
-A formação
-A carreira
-O mal-estar Prof. Renato Casagrande 

“Ser Professor na 
Contemporaneidade”



Um  mundo
cada vez
mais

exigente



Um  mundo
cada vez
mais

exigente



EXIGÊNCIAS

A  Revolução  
Tecnológica  
exige  mais  
do  que  

“mudança  e  
novidade”.  

Rompimento:

Comunicação
(linguagem)

Conceitos
(modelos  
mentais)

Modos
(comportamento)    



Dedicação

Foco

Equilíbrio

Egoísmo
POSTURA  PROFISSIONAL



Respeito

Amor/ódio

Igualdade

Questionamento
RELAÇÃO  COM  AUTORIDADES



Disciplina

Hierarquia

Competência

Admiração
MEIO  DE  LIDERANÇA



Estabilidade

Inclusão
MOTIVAÇÃO

Fatores  extrínsecos

Fatores  intrínsecos



Família

Prazer
VALORIZAÇÃO

Tempo

Sucesso





ALGUNS  COMPORTAMENTOS  IDENTIFICADOS  NAS  NOVAS  GERAÇÕES    

FRUSTRAÇÃO

INDIGNAÇÃO

DESMOTIVAÇÃO

INDISPOSIÇÃO

OMISSÃO

INDIFERENÇA

NYT– Paul	  Tough



Aluno



Família

Sociedade

Escola

Igreja









Liderados	  pela	  disciplina.

Postura	  profissional	  é
de	  dedicação.

Valorização	  da	  família. A	  perspectiva	  é	  a	  
sobrevivência.

Respeito	  às	  autoridades.

VALORES

Dinheiro	  é	  meio	  de	  vida.

Comportamentos	  dos	  Pais	  -‐ Ontem	  

Motivação	  é	  a	  
estabilidade	  no	  

emprego.



Tudo	  lhes	  interessa;	  
Porém,	  a	  maioria	  de	  maneira	  

Superficial.

Geração	  da	  angústia	  com	  forte	  
sensação	  de	  ansiedade,	  
sufocação,	  insegurança,	  falta	  de	  
humor,	  sentimento	  de	  dor,	  
sensação	  de	  perda,	  pois	  está	  no	  
olho	  de	  uma	  crise	  de	  
identidade.

Geração	  inconformada,	  aflita,	  
anelante,	  entusiasta	  e	  

competitiva.

Não	  são	  religiosos	  nem	  ateus;	  
Construíram	  uma	  forma	  particular	  de	  espiritualidade.

VALORESGeração	  em	  que	  o	  
sonho	  de	  eternidade	  
começa	  por	  uma	  

satisfação	  materialista	  
como	  dinheiro,	  poder,	  

fama,	  e	  termina	  
fabricando	  uma	  ética	  à	  

sua	  medida.

Valores	  dos	  Pais	  -‐ Hoje	  



Escola





Apenas 9,8% dos alunos do 3º ano do

ensino médio sabem o conteúdo

esperado de Matemática e 24,5%, o

de Língua Portuguesa.

(Fonte: Todos pela Educação Saeb 2013)



Alunos não veem mais sentido na escola.



Passivos
Previsíveis
Estáticos	  
Isolados

Silenciosos
Invisíveis

Ativos
Imprevisíveis
Migratórios	  
Conectados
Barulhentos
Públicos



Para	  quê	  e	  para	  quem	  preparamos	  as	  
crianças	  hoje?

O	  que	  esperamos	  desses	  seres	  humanos?

SUCESSO!!!
Sucesso  na  vida  em  sociedade,  na  vida  em  

família  e  na  vida  profissional



INTELIGÊNCIA	  
VOLITIVA



Carl  Sagan



• Tenha  flexibilidade  e  sensibilidade.
• Respeite  a  diversidade.
• Gere  resultados.
• Solucione  problemas.
• Estimule  e  busque  inovação.
• Construa  e  alavanque  relacionamentos.
• Comunique-se  de  forma  eficaz.
• Tenha  pensamento  crítico  e  iniciativa.
• Demonstre  excelência.

EMPRESA  BUSCA  Profissional  QUE:



“Educar  é  
ensinar  o  
indivíduo  a  
querer
fazer  o  que  ele  
deve  fazer.”

Platão



Professor



VOCAÇÃO

MISSÃOTRABALHO

PROFISSÃO

68%32%



A	  formação	  de	  
professores	  é	  o	  
principal	  gargalo	  
que	  nós	  temos	  

hoje	  para	  avançar	  
na	  qualidade	  da	  

educação.
Henrique  Paim



Só	  2%	  dos	  professores	  
brasileiros	  participam	  
de	  atividades	  práticas	  

de	  formação	  e	  
treinamento	  durante	  

sua	  carreira.

Instituto  Ayrton  Senna



Não é a escola, por si, que 
fará a transformação da 

sociedade, mas sem a escola 
isso não será feito.

Mário Sérgio  Cortella



Lee  Sing  Kong  – Ex-Diretor do  Instituto Nacional do  País  Asiático - Cingapura



Ênfase  no
Professor

Mas  que
professor?

Lee  Sing  Kong  – Ex-Diretor do  Instituto Nacional do  País  Asiático - Singapura



ExternoInterno

Controle

Flexibilidade

ATUAÇÃO

CONFIANÇA

DESEMPENHO

VALORES

PESSOAS

ESCOLA

MUNDO

RESULTADOS



O ensino é 
uma arte, 

uma ciência 
ou uma 

técnica?



O Professor é 
um artista, 

um cientista 
ou um 

artesão?



A profissão 
professor

-A formação
-A carreira
-O mal-estar

Comportamento 
esperado do 

educador 
contemporâneo



saberum Ser



A	  obrigação	  é	  seu	  ponto	  de	  
chegada	  ou	  seu	  ponto	  de	  partida?



Escolhemos uma
profissão diferente...



“Ensinamos	  aquilo	  
que	  somos e,	  
naquilo	  que	  

somos,	  encontra-‐
se	  muito	  daquilo	  
que	  ensinamos”

Antônio	  Nóvoa



“A  morte  de  um  educador  
começa  quando   a  rotina,    
os  problemas  e  a  

desesperança    ocupam  os  
seus  corações,

a  ponto  de  sufocar,  de  
adormecer  e  até  às  vezes  
matar  o  seu  amor”.  

W.	  Chan	  e	  Renée	  A.	  



“Conte-‐me	  e	  
eu	  esqueço.	  
Mostre-‐me	  e	  
eu	  apenas	  me	  

lembro.	  
Envolva-‐me	  e	  

eu	  
compreendo.”



“Para  ser  grande,  sê  
inteiro:  nada
teu  exagera  ou  
exclui.

Sê  todo  em  cada  
coisa.  Põe  quanto  és

No  mínimo  que  
fazes."

Fernando  Pessoa



www.	  renatocasagrande.com
facebook.com/renatoeducacao

www.	  renatocasagrande.com
facebook.com/renatoeducacao

MUITO 
OBRIGADO!!!

Você veio ao mundo para 
ser você.

Não se distraia!!!




