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RESUMO 
 
O presente relatório dá embasamento ao documentário “Ser professora”, produto 
audiovisual para mostrar a relação de uma família com a escolha de seguir a mesma 
profissão na área da educação. Ao longo das últimas três décadas, diversas pessoas 
desse mesmo grupo social decidiram tornarem-se professores, mesmo que de idades 
e especializações diferentes, a tomada de decisão, de maneira direta ou indireta, teve 
relação com esse vínculo estabelecido. Partindo desse ponto inicial, o principal 
objetivo é mostrar a trajetória individual e os desafios da profissão, sobretudo com 
relação à pandemia do novo coronavírus que impôs uma nova maneira de ser 
professor. O resultado deste produto foi um documentário de 17 minutos de duração 
que mostra seis professoras e suas opiniões sobre a profissão no cenário atual, com 
a proposta de ao mesmo tempo evidenciar esse lado pessoal e familiar e um recorte 
da situação da educação no Brasil atualmente.
 
Palavras-chaves: família; professores; pandemia; jornalismo; documentário.



 

ABSTRACT 
 
The following project supports the documentary “Being a teacher”, an audiovisual 
product to show the relationship between a family and the choice to follow the same 
profession in the education area. Over the past three decades, several people from 
this same social group have decided to become teachers, even though they have 
different ages and specializations, the decision-making, directly or indirectly, has been 
related to this bond. Starting from this, the main objective is to show the individual 
trajectory and the challenges of being a teacher, especially in relation to corona virus 
that imposed a new way of teaching. The result of this product was an 17-minute 
documentary that shows six female teachers and their opinions about the profession 
in the current scenario, with the proposal to highlight both this personal and family side 
and an outline of the situation of education in Brazil nowadays. 
 
Keywords: family; teachers; pandemic; journalism; documentary. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este relatório dá base para um documentário sobre a escolha que une a 

geração de uma família: a profissão de professor, com o objetivo de falar sobre a 

questão particular da escolha de cada um, assim como a importância da valorização 

da educação e como tem sido a adaptação desses profissionais em meio à pandemia. 

Um dos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, discorrido no artigo 6º diz respeito aos direitos sociais, entre eles, o da 

educação. Segundo o artigo 205, “a educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”, compondo assim um dos pilares essenciais da 

sociedade. 

O profissional da educação pode exercer diferentes funções, dependendo da 

sua especialização e área de atuação. No caso dos professores das séries iniciais, 

principal escolha das fontes que fizeram parte do produto deste relatório, a média 

salarial é cerca de R$3.431,40 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, 

na cidade de São Paulo, e de R$2.171,58, em Carapicuíba, cidade da região 

metropolitana de São Paulo, que é palco da trajetória dos profissionais em questão, 

segundo dados divulgados no site “Salário.com.br”1, com base em informações 

oficiais, do período de janeiro a setembro de 2020, do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (CAGED/MTE).  

Dessa maneira, a profissão de professor, esse que em diferentes momentos da 

vida é o responsável por guiar milhares de pessoas, em diferentes faixas etárias, 

gêneros, raças e credo, carrega um desafio de ajudar a formar cidadãos. Um desafio 

que cada ano fica mais difícil com cortes de investimentos, falta de valorização e, 

neste ano, algo ainda mais inesperado e desafiador: uma pandemia. 

Esses profissionais tiveram que se readaptar ao ensino à distância e buscar 

soluções para continuar exercendo sua profissão longe das salas de aulas e de seus 

alunos. No primeiro semestre de 2020, a temática educação ganhou destaque na 

mídia com diversas publicações sobre os desafios, soluções inteligentes e 

 
1 Dados divulgados no meio digital no site Salario.com.br no dia 31 de outubro de 2020. 
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preocupações com o futuro de todos os alunos impactados por esse novo modelo de 

ensino, principalmente aqueles que não tem condições de se adaptar ao formato.  

