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valor, ao mesmo tempo que se modificam entre si.” (Cremilda Medina, 1986) 

 



6 
 

RESUMO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso consiste em uma série de perfis de meninas de 18 anos 
da Grande Florianópolis e Terra Indígena Ibirama-La Klãnõ, em Santa Catarina. A 
reportagem busca retratar o que pensa a nova geração de mulheres. Atingir a maioridade é um 
momento simbólico e traz mudanças e decisões importantes. É um desafio prático e 
emocional, que envolve sonhos, angústias e um anseio característico por liberdade e 
independência. Através dos relatos, é possível perceber o que une e distingue jovens 
mulheres de uma mesma idade e região. Entre as perfiladas, tem-se meninas de diferentes 
raças, orientações sexuais, crenças e realidades socioeconômicas. São sonhos, personalidades 
e medos distintos. A reportagem está disponível em plataforma online e conta com textos, 
fotos e áudios. A apuração aconteceu por entrevistas, majoritariamente remotas. 
 
Palavras-chave: Gênero; Jornalismo; Jornalismo Literário; Maioridade; Perfil; Santa 
Catarina. 
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1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 Completar dezoito anos é um marco na vida de qualquer pessoa. A idade simboliza a 

transição da adolescência para a vida adulta e traz consigo os anseios, os sonhos e as 

vontades características desse momento. Em um mundo em transformação, com certezas 

sendo revistas e valores repensados, essa nova geração — questionadora e conectada — 

promete mudanças. 

 Para este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), foram retratadas cinco meninas que 

têm 18 anos em algum período de 2020. Quatro delas — Diniz, Lorena, Maria e Renata — 

são moradoras da região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. A exceção é Sulihana 

Juvei, única indígena deste trabalho, que divide a vida entre Blumenau e a Aldeia Coqueiro, 

na Terra Indígena Ibirama-La Klãnõ, no catarinense Vale do Itajaí.  

Inicialmente, o que despertou interesse para o tema foi a reportagem online e o livro 

“This Is 18”, publicados pelo The New York Times, que contou com o trabalho da primeira 

Editora de Gênero do jornal, Jessica Bennet. Com o intuito de celebrar