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A o longo de sua vida, Paulo Renato preencheu o requisi
to essencial para ser qualificado como grande homem 
público: por muitos anos ainda seu desempenho na área 

da educação exercerá impacto (positivo) nos rumos desse setor 
tão vital para nosso país. 

Entre suas principais realizações pontuais estão a introdução 
da avaliação sistemática da qualidade do ensino nos seus diferen
tes níveis (Enem, Saeb); a criação do Fundo de Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental (Fundef, rebatizado como Fundeb pelo 
governo do PT); o impulso decisivo à expansão do ensino técni
co no país; a criação do Bolsa Escola; a introdução do sistema de 
incentivos segundo o mérito e os resultados na educação paulis
ta, acompanhado de outras medidas destinadas à maior qualifi
cação dos professores. 

Não custa lembrar: os exames nacionais de avaliação, que logo 
se estenderam também aos municípios e Estados, são uma con
dição para a formulação de políticas educacionais adequadas, 
bem como para o controle de qualidade do sistema. O Fundef 
reforçou a descentralização do ensino fundamental, aportan
do mais recursos aos municípios. Por isso mesmo associou-se 
a uma das maiores conquistas do governo Fernando Henrique 
e do seu ministro Paulo Renato: a universalização do acesso à 
escola. Nem um nem outro cantaram vitória definitiva em ra
zão desse grande resultado, pois estava bem claro que a batalha 
seguinte seria árdua: a melhoria da qualidade do ensino, muito 
aquém daquela que sonhamos todos. 

O Bolsa Escola acabou sendo a base do Bolsa Família. É im
portante notar que ele começou do zero - sem cadastros, sem 
nenhuma estrutura prévia. Isso ressalta o talento do Paulo Re
nato e de sua equipe. Aliás, o ex-ministro mostrou sempre uma 
característica que percebi desde que nos conhecemos no Chile, 
quando ele veio fazer um curso de pós-graduação em economia, 
no final dos anos 1960, na faculdade onde eu dava aulas: enorme 
capacidade para equacionar questões complexas, atuar em mo
mentos difíceis, em situações complicadas. Isso, ao lado de um 
estilo de trabalho intenso e agregador, seja com seus chefes, seja 
com seus colaboradores. 

OBRA 
Paulo Renato, 
o ministro de 

FHC que morreu 
no dia 26 de 

junho depois 
de um infarto 

Como ministro, secretário e, anteriormente, como deputado 
federal por São Paulo, reitor da Unicamp e gerente de operações 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Paulo Renato, 
gaúcho e gremista, sempre exibiu mais do que competência e ou
sadia. Era um homem ameno, tolerante em relação a ideias dife
rentes das suas e tratava com respeito críticos e adversários. Tinha 
horror a prestidigitação. Era criativo e sabia absorver bem a cria
tividade dos outros, procurando dar-lhe um sentido prático. 

Foi-se cedo, cedo demais. Na noite do domingo anterior a sua 
morte, estivemos juntos por muitas horas. Falamos de tudo um 
pouco. Ele mesmo viria a dizer a outros amigos que tínhamos 
passado nossa vida a limpo. Na conversa descontraída, mostrou 
passar um bom momento, feliz pela família - três filhos e seis 
netos - que ele criara de modo tão dedicado. Estava bem pro
fissionalmente, pronto para cuidar da saúde e desejoso de con
tinuar presente nas questões públicas. Por que durou tanto a 
conversa? Talvez, como a fatalidade evidenciou, porque fosse a 
última. Perdemos um bom amigo e um grande brasileiro, que 
só fez bem a seu povo. 
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ão é fácil falar do legado de Paulo Renato. Ministro da 
Educação do governo Fernando Henrique, secretário 
em São Paulo no governo Montoro e Serra e reitor da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), foram tantas 
suas contribuições que seria quase impossível enumerá-las. Vou 
me ater às grandes mudanças que fez como ministro. 