Apesar dos desafios que os professores vivenciam há anos, essa nova 

dinâmica tem colocado em prova as maneiras de reinventar e pensar no futuro da 

educação no país. Mesmo com todos os estigmas que já existem há anos, mais de 

dez pessoas, de uma mesma família, com idades próximas, escolheram seguir com 

essa profissão. Além do desafio do ensino a distância, os professores, e alunos, 

tiveram que se adaptar ao “novo normal”. Sem uma previsão certeira para o retorno, 

principalmente das séries iniciais, a cada novo pronunciamento de autoridades do 

estado ou de prefeituras, esse reencontro é adiado.  

Levando esses pontos em consideração, para ilustrar o presente Trabalho de 

Conclusão de Curso, foi produzido um documentário em vídeo sobre a trajetória 

desses professores de uma família que, com idades parecidas, tomaram a mesma 

decisão, contando a história ao longo dos anos, com os desafios da carreira e do 

momento atual. Com o propósito de retratar, por meio de entrevistas intimistas com 

essas pessoas que têm suas histórias interligadas, a ideia principal foi trazer à tona 

esse elo de uma geração que viu na educação, em diversos níveis, a profissão de 

suas vidas. 

A pergunta-problema deste TCC é: “Um documentário é capaz de mostrar os 

desafios de ser professor em meio à pandemia, tendo como base a história de uma 

família que teve gerações unidas pela escolha desse ofício?”.  

O objetivo principal deste projeto é realçar esse laço familiar em comum e trazer 

a visão desses profissionais sobre a evolução da profissão e as mudanças que esse 

pilar tão essencial sofreu ao longo dos anos, com ênfase no período de pandemia. 

Com intenção de manter o lado humano e de forma pessoal, uma vez que as 

personagens principais são parentes, os objetivos secundários foram entrevistar 

essas professoras; acompanhamento, quando possível, de pelo menos um dia com 

um profissional para entender sua rotina; verificação das ferramentas de trabalhos e 

as adaptações que foram feitas para o momento de aulas à distância, assim como a 

perspectiva para o futuro da profissão. 

Para conferir a carga emocional pretendida, pelo laço sanguíneo entre as seis 

professoras que formam o conteúdo do projeto, o documentário é o formato ideal para 

registrar o conteúdo, trazendo a união entre o lado mais poético e pessoal, e o factual, 

com a realidade da educação no Brasil.  



11 

A metodologia utilizada foi a de captação de áudios e imagens por meio de 

entrevistas presenciais e à distância para ilustrar a trajetória de cada fonte e os 

desafios da profissão. Além das entrevistas, gravações em campo também foram 

feitas para contextualizar o momento, retratando como está a escola no momento 

atual; o que tem sido feito; o “vazio” trazido pela pandemia para um ambiente que 

sempre esteve cheio. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Levando em consideração os pontos apresentados no tópico anterior, para a 

fundamentação desta pesquisa para a produção do documentário, foi fundamental a 

pesquisa bibliográfica, com teorias e artigos que dão embasamento para os pontos 

centrais do projeto. 

 

2.1 Família: conceito e relação com a educação 

Segundo o dicionário on-line Michaelis2, família é definido como um conjunto 

de pessoas, em geral ligadas por laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto; 

um conjunto de pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, 

filiação ou mesmo adoção; parentes. 

Um conceito ideológico que impõe uma homogeneidade mítica aos diversos 

meios pelos quais as pessoas organizam suas relações íntimas, apenas 
colabora para distorcer a variedade das formas de vida e das relações, e para 
acentuar as hierarquias. (STACEY, 1998 apud BIROLI, 2014, p. 40). 

 

Família pode se definir como um conjunto de normas, práticas e valores que 

têm seu lugar, seu tempo e uma história, uma construção social, com normas e ações 

ligadas ao Estado (BIROLI, 2014, p. 7). Nesse sentido, o seu conceito foi ficando cada 

vez mais abrangente com o passar dos anos, tendo em vista  o início da 

sistematização do conceito de família teve início na Antiga Roma, de maneira 

patriarcal e rígida, mas que hoje, séculos depois, com a evolução, pôde sair desse 

modelo considerado tradicional, composto por pai, mãe e filhos, e caminhando para 

novos formatos, reconhecidos até de maneira judicial. 

