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David Thornbourg defende uso da criatividade no uso da tecnologia. Em palestra na Educar 
2011, ele apresentou 'engenhocas tecnológicas'. 
 
Enquanto muitos adultos procuram manter as crianças longe de seus smartphones, o 
americano David Thornburg, consultor em tecnologia e educação, se orgulha de ter criado um 
aplicativo para a neta brincar de desenhar na tela do aparelho. E, se alguns professores 
torcem o nariz para o uso de celulares em sala de aula, ele se empolga ao contar como ficou 
impressionado diante da atitude de uma aluna que, durante a aula, usou o aparelho para 
filmar um experimento que fazia e, dali mesmo, postou o vídeo no YouTube. 
 
Para ele, smartphones e tablets são tecnologias que estão quebrando paradigmas, já fazem 
parte do dia a dia e podem, sim, ser incorporadas às salas de aula. 
 
“O ponto principal é que deve haver regras sobre o que é apropriado e o que não é apropriado. 
Por exemplo, se uma criança usa o celular de uma forma que não é apropriada, e continua 
usando mesmo após ser alertada, o celular pode ser recolhido. Aí, os pais têm que ir até a 
escola para retirar o aparelho”, sugere. Segundo ele, o método funciona. “Nenhuma criança 
quer ficar constrangida”, argumenta. Além disso, o consultor defende que os professores 
precisam de ajuda para saber como utilizar tantas ferramentas nas aulas. 
 
Engenhocas tecnológicas 
 
Thornburg provocou o público da Educar 2011, feira realizada em São Paulo, ao mostrar que a 
tecnologia pode ser utilizada na aprendizagem. Ele apresentou engenhocas tecnológicas que 
podem ser incorporadas por professores em suas aulas. E antes que alguém pudesse dizer que 
aquilo deveria custar milhares de reais, ele se antecipava em falar quanto havia gasto. 
 
Uma das engenhocas apresentadas foi uma máquina de design em plástico. Ela funciona como 
uma impressora que esculpe objetos de acordo com desenhos feitos no computador. “As 
pessoas dizem ‘tecnologia é muito caro, não posso ter’. Isso não é verdade”, afirma. O 
aparelho em questão custa de R$ 2 mil a R$ 4 mil, afirma. “Os alunos podem ter aula de 
geometria, construir algo e levar pra casa”, argumenta. 
 
Também fez sucesso um instrumento musical interativo que custa, segundo o especialista, 
menos de R$ 300. Duas hastes paralelas projetam feixes de luz que captam os movimentos 
das mãos e os traduzem em melodias. Os tipos de sons são projetado na tela do computador, 
o que possibilita saber que tipo de música se está “tocando”. 
 
Jantar via Skype 
 
O especialista defende a experimentação, o compartilhamento e a criatividade em fazer novos 
usos da tecnologia. E apresenta seus próprios exemplos de como fazer isso. “Nós temos uma 
filha em Curitiba. Como experimento, nós colocamos uma tela de computador na mesa e 
colocamos uma câmera em cima. E ela fez o mesmo em Curitiba. Se quiséssemos, poderíamos 
jantar juntos via Skype. Ela nos veria e nós a veríamos com seu noivo. Só não poderíamos 
passar as batatas”, brincou. 
 
“Use sua criatividade, você pode encontrar meios baratos de incrementar as coisas”, 
recomenda. 
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