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Marcos Magalhães é mais conhecido pelos seus anos de trabalho à frente da Philips no Brasil. 
Aposentado desde 2007, nem parece que ele trocou o mundo empresarial pela educação. O 
engenheiro pernambucano traduz com facilidade para a linguagem econômica os problemas 
que a falta de qualidade da educação trouxeram ao país. 
 
Magalhães fundou o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) para mobilizar a 
iniciativa privada a produzir soluções educacionais inovadoras e replicáveis, "O brasileiro tem 
em média sete anos de escolaridade, enquanto a China tem 12, e a Coréia do Sul, 17. Isso 
reflete no PIB per capita desses países, por exemplo", afirma. 
 
Não são poucos os exemplos que Magalhães conta nos quais a educação atrapalha a economia. 
É o caso de um estaleiro em Pernambuco onde, de cada mil jovens que se candidatavam, 
apenas 30 tinham conhecimento mínimo de língua portuguesa e matemática. 
 
São os legados do tempo imperial, diz Magalhães. "O Brasil foi o último país da América Latina 
a ter uma universidade", lamenta. O reflexo disso é um atraso tecnológico que compromete o 
crescimento do país. "Os jovens fogem dos cursos de ciências e tecnologia não por falta de 
interesse, mas porque sabem que não têm condições de acompanhar", diz. 
 
Este cenário não é novidade, afirma Magalhães. A diferença é decidir fazer algo a respeito. 
"Minha atuação começou por conta de um acaso que virou caso e depois causa", brinca, com 
ares de trovador pernambucano. 
 
Após constatar que um colégio tradicional de Recife estava abandonado, Magalhães decidiu 
promover a reconstrução do edifício com a ajuda de um grupo de empresários. Trata-se do 
Ginásio Pernambucano, segunda escola pública mais antiga do país, fundada em 1825 com o 
nome de Liceu e reinaugurada pelo próprio D. Pedro II, em 1853. O colégio era referência no 
Nordeste. Nele estudaram nomes conhecidos como Epitácio Pessoa, Ariano Suassuna, Clarice 
Lispector e, por sorte, também Marcos Magalhães. 
 
A reconstrução do edifício levou dois anos e consumiu investimentos de R$ 3 milhões. Mas 
faltava trazer de volta a qualidade pela qual a escola ficou famosa. Começou aí a trajetória do 
Programa de Desenvolvimento de Centros de Ensino Experimental (Procentro), com foco no 
ensino médio. O primeiro programa foi implantado em 2004, no Ginásio de Pernambuco. 
 
Modelo de ensino 
 
O Procentro defende a adoção de políticas de educação integral, em que o aluno fica na escola 
das 7h30 às 17h. A principal diferença de outros programas de melhoria da educação é a 
constatação de que só a parceria entre os setores público e privado pode levar à real melhoria 
do ensino. O estado entra com a estrutura física das escolas e com professores pré-
qualificados, além de atuar como cogestor do projeto. O ICE mobiliza a comunidade local, 
inclusive empresários, oferece infraestrutura específica, como bibliotecas, e novas tecnologias 
em conteúdo, método e gestão. Essas ações têm dois focos: resgatar a dignidade do professor 
e também a do aluno carente. 
 
Hoje, o projeto atende 103 escolas em Pernambuco, 58 no Ceará, 22 no Piauí e 3 em Sergipe. 
"Deveríamos ativar mais três no Maranhão, mas as mudanças políticas obrigam a começar 
tudo de novo." 
 
A meta é chegar a 160 escolas em Pernambuco neste ano, aumentar uma unidade no Ceará, 
outras quatro no Piauí e uma em Sergipe. "Em Pernambuco, o projeto anda sozinho e esse é 
nosso objetivo. Temos até uma unidade dentro da Secretaria de Educação para cuidar do 
Procentro", explica Magalhães.  



 



 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 16. 