 
2 Dicionário digital Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa disponível on-line. Consulta 

feita no dia 23 de junho de 2020. 
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Como já mencionado, seja por laços de sangue ou de afinidade, o elemento 

familiar está presente na vida de todo indivíduo, de uma forma ou de outro, sendo um 

pilar da organização da sociedade e tido como o primeiro espaço de aprendizado que 

a criança desenvolve suas relações e experiências. 

Dentro dessa composição familiar, a educação começa dentro dos lares, para 

depois ser explorado por anos durante a trajetória de ensino, dos anos iniciais até 

mesmo chegar à academia.  

Independentemente de como a família é constituída, esta é uma instituição 
fundamental da sociedade, pois é nela que se espera que ocorra o processo 
de socialização primária, onde ocorrerá a formação de valores. Este sistema 
de valores só será confrontado no processo de socialização secundário, isto é, 
através da escolarização e profissionalização, principalmente na adolescência. 
(VALADÃO; SANTOS, 1997 apud DE SOUSA, 2008, online). 

 

Nesse sentido, a escola se constitui com uma referência da identificação de 

elementos pré estabelecidos no âmbito familiar, construindo a identidade daquele ser 

em desenvolvimento. Por isso, é necessário que a família e a escola estabeleçam uma 

sinergia a fim de superar as dificuldades e criar um elo de apoio, dada a importância 

desses dois pilares sobretudo para as crianças. Ressaltando a importância tanto da 

educação, quanto da base familiar, a relação entre as duas frentes que dão base ao 

desenvolvimento do projeto deste relatório. 

 

2.2 Profissão professor  

 A profissão de professor, dentre suas inúmeras variações e funções, tem como 

objetivo formar o aluno e passar o conhecimento adquirido, com o intuito de fazer com 

que ele se desenvolva, contribuindo para uma melhora na sociedade, assumindo 

também um compromisso social da profissão de docente. 

De acordo com Marcelo (2009), a profissão docente é uma “profissão do 

conhecimento”, um trabalho baseado no “compromisso em transformar esse 

conhecimento em aprendizagens relevantes para os alunos” (p.8). Dessa maneira, o 

professor é tido como o profissional que trabalha com o conhecimento, e, além disso, 

necessita de uma constante atualização de seu material, para que possa passar seu 

aprendizado aos discentes.  



13 

Desde a segunda metade do século passado, o professor e a escola sofreram 

a transição de um ambiente que apenas cumpria com sua função básica de uma 

escola primária com funções de alfabetização, para um local onde “a escola passa a 

ser pensada na perspectiva do desenvolvimento econômico e social” (CHARLOT, 

2008), passando a reconhecer mais o valor desses profissionais da educação para a 

sociedade e aumentando a responsabilidade dos professores. 

Nesse sentido,  

(...) o professor sofre os efeitos de uma contradição radical da sociedade 
capitalista contemporânea. Por um lado, esta precisa de trabalhadores cada 
vez mais reflexivos, criativos, responsáveis, autônomos – e, também, de 
consumidores cada vez mais informados e críticos. Por outro lado, porém, ela 
promove uma concorrência generalizada, em todas as áreas da vida, trate-se 
de produção, de serviço, de lazer e até de beleza. Sendo assim, uma formação 
cada vez mais ambiciosa é proposta a alunos visando cada vez mais à nota e 
não ao saber. (...). (CHARLOT, 2008, p. 21) 

 

Com isso, os desafios dessa profissão milenar ganha cada dia maiores desafios 

e coloca em prova a essência do “ser professor” que, em meio a uma pandemia, teve 

que se forçar a adaptar sua rotina e formas de lecionar e fazer com que sua vocação 

para ensinar consiga ainda transmitir conhecimento aos alunos. 

 

2.3 Documentário 

 O documentário pretende descrever e interpretar o mundo da experiência 

coletiva, fator que faz com que se aproxime da prática jornalística, como observa Melo 

(2002), em seu artigo “O documentário como gênero audiovisual”. Esse formato 

permite passar um conteúdo jornalístico, com uma relevância social, mas com uma 

abordagem mais cinematográfica, deixando com que o público assimile aquele 

conteúdo que está recebendo.  

