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O modelo de sala de informática
que impera na maioria das esco-
las brasileiras contrasta com o
cotidiano dos jovens na rede
mundial de computadores. De
um lado, a disposição individual
das máquinas grandes. Do outro,
o celular sofisticadamente co-
nectado 24 horas por dia. Um
problema prático e incoerente
com a base da construção de co-
nhecimento, concluiu Henrique
Sobreira, professor do programa
de pós-graduação em educação
da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj). “Em sínte-
se, tanto a informática quanto o
desenvolvimento pedagógico
apontam para uma relação em
rede de uso e produção”, diz.

Depois de chegar a este dia-
gnóstico após anos de estudo,
Sobreira buscou definir um con-
ceito que corrigisse a falta de mo-
bilidade e, ao mesmo tempo, de-
senvolvesse um método em que a
educação virtual se efetivasse
junto à presencial. Como fazer
um desenho de sala de aula que
permita à aula ser não só do futu-
ro informatizado, mas também
do pedagógico? A resposta reme-
te à Habto Design, uma empresa
especializada em soluções de de-
signs para diversas áreas. A es-
treia em educação ocorreu com o
sistema mobiliário Revoluti, que
potencializa o uso da informática
na sala de aula, em linha com o
que planejava o professor da Uerj.

A sala Revoluti é formada por
mesas giratórias equipadas com
computadores integrados, que
podem mudar de posição de ma-
neira rápida e prática. As cadei-
ras são giratórias e todo o cabea-
mento é embutido, passando por
dentro da mesa e por baixo do
piso elevado. A solução permite
diversidade de configurações, de
forma a se adaptar a cada tipo de
aula: expositiva, debate, apre-
sentação, pesquisa, trabalho em
grupos, entre outras.

“Após a encomenda da Uerj,
estabelecemos uma parceria
para continuar desenvolvendo o
produto e levá-lo ao mercado.
Existe um casamento muito
grande entre design e educação
em busca do melhor aproveita-
mento das tecnologias. Nosso
desafio para explorar a função
pedagógica do computador foi
transformar a sala em algo mais
flexível, gerando mais acessibi-
lidade aos professores”, conta
Eduardo Cronemberger, um dos
sócios da Habto Design.

Para Sobreira, que é coorde-
nador pedagógico do projeto, a
sala modulável pode ser aplica-

da em qualquer estágio do ensi-
no. “Estamos propondo pro-
gramas que funcionem em rede
na sala de aula. A construção
individual está garantida, basta
ver os cursos de línguas para
aprender sozinho”, observa. O
professor exemplifica lembran-
do de uma aula em que falou
sobre música atonal. Em dois
minutos, todos pararam e assis-
tiram o vídeo de um concerto
russo na internet.

Passado um ano de pesquisas
com a sala piloto na faculdade de
pedagogia da Uerj, o produto
está pronto para entrar no mer-
cado. A preparação da infraes-
trutura é da Habto, enquanto a
Uerj se encarrega do treinamen-
to. Uma sala, inclusive, já está
sendo instalada na faculdade de
comunicação da instituição ca-
rioca. “Cada escola que adquirir
a sala se torna mais do que um
cliente. Vira um participante da
pesquisa: o uso em massa po-
tencializa o conhecimento em
massa”, analisa Sobreira. ■

Professor da Uerj e Habto criam
Henrique Sobreira e empresa de design
desenvolvem sala informatizada voltada
à construção coletiva de conhecimento

A sala Revoluti é
formada por mesas
giratórias, além de
terem computadores
integrados, que
podem mudar de
posição de maneira
rápida e prática

Uma das modalidades da sala Revoluti é o formato estilo palestra, para aulas de apresentações

Os sócios da Habto, Diogo Lage, Eduardo
Cronemberger e Gil Guigon, projetaram um
ambiente que possibilita diversos tipos de aula
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Enem no campo de forças
No campo da física, resiliência é definida como a capacidade de um
material resistir a choques. Em psicologia, o conceito é entendido
como uma combinação de fatores que dão ao ser humano condi-
ções de superar adversidades sem “entrar em parafuso”. No mun-
do organizacional, o entendimento é semelhante. A resiliência é
tratada no contexto das habilidades necessárias para uma tomada
de decisão, quando estão em jogo a tensão do ambiente e o desejo
de vencer por um propósito maior. Os problemas com o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) alcançam todos esses aspectos.
Resta saber onde está a maior capacidade de resiliência para supe-
rar os conflitos e seguir adiante.

Quanto à resiliência do “material”, ela parece garantida pela me-
todologia do exame, reconhecida internacionalmente. O modelo,
além de permitir comparar o desempenho dos candidatos com jus-
tiça, mesmo que eles façam o teste em momentos diferentes e com
questões diferentes, se propõe a conferir mais a qualidade do que a
quantidade de conhecimentos. É, por isso, um instrumento estrate-
gicamente adequado para servir de referência à melhoria da educa-
ção no ensino fundamental e médio e à expansão do ensino superior.
Como expressou o ministro Fernando Haddad, ao ser questionado
por comissão do Senado no último dia 17, o Enem se insere no siste-
ma de “banda larga” de acesso às universidades, ao lado de várias

outras ações, como o ProUni e a po-
lítica de financiamento estudantil
(Fies). E a “banda” é de tal magnitu-
de no contexto brasileiro, tão ema-
ranhada e cheia de minúcias, que ja-
mais estará imune a falhas. Interessa
sua capacidade de acolher soluções
e aperfeiçoamentos, de voltar ao
equilíbrio após uma tensão. O Enem
já tem mais de 10 edições.

Mais complicado, no contexto
psicológico, é o exercício da resiliên-
cia para os 3 milhões e 300 mil parti-
cipantes do exame. Os que se enten-
derem prejudicados pelas falhas, po-
derão fazer outra prova, sem dramas.
Difícil para todos eles, no entanto, é
servir de alimento para sensaciona-
lismos midiáticos e para as facções
políticas dispostas a fazer qualquer
faísca virar incêndio, tendo em vista
a montagem ministerial do novo go-
verno. O fogo amigo, aliás, é um dos
mais empenhados nesse jogo.

Por fim, temos a resiliência no contexto organizacional, da qual
o ministro da Educação representa hoje a ponta mais forte e mais
frágil ao mesmo tempo. Forte pelo caminho percorrido. Fragiliza-
do pelo momento político. Na dividida entre a tensão do ambiente
e o desejo de ver vencer um propósito maior, ele transmitiu, aos
que o inquiriam na comissão do Senado, um alerta curto e grosso:
“Os indivíduos vão e vêm, mas as instituições não se recuperam
assim, precisam ser preservadas para o bem do país, ser conside-
radas pelos serviços que prestam ao Brasil, olhadas à luz de sua
história”. Frase de efeito ou não, dá a dimensão da decisão a ser
tomada pelo próximo governo. A educação corre o risco de entrar
em parafuso. Haja resiliência! ■

A “banda” é de
tal magnitude no
contexto brasileiro,
tão emaranhada e
cheia de minúcias,
que jamais estará
imune a falhas.
Interessa sua
capacidade de
acolher soluções e
aperfeiçoamentos,
de voltar ao
equilíbrio após
uma tensão
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O módulo das atividades de criação em grupo é útil para antecipar a profissionalização
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