa realiza-se na mente e não nas mãos do 
aluno. Somente atividades que desafiam e motivam os alunos, que os obrigam a refletir, 
podem ensinar com eficácia.  
 
É importante ressaltar que o que mais desmotiva um aluno é a apresentação de muita teoria 
sem atividades de aplicação. É, também, a falta de avaliação crítica das atividades por ele 
desenvolvidas. Essa avaliação pode ser introduzida através de interação dos alunos com seus 
pares. A colaboração entre pares é essencial para a aprendizagem. 
 
A inovação no ambiente de aprendizagem tem que basear-se no desenvolvimento de 
experiências mais ricas, envolvendo os alunos em muitas atividades práticas. Tem que ser 
capaz de motivar os alunos desinteressados, tem que desafiá-los e fasciná-los, criando 
experiências realísticas, contextualizadas, e não uma mímica sem sentido da realidade. O 
currículo precisa introduzir conteúdos orientados para o futuro, como por exemplo, bioética, 
neurociência, nanotecnologia, medicina genética.  
 
A era digital está a demandar das IES uma ampla gama de inovações, como já ocorreu em 
outros ramos empresariais. É preciso mudar e inovar nos currículos, na organização e gestão 
institucional, na arquitetura das salas-de-aula, no ambiente de ensino aprendizagem, na 
avaliação da aprendizagem e sobretudo, na criação de novos espaços de aprendizagem, 
centrados no aluno.  
 
A principal barreira para a inovação nas IES é a resistência à mudança, tanto por parte dos 
gestores quanto por parte dos docentes. Entretanto, resistir às mudanças impostas pela era 
digital será letal, tanto para docentes quanto para instituições. Algumas IES já estão 
conseguindo desenvolver ambientes de ensino-aprendizagem que fascinam os alunos e 
diminuem custos. Estas já estão crescendo a taxas bem maiores que a média do mercado, 
atraindo alunos dos concorrentes. Não há tempo a perder, a inovação na aprendizagem tem 
que ser o foco principal da estratégia institucional. 
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