 

O documentário, enquanto gênero, é produzido com objetivos bem claros de 
evidenciar recortes da realidade. Partindo de um fato, procura mapear outros 
fatos correlacionados, acontecimentos interligados, causas e consequências. 
Traz consigo o tom de explicação, apresenta imagens e depoimentos que 
comprovam o que é dito e também funcionam como registro, como mecanismo 
de resgate da memória humana. (MELO; GOMES;MORAIS; 2001, online) 

 

Segundo Nichols (p.47, 2005), a definição de documentário é sempre relativa 

e comparativa, fazendo uma metáfora com o significado da palavra “amor” e a 
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dificuldade em definir esse sentimento, da mesma forma, ele comenta sobre a 

complexidade de definir o que é um documentário. 

 

O documentário, diferentemente da ficção, é a edição (ou não) de um conteúdo 
audiovisual captado por dispositivos variados e distintos (câmera, filmadora, 
celular), que reflete a perspectiva pessoal do realizador - ou seja, nem tudo é 
verdade no documentário -, envolvendo informações colhidas no mundo 
histórico, ambientações quase sempre realistas e personagens na maioria das 
vezes auto determinantes (que falam de si ou desse mundo), roteiro final 
definido e não necessariamente com fins comerciais, com o objetivo de atrair 
nossa atenção. (LUCENA, 2012; p.13) 

 

 Sendo assim, o documentário permite que o autor explore o assunto, no caso 

a relação de um grupo de pessoas da mesma família com a profissão de professor, e 

deixe que o receptor faça sua interpretação ao mesmo tempo em que recebe um 

conteúdo jornalístico com apuração e técnica.  

 Ainda segundo Nichols (2005), os documentários podem ser classificados em 

seis tipos: poético, expositivo, observativo, participativo, reflexivo e performático; cada 

um com uma abordagem e foco específico para o que o autor pretende atingir ao 

passar a mensagem principal. Entre esses modos, dois modos foram escolhidos para 

produção do produto base deste relatório: modo expositivo e o participativo. 

O modo expositivo é capaz de enfatizar a objetividade e o argumento daquele 

material que está sendo trabalhando no documentário, que “dirige-se ao espectador 

diretamente com legendas ou vozes que propõem uma perspectiva, expõem um 

argumento ou recontam a história.” (NICHOLS, 2005, p.142). Enquanto o modo 

participativo permite com que o próprio documentarista, como sugere o nome, tenha 

uma maior interação com a equipe e entrevistados.  

 

O documentário participativo tomou forma com a percepção de que os 
cineastas não precisavam disfarçar a relação íntima que tinham com seus 
temas, contando histórias ou observando acontecimentos que pareciam 
ocorrer como se eles não estivessem presentes. (NICHOLS, 2005; p. 137) 

 

Dessa maneira, o documentário permanece com o seu caráter jornalístico, 

expondo a história das personagens e os fatos, mas unindo a participação “que 

enfatiza o engajamento localizado, a integração negociada e o encontro carregado de 

emoção” (Nichols, 2005, p. 162). 
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2.4 Jornalismo Humanizado 

 O jornalismo humanizado permite com que o produto tenha uma abordagem 

mais próxima do assunto, dando destaque ao ser humano por trás do fato. Para 

Cremilda Medina, no livro “A arte de tecer o presente - Narrativa e cotidiano” (2003), 

o repórter tem a função de mediador social dos discursos da realidade. A autora 

também faz uma crítica aos esquematismos da profissão que não consideram a 

emoção, e que “o fechamento numa razão reducionista impede a emoção solidária 

que capta os movimentos do outro, da mesma maneira que a atrofia dos sentidos da 

relação não favorece a ação complexa.” (2003, p.50). 

