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O desenvolvimento econômico de Pernambuco, impulsionado por projetos estruturadores no 
Complexo Industrial e Portuário de Suape e pelo polo de informática do Recife, está atraindo 
um dos personagens mais influentes da história recente da educação e desenvolvimento 
tecnológico: o norte-americano David Thornburg. Diretor executivo do Thornburg Center, 
fundado há 25 anos em um subúrbio de Chicago, ele foi cientista do Centro de Pesquisas da 
Xerox na década de 70, e, como professor voluntário da Universidade de Stanford no 
Departamento de Design, inspirou o roteirista Tom Schulman, seu ex-aluno, a escrever o filme 
Sociedade dos Poetas Mortos, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro em 1989.  
 
O filme retrata um professor que leva os alunos a pensar por conta própria, a valorizar suas 
emoções e, com o espírito do Carpe Diem, aproveitar cada dia com prazer e disposição para os 
desafios.  
 
Palestrante requisitado em sua área, David Thornburg há 14 anos assessorou o então 
presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, na criação de um projeto educacional para o país 
baseado em quatro pilares, que pretendiam revolucionar o ensino americano: a disponibilidade 
de computadores modernos e outros dispositivos de aprendizagem para cada aluno; salas de 
aula conectadas umas às outras e ao mundo; softwares educacionais integrantes do currículo e 
tão interessantes quanto vídeo games e professores aptos a usar e a ensinar com a tecnologia.  
 
O educador conta que muita coisa mudou desde que atuou junto ao governo americano. Por 
exemplo, a relação de alunos por computador, que passou de doze máquinas para cada um 
para quatro computadores por aluno. Hoje, afirma, 57% das famílias norte-americanas com 
crianças na escola têm acesso à internet rápida. Apesar dos avanços, Thornburg vê falhas no 
cumprimento das metas e defende o uso das tecnologias mais modernas para transformar a 
realidade. "O software livre pode exercer papel fundamental neste momento, a um custo 
menor do que o do livro didático, que muitas vezes está defasado num período de dois anos", 
ressalta.  
 
Casado com a brasileira Norma Costa, que conheceu quando ela fazia mestrado na 
Universidade da Califórnia e era ligada à consultoria pernambucana ARS Consult, Thornburg, 
aos 66 anos, prepara-se para vir morar em Recife, onde mantém um apartamento e amigos 
com quem toca blues e bossa nova há pelo menos um ano.  
 
Impressionado com as estimativas da geração de 250 mil a 400 mil empregos no estado nos 
próximos anos e o Porto Digital, um conglomerado de empresas ligadas à informática, que 
atende a corporações como Motorola e envia alunos da Universidade Federal de Pernambuco 
para a Microsoft e outras gigantes mundiais de tecnologia, ele quer contribuir com a formação 
de jovens para ocupar essas vagas - seja voluntariamente, para escolas públicas, ou como 
consultor das particulares.  
 
Crescimento à vista  
 
"Tenho visitado o Brasil há cerca de vinte anos e vejo que a economia de Pernambuco vai 
explodir. As oportunidades são incríveis", afirma, emanando o entusiasmo do professor John 
Keating, vivido pelo ator Robin Williams no filme Sociedade dos Poetas Mortos.  
 
Para Thornburg, se boa parte dos empregos previstos forem na área de engenharia, o estado 
deve ter ainda mais pressa na formação de pessoal. "A grande questão é como fazer as 
pessoas perceberem esta necessidade. Para dar conta de 400 mil empregos precisamos criar 
ambientes onde as crianças possam ver que as áreas de engenharia e tecnologia são 
importantes", afirma, defendendo seu foco em Ciências, Matemática, Engenharia e Tecnologia.  
 
As justificativas para acreditar no crescimento de Pernambuco se baseiam na ampliação da 
infraestrutura, no aumento de vôos para os Estados Unidos e na chegada da Internet 2, de 
alta velocidade, que irá ampliar o acesso global a videoconferências cada vez mais 



aprimoradas pelas novas tecnologias. David revela-se apaixonado pelo cenário que reúne as 
praias e a cultura local e acredita que isso tudo deve ser aproveitado no aprendizado.  
 
"Em Pernambuco há cidades de chão batido, com mulheres fazendo renda debaixo de árvores 
e a Ave Maria soando às 18h como se voltássemos há cem anos. A diferença é que existem 
redes de fibras ópticas ao longo da linha do trem e isso permite que as pessoas vendam seu 
artesanato para todo o mundo, sem intermediários, pela internet. Coisas como essas me 
deixam esperançoso porque a qualidade de vida não está sendo destruída e pode ser 
fortalecida pela tecnologia", observa.  
 
Inspirado em Caruaru  
 
Thornburg faz questão de deixar claro que não vem apenas ensinar, quer trocar experiências - 
o que já faz na prática. A partir do modelo de aulas de iniciação científica e aerodinâmica para 
alunos de 12 a 17 anos criado pela ARS Consult para o Colégio Atual, na cidade de Caruaru, 
conhecida por sua feira e pela arte em barro do Mestre Vitalino, distante 120 quilômetros do 
Recife, surgiu o Thornburg Center Space Exploration, também nos EUA.  
 
"David encantou-se pelo projeto e além do Space Exploration voltado para astronomia e física 
de lançamentos, formou uma espécie de comitê gestor com cientistas como a brasileira Rosaly 
Lopes, astrônoma, especialista em geologia planetária e vulcanologia, e o astrônomo Seth 
Shostak, do Instituto de Pesquisa de Inteligência Extraterrestre (Seti), na Califórnia", sócio da 
ARS Consult, Eduardo Sefer. "Conseguiu até a adesão da NASA que forneceu simuladores de 
vôos de ônibus espaciais para aulas direcionadas a alunos de nível médio nos Estados Unidos."  
 
A paixão de David Thornburg pela ciência e a tecnologia nasceu quando ele tinha 14 anos e 
acompanhou o lançamento do Sputinik, em 1957. "Naquela noite soube que seria um cientista 
ou um engenheiro. A base das tecnologias atuais foi desenhada pelas crianças do céu de 
outubro de 1957", afirma.  
 
Outro parceiro em Pernambuco, o historiador Manuel Afonso, defensor ativo da adoção da 
tecnologia na educação, vem tecendo articulações para promover a vinda de David Thornburg 
a fim de que a temporada no Estado seja a mais proveitosa possível para as escolas. O 
ambiente é favorável. Das 1.100 escolas públicas da rede estadual, 90% contam com 
laboratórios de informática e novos modelos vêm sendo abraçados por cidades de todos os 
portes, do litoral ao sertão. Um deles, no município de Jaboatão dos Guararapes, vizinho ao 
Recife, já contará com a participação voluntária de David e de Norma Thornburg. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C5. 


