
 

Professor Paulo Sérgio Pantaleão 

Uma vida dedicada à educação em Goiás 

 

Uma lágrima,  um sorriso e a serenidade de quem dedicou a vida à difícil e 

nobre causa de pensar a educação em Goiás. Com a sabedoria dos 

educadores, calejados pela vida de persistência e trabalho, o professor 

Paulo Sérgio Pantaleão sempre tem uma palavra de estímulo e conforto 

para os colegas, familiares e amigos. Ele defende a filosofia de que na vida 

é preciso ser aprendiz de tudo. “A vida é um aprender minuto a minuto e 

esse aprender tem que ter o sentido de se fortalecer para que as invejas e 

os desrespeitos não sejam vistos como maldade do outro para você. É 

maldade para ele mesmo”, ensina.  

 

 Diz com orgulho que aprendeu lições de humildade e sabedoria com o 

amigo Chico Xavier, que conheceu na adolescência, quando trabalhava no 

Bar 1001, em Uberaba, onde o médium costumava tomar um cafezinho no 

meio da tarde. “O que mais me marcou foi o desprendimento e a 

capacidade dele em assimilar a dificuldade das pessoas, sempre 



apontando um bom caminho”, ressalta. Certa vez recebeu dele o seguinte 

conselho: “Seja muito humilde, enfrenta o que  tiver que enfrentar porque 

um dia você será útil à sociedade”. Conselho que Paulo Pantaleão afirma 

ter procurado adotar nos mais diversos aspectos de sua vida, 

especialmente por ter construído com a esposa uma família (três filhos e 

dois netos) que o enche de orgulho. 

O professor conta que começou a trabalhar muito cedo para ajudar a 

família e que as dificuldades serviram de estímulo para se dedicar aos 

estudos. Em 1975 mudou-se para Goiânia, onde passou no vestibular para 

o curso de Matemática da Universidade Católica de Goiás. Passou por 

vários empregos até que em 1984 foi admitido no estado por meio de 

concurso público. Foi Integrante da Fundação Pedroso Horta onde 

participou da elaboração de políticas públicas governamentais na área da 

educação, no Governo de Henrique Santillo. Também participou no 

Governo Henrique Santillo, da criação do primeiro Plano de Carreira da 

Educação em Goiás. 

  Uma de suas primeiras experiências de trabalho foi a construção do 

Colégio Cora Coralina, na Vila Redenção, onde foi o primeiro diretor. Sob 

sua direção, o Colégio Cora Coralina se destacou por implementar a 

pedagogia de projetos, um modelo de educação menos tradicional, com 

envolvimento da comunidade, agregando igrejas, associações de 

moradores, liga de futebol, com desenvolvimento de várias atividades 

como gincanas educativas, concurso de fanfarra, aulas de datilografia e 

convênio com o CIEE, com acesso a estágios para os estudantes a partir do 

2º ano do segundo grau (hoje Ensino Médio).  

 Entre os ex- alunos estão médicos, advogados, contadores, servidores dos 

Correios, professores, bancários e empresários. Um dos maiores desafios 

foi despertar o potencial empreendedor em alunos que não gostavam de 

estudar.  Hoje um dos alunos que aprendeu a empreender nos eventos e 

festas escolares no Cora Coralina se transformou em empresário de 

sucesso e exporta seus produtos para vários estados brasileiros como 

Bahia, São Paulo, Porto Alegre e até para o Japão. 

 



Escola Viva 

Como educador, Paulo Pantaleão  entende que a escola deve preparar o 

aluno para a vida, que deve ser um espaço vivo, sem muros e totalmente 

integrado à comunidade.  É radicalmente contra a reprovação, pois o 

papel da escola é trabalhar positivamente o pensamento, a 

intelectualidade e a inteligência do aluno, preparando-o para se tornar um 

cidadão útil à sociedade. Segundo ele, isto se faz por meio da  

implementação da pedagogia de projetos voltados para o 

desenvolvimento integral do aluno. 

Como superintendente de Ensino Não Formal, durante o governo 

Henrique Santillo, implementou diversas inovações voltadas para a 

educação de jovens e adultos, contribuindo com a certificação de milhares 

de pessoas que tinham dificuldade de evoluir profissionalmente.Lutou 

contra a corrente política que defendia o fim do ensino supletivo durante 

a elaboração da Constituição do Estado de Goiás, em 1989, e conseguiu 

assegurar o direito graças a uma emenda popular. 

 Nos dois primeiros governos de Marconi Perillo, foi superintendente de 

Ensino Médio, período em que coordenou a primeira seleção e indicação 

de diretores de escolas estaduais. Participou do processo de reforma do 

ensino médio em conformidade com a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, para implantação do projeto Escola Jovem, que propunha a 

reforma física e pedagógica das unidades, matriz curricular flexível e a 

transformação das delegacias em subsecretarias.  

Foram criadas as salas temáticas, com ornamentação trabalhada pelos 

próprios alunos, que fazem rodízio entre as diferentes salas de aula. 

Segundo Paulo Pantaleão a movimentação trouxe nova vida para as 

escolas. Os alunos foram incentivados a participar de bandas marciais e de 

projetos de pesquisa que resultaram em várias escolas premiadas, 

inclusive pela Unesco. 

Outra iniciativa pioneira na área de educação, que chegou a Goiás graças à 

visão do professor Paulo Pantaleão, foi o Multicurso Gema – Grupo de 

Estudos de Professores de Matemática, desenvolvido em parceria com a 



Fundação Roberto Marinho. Suas sugestões de melhoria dos materiais 

oferecidos foram acatadas e ao final foi constatado crescimento médio de 

7% ao ano.   “Com o projeto as aulas se tornaram menos decorativas e 

mais práticas, sendo ministradas inclusive em construções civis. 

“Infelizmente não há prosseguimento e os investimentos são 

desperdiçados. É bom lembrar que educação se faz com décadas de 

investimentos, que os erros precisam ser corrigidos e a metodologia 

aprimorada”, destaca. 

Paulo Pantaleão trabalhou na administração municipal de 

Goiânia, onde foi diretor administrativo do Instituto de Planejamento 

Municipal (Iplam) e na Secretaria Municipal de Cultura, onde participou do 

planejamento do Centro Livre de Artes de Goiânia e da Feira da Lua. 

Trabalhou na Escola de Governo Henrique Santillo e atualmente é assessor 

de relações sindicais no Gabinete de Gestão de Serviços Públicos e 

Qualidade no Atendimento.  