No artigo “Humanização e desumanização do jornalismo: algumas saídas”, 

para a revista Comunicação Midiática, Ijuim (2012) afirma que o jornalismo só é 

desenvolvido “graças  à exclusiva   capacidade    humana   de   criar   sistemas   de   

comunicação”, e que a partir da modernidade que foi possível trabalhar com esse 

processo de humanização da sociedade, e, consequentemente, do jornalismo.  

Em entrevista concedida para a Revista Alterjor (2016), feita pela jornalista 

Suzana Rozendo Bortoli, Jorge Kanehide Ijuim afirma que:  

 

Para um jornalismo humanizado, como suponho, que este fazer começa antes 
da pauta, na consciência do ser jornalista. No trabalho de apuração, o repórter 
não se relaciona com um objeto, mas com outros seres humanos envolvidos 
no processo comunicativo. Dessa forma, sua busca envolve a compreensão 
das ações dos sujeitos da comunicação – é a expressão dos sentidos da 
consciência – dos seus entrevistados e da sua própria consciência. Na   
procura   da essência dos   fenômenos, atribui-lhe significados, os sentidos, 
para proporcionar ao público, mais que a explicação, a compreensão das 
ações humanas. Em sua relação com o mundo, o jornalista esvazia-se de 
preconceitos de modo a captar, ver e enxergar, ouvir e escutar, questionar e 
sentir. (IJUIM, apud BORTOLI, 2016, online)  

 

Sendo assim, como descreve Medina (2003, p.74), “se a comunicação social 

se propõe à ação solidária, a construir redes de significação contemporânea, terá de 

pesquisar, sensibilizar-se e praticar a dialogia”. O jornalismo humanizado servirá de 

base para a produção do documentário que tratou de maneira próxima a realidade e 

desafios os professores têm durante sua carreira, utilizando dessa corrente do 

jornalismo para tratar do assunto de forma humana e pessoal.  
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3 DESENVOLVIMENTO DA PEÇA  

 Escolher o tema para o meu Trabalho de Conclusão de Curso não foi uma 

tarefa simples, mas, ao mesmo tempo, surgiu de uma necessidade e ideia repentina. 

Na disciplina de Projetos de TCC (2S2019), e até abril deste ano, meu trabalho seria 

sobre a invisibilidade social dos coletores de lixo da cidade de São Paulo. Mas, por 

conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, algumas das ideias e 

planejamento de execução para um documentário sobre o tema foram se tornando 

cada vez mais complicados. 

Foi então que em uma conversa com meu orientador comentei sobre educação 

e o fato da minha família ter uma forte ligação com a área, com mais de dez pessoas 

que com idades próximas, dentro de cada geração, tomaram a mesma decisão com 

relação a qual carreira seguir. Dessa maneira, todo o trabalho dos últimos meses foi 

deixado de lado para focar em algo do zero: a relação da minha família com a 

educação. 

Por muitas vezes cheguei a questionar sobre a execução do projeto que foi um 

grande desafio pessoal. Apesar de ser um tema com fontes de fácil acesso, meu 

grande receio era garantir que o projeto ficasse com um olhar jornalístico sobre o fato 

e não apenas um vídeo sobre uma determinada família. O principal gancho para a 

narrativa foram as discussões a respeito dos novos desafios da educação e de ser 

professor em meio à pandemia. Dessa maneira, conseguiria unir um tema atual e com 

relevância e contar uma parte da história da minha família.  

Abordando a questão da escolha de uma profissão que une gerações e a 

maneira que a educação foi se transformando, até chegar ao cenário atual, busquei 

dividir o conteúdo em pequenos capítulos, para a construção de uma história da qual, 

de maneira direta e indireta, também faço parte. 

 De acordo com o que foi descrito no referencial teórico, o documentário é 

híbrido, sendo utilizado o expositivo e participativo, segundo a classificação 

estabelecida por Nichols (2005), de modo que a ideia foi mostrar os motivos que 

levaram cada uma dessas pessoas, com idades próximas, a tomarem a decisão da 

carreira e a visão delas sobre a profissão ao longo dos anos.  

