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RESUMO

A história das últimas décadas tem sido a de uma sociedade que muda e que revela a 
perplexidade humana diante de um mundo marcado pela velocidade das imagens, dos 
sons, da comunicação. As relações entre os homens se esvaem pelos meandros de uma 
sociedade competitiva e individualista, mas que, contraditoriamente, exige do indivíduo a 
capacidade de ser múltiplo, flexível, ilimitado e universal. Essas mudanças influenciam 
decisivamente o modo como os sujeitos se relacionam entre si e com o mundo. E sendo a 
educação  um fenômeno  essencialmente  relacionado  ao  modo  de  ser  e  de  existir  dos 
sujeitos, também está envolta a esse processo de transformação. Educadores e educandos 
vivenciam na sua cotidianidade os conflitos inerentes a esse modelo sócio-educacional 
contraditório. Especificamente no caso do educador, ocorre um distanciamento do sujeito 
em relação ao seu próprio ser e a essência mesma de sua prática. Ao se ver ilhado frente às 
mudanças sócio-educacionais, o educador se depara com uma intensa crise de identidade, 
pois  tais  mudanças  passam  a  servir  como  um  pretexto  ideológico  para  exigir  deste 
profissional  a assunção dos fracassos escolares,  o  que se torna um insuportável  fardo 
sobre  seus  ombros.  O  processo  de  degradação  da  profissão  docente,  sua  crescente 
proletarização e a conseqüente perda do status  que seu ofício possuía, leva o educador a 
uma  situação  asfixiante,  geradora  de  frustrações  e  decepções,  lhe  propiciando  um 
verdadeiro mal-estar docente, por meio do qual um sentimento de renúncia e desilusão 
parece tomar o seu modo de ser e de existir. A temática do mal-estar docente é bastante 
premente  nos meios  acadêmicos  a  partir  de  análises  sociológicas  e  psicológicas.  Este 
trabalho,  entretanto,  apresenta  uma  outra  perspectiva,  um  outro  olhar,  diferente  das 
investigações  científicas  sobre  a  questão.  Buscando  compreender  e  refletir  sobre  essa 
realidade, se propõe a fazer uma leitura fenomenológica e existencialista do sentido de ser 
educador na contemporaneidade. Um sujeito, cuja ação está posta entre a angústia que o 
toma  e  a  liberdade  do  vir-a-ser  humano.  Para  tanto,  terá  como  referencial  teórico  o 
pensamento do filósofo, romancista e dramaturgo francês Jean-Paul Sartre, que oferecerá 
os fundamentos filosóficos necessários para realizar, após a apresentação dos princípios e 
conceitos da ontologia fenomenológica existencial, uma leitura da situação do educador 
nesses tempos de mal-estar, destacando o paradoxo da liberdade humana e relacionando-o 
com a ação educativa. 