Sua gestão deixou marcas relevantes e representou uma virada 
na política educacional do país. A aprovação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, em 1996, trouxe importantes inovações no 
modo de funcionamento do sistema, tornando-o mais flexível 
para o enfrentamento das mudanças sociais e tecnológicas. A 
criação do Fundef revolucionou o sistema de financiamento do 
ensino fundamental e garantiu a universalização do acesso para 
crianças e jovens de 7 a 14 anos. Houve ainda a elaboração das 
Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para todos os 
níveis e modalidades de ensino, o Bolsa Escola, a reforma do en
sino técnico e a expansão do sistema por meio de parcerias com 
municípios e associações. São mudanças que transformaram a 
educação brasileira e moldaram a nova face do MEC. 

Tive a honra de trabalhar com ele em seus oito anos no MEC 
ocupando diferentes cargos. Mas foi como presidente do Inep 

que pude conhecer melhor suas qualidades. Muito mais técnico 
que político, preocupava-se em tomar decisões orientadas por 
indicadores, metas e resultados. Sentia-se, como costumava di
zer, um comandante de um Boeing sem nenhum instrumento de 
navegação. Estrategicamente, definiu a montagem do sistema de 
informação e avaliação como mecanismo decisivo para subsidiar 
a formulação de políticas e monitorar ações. 

O primeiro desafio foi a reformulação do Sistema de Avaliação 
da Educação Básica, o Saeb. No início de 1995, os dados do Saeb 
93 estavam engavetados. Faltavam equipe e orçamento para fina
lizá-lo. A primeira medida foi reestruturar o Saeb, para torná-lo 
comparável ao longo do tempo e, pela primeira vez, avaliar uma 
amostra de escolas públicas e particulares de todo o país. Desde 
então, o Saeb se mantém como referência e base da Prova Brasil 
e Ideb, criados em 2005. 

O segundo desafio foi a implantação do Provão, em 1996, para 
avaliar o ensino superior. Enfrentou enormes resistências de re
presentantes de universidades e mesmo dentro do governo e re
presentou a prova de fogo da montagem do sistema de avaliação. 
O Provão só se concretizou devido ao empenho pessoal de Paulo 
Renato e ao papel da opinião pública favorável à transparência 
de informações sobre a qualidade dos cursos. 

O terceiro desafio foi a criação do Enem. Desde o pr i 
meiro dia, Paulo Renato manifestava grande preocu
pação com o ensino médio e os efeitos negativos do 
vestibular. Aplicado pela primeira vez em 1998, o Enem ra
pidamente ganhou a adesão voluntária dos jovens. Em 2002, 
mais de 2 milhões participaram do exame e cerca de 400 ins
tituições já o adotavam como critério de acesso à universidade. 

Essas iniciativas só foram possíveis com a completa reorgani
zação do Inep, transformado em órgão responsável pela produ
ção de informações. A produção das estatísticas e a atualização 
anual do Censo Escolar foram a base das mudanças. O Funcef 
só se tornou viável depois da organização do Censo nos Esta
dos e municípios. 

Em 1995, o MEC não dispunha de estatísticas confiáveis, de 
avaliações de desempenho dos sistemas estaduais e municipais, de 
dados sobre a evolução das instituições de ensino superior. Com 
exceção da Capes, tudo se movia com base em números "mais ou 
menos" organizados. Mesmo o total de matrículas era quase uma 
ficção, variando de 31 milhões a 38 milhões no ensino fundamental. 

O sistema de informação e avaliação representou uma mu
dança de fundo na cultura política do país. A cultura de avalia
ção contaminou os meios de comunicação e instigou um debate 
mais fundamentado sobre ensino. A divulgação de resultados de 
avaliação mudou o tom do debate e estimulou o surgimento de 
pesquisas no campo da economia da educação. 

De estilo agregador, Paulo Renato possuía admirável capacida
de de organizar e liderar equipes, sempre objetivo, bem-humo
rado e entusiasmado. Sabia ouvir e estimulava a crítica. Foi um 
grande homem público. 
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