A linguagem trabalhada tem como base o jornalismo humanizado, a fim de falar 

sobre o tema de maneira mais próxima do assunto e das fontes, que já possuem um 

grau de intimidade entre si. Durante esse processo de definição de linguagem, li o livro 
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“A vida que ninguém vê”, da jornalista e escritora, Eliane Brum, e a maneira como ela 

descreve com riqueza de detalhes e de forma que permite que o leitor sinta empatia 

com as  personagens, algo que transmitir no documentário, com as adaptações do 

audiovisual, para passar essa forte ligação entre essa família e o ofício. 

 

3.1 Entrevistas e fontes 

 Para dar o tom pessoal ao trabalho, a escolha das fontes foi feita partindo das 

conexões e nível de proximidade entre elas.  Portanto, o primeiro passo foi listar todos 

os profissionais da área da educação de minha família e fazer a escolha de quais 

seriam as principais entrevistas, partindo do ponto da personagem central 

estabelecida: minha mãe.   

As entrevistas aconteceram de maneira presencial e à distância, levando 

sempre em consideração a preferência da fonte dado o cenário atual, apresentando 

uma personagem de cada vez, para que o fio condutor, que será detalhado no próximo 

tópico, pudesse ser construído. 

As entrevistadas foram: 

● Valéria Freitas - minha mãe, professora das séries iniciais há 28 anos 

desenvolvendo trabalho com educação infantil na mesma escola, da prefeitura 

da cidade de Carapicuíba, há 26 anos; 

● Silvana Lopes - minha prima, professora da rede estadual das cidades de 

Carapicuíba e Osasco, especializada em geografia e história, com atuação no 

Ensino Fundamental I (até o sexto ano); 

● Simone Assis - minha prima, professora de educação física de escola da rede 

particular na cidade de Barueri e também em centros de atividades focados na 

terceira idade, além de produção de conteúdo voltado para sua área de atuação 

no YouTube; 

● Sônia Pereira - minha tia, professora já aposentada, porém ainda lecionando 

para educação infantil;  

● Gislene Valentim - minha prima, professora aposentada, atuou por diversos 

anos à frente da diretoria de uma escola na cidade de Carapicuíba; 

● Ineide Pereira - minha tia, a primeira professora da família, hoje já aposentada, 

mas atuou por mais de 30 anos na área de literatura em escolas e cursinhos 

preparatórios para vestibular. 
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3.2 Equipamento, montagem e edição 

A produção do formato audiovisual demanda diversas habilidades, mas 

levando em consideração o momento atual, todas as filmagens das entrevistas foram 

feitas por mim, com auxílio dos próprios entrevistados, ou da minha mãe, Valéria 

Freitas, que me acompanhou em alguns momentos, inclusive nas filmagens na escola, 

que só foram possíveis após a autorização da diretora da escola que ela trabalha.  

Para as filmagens presenciais, utilizei meu próprio celular, um Iphone 11, 

utilizando a opção HD e em alguns momentos a funcionalidade 4k, e um tripé, fazendo 

a captação de áudio com um microfone de lapela. Já para as online, utilizei o aplicativo 

de videoconferência chamado Zoom para gravar som e imagem. Apenas a entrevista 

com a Ineide Pereira foi feita utilizando a plataforma Teams devido à problemas de 

conexão. Todos os arquivos foram salvos no OneDrive do e-mail mackenzista para 

ser de fácil acesso a qualquer momento e ter a garantia que os arquivos estivessem 

salvos em um sistema de armazenamento em nuvem. 

A decupagem, minutagem, roteiro e edição foram feitos exclusivamente por 

mim. Utilizei o programa de edição Filmora 9, após ter problemas com o acesso 

remoto fornecido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e indisponibilidade de 

tempo para ir editar de maneira presencial nos laboratórios. Optei por esse programa 

pela facilidade e valor do plano, que me permitiu fazer tudo que precisava.  

Já havia editado alguns materiais audiovisuais antes, alguns no Premiere e 

outros por meio de aplicativo no celular, mas a organização do roteiro e fazer a edição 

de maneira independente transformando o conteúdo bruto de cerca de três horas em 

17 minutos foi o maior desafio da montagem da peça.  

A ideia principal foi de produzir um documentário que permita o público receber 

o conteúdo e refletir sobre questões relacionadas a importância da educação, como 

pilar da sociedade, assim como ter empatia pelas personagens, sentindo-se próximo 

ao decorrer do produto. Durante o período de produção, busquei referência em alguns 

documentários que retratam a temática da educação e entre eles, “Pro dia nascer 

feliz”3, que foi uma importante referência para posicionamentos de câmera e também 

em como contar as histórias das personagens. Para tratar do lado mais pessoal, 

 
3 No documentário, produzido em 2005, com direção do cineasta e jornalista João Jardim, o tema 

central é o sistema de educação brasileiro, apresentado a partir do depoimento de estudantes e 
professores de diferentes colégios e regiões do Brasil, dando uma visão das diferentes situações e 
realidade que a educação e inquietações da vida representam para cada um deles.   
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levando em consideração o tema familiar, assisti também ao documentário 

“Santiago”4, que ajudou principalmente na maneira de como começar o produto. 

Além dos documentários, assistir outros TCCs ajudaram muito no processo de 

montagem. Em especial, me inspirei em dois projetos que também foram orientados 

pelo professor Vanderlei Dias, o “Dentro do Lar”, produzido em 2018 por Laura Isern, 

e “1936”, de 2019, feito por Letícia Parron, que mesmo com assuntos diferentes, 

tratam de um tema a partir da ótica do espaço familiar. 

Para seguir com a montagem, dividi o documentário em três blocos principais: 

escolha da profissão; trajetória e desafios; e por fim, o motivo do nome do produto, o 

que representa “ser professora” para cada entrevistada. 

O primeiro bloco foi destinado a apresentação geral dos integrantes da família 

e a sua relação com a profissão, ressaltando a grande quantidade de pessoas que 

optaram por seguir essa carreira, transformando em imagens os dados que serviram 

de base no referencial teórico, e que estão descritos no tópico 2.1 Família: conceito e 

relação com a educação, e no 2.2 Profissão professor.  

Na segunda parte, o objetivo foi trabalhar a “jornada do herói”5, contando os 

desafios da profissão, na visão de cada uma, ressaltando o momento atual com as 

adaptações que tiveram que fazer na sua rotina. Já no último bloco, para encerrar o 

documentário, escolhi focar na visão pessoal de cada uma sobre o que a escolha da 

profissão representa na vida delas.  

Para compor a trilha sonora, escolhi duas trilhas brancas6. A múscia “Spirit of 

Success”, com um tom mais alegre e de inspiração foi usada na introdução do 

documentário. Ao longo do produto, optei por deixar apenas as sonoras e o som 

ambiente das entrevistas. Até chegar no último bloco, onde selecionei uma música 

mais emotiva e de impacto, chamada “Unconditionally”, que vai até os créditos.

 
4 Com roteiro e direção de João Moreira Salles, produzido em 2007, Santiago é o nome não só do 

documentário, mas também do personagem principal. Durante 30 anos, Santiago foi mordomo da 
família de Salles, uma família muito rica, culta e influente, e o documentário conta a sua própria história 
através das memórias do mordomo.   
5 Jornada do Herói, também conhecido como monomito, é o conceito criado por Joseph Campbell sobre 
a estrutura utilizada para contar histórias dividida em 12 etapas e, em cada uma delas, o herói supera 
algum desafio ou toma uma decisão para avançar em direção ao desfecho. 
6 Trilha branca são músicas que podem ser usadas sem custo por qualquer pessoa e são encontradas 
em bibliotecas de músicas online, como por exemplo o YouTube. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A principal questão que me deparei no decorrer do processo foi entender que 

a história das seis mulheres que entrevistei, também faz parte da minha história e 

contribuiu para que eu chegasse até aqui. Mas, mais do que isso, foi ter uma visão 

mais ampla da realidade que ser filha de professora sempre me passou: minha família 

não nasceu com essa paixão pela educação, mas foi ensinada a seguir esse caminho. 

E por motivos pessoais, mesmo com desafios e a latente desvalorização, escolheram 

continuar nessa jornada. 

A escolha da peça se deu pelo apreço pela área do audiovisual. Eu sempre 

gostei de estar frente às câmeras, mas o desafio de fazer de forma individual todas as 

etapas da construção do produto foi algo que muitas vezes me fez questionar minha 

escolha e capacidade. Mas que no final, me fez entender que de fato era possível e 

pude apreciar cada entrevista ganhando forma e vida na construção da narrativa. 

Vivenciar o último ano da faculdade de maneira quase que integral no modelo 

à distância não estava entre o esperado e os planos que delimitei. Por muitas vezes, 

senti que “perdi” algumas coisas, entre elas o meu projeto inicial sobre os coletores 

de lixo na cidade de São Paulo, que inclusive foi algo que, apesar de uma decisão 

própria, acabou me desestabilizando. Porém, depois de toda essa trajetória, pude 

perceber que na verdade “ganhei” a oportunidade de me desafiar e transformar meu 

último trabalho como estudante de jornalismo em algo ainda mais pessoal. 

Após todo o período de desenvolvimento e produção, considero que tenha 

concluído meu principal objetivo de fazer um documentário que fosse a junção entre 

um tema familiar e um tema com relevância social. Estre Trabalho de Conclusão de 

Curso foi uma longa jornada, que, honestamente, não parecia ter fim. Foram dias 

quebrando a cabeça para montar o roteiro que fosse condizente com tudo aquilo que 

delimitei no relatório. Fazer com que os dois pontos centrais do documentário se 

juntassem em um só produto foi um desafio pessoal, que me mostrou mais uma vez 

o que mais gosto do jornalismo: contar histórias, que se tornam fatos. Além de manter 

o lado factual de um tema tão atual quanto educação, pude brincar com o lado poético 

e mais intimista para contar uma história que também faço parte. 

 Ao final da produção do documentário, acredito que consegui responder a 

pergunta-problema que guiou toda a produção: um documentário é capaz de mostrar 
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os desafios de ser professor em meio à pandemia, tendo como base a história de uma 

família que teve gerações unidas pela escolha desse ofício? 

Por meio de seis diferentes pontos de vista que se unem quando falam da 

binariedade presente entre amar lecionar, mas não se sentir valorizado, foi possível 

evidenciar os desafios que essa profissão que marcou duas gerações que não faziam 

ideia que ser professora ganharia uma nova faceta em meio a uma pandemia.   

Quanto ao futuro, a ideia inicial é deixar o documentário disponível no YouTube, 

de maneira que possa atingir um público diverso. Por se tratar de membros de uma 

mesma família, mesmo que em um primeiro momento isso seja tido como o principal 

do produto, o que de fato eu quis passar é essa relação com a educação e a 

importância disso para a sociedade. Dessa forma, além de expor com um 

documentário um caso isolado, ainda abre espaço para discussões sobre os desafios 

da profissão e condições de trabalho, que podem interessar um público de diferentes 

idades. 

Curiosamente, na semana que antecedeu a entrega final de todo o projeto, 

tomei conhecimento de um prêmio para TCCs sobre educação, apesar de um pouco 

pretencioso, essa também pode ser uma forma de expandir o trabalho. 

Com isso, a contribuição que deixo neste último capítulo da trajetória 

acadêmica para me tornar, de fato, jornalista, é a entrega de um documentário sobre 

educação e o legado que minha família conseguiu construir, fazendo a diferença na 

vida de centenas de crianças ao longo dos últimos 30 anos com a arte de lecionar.
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• Apêndice 1 

Autorização áudio e imagem de Valéria Aparecida Pereira de Freitas 
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• Apêndice 2 

Autorização áudio e imagem de Silvana Lopes de Assis 
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• Apêndice 3 

Autorização áudio e imagem de Simone Aparecida de Assis 
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• Apêndice 4 

Autorização áudio e imagem de Sonia Aparecida Pereira 
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• Apêndice 5 

Autorização áudio e imagem de Gislene Aparecida Valentim 
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• Apêndice 6 

Autorização áudio e imagem de Ineide Pereira da Silva 

 

 

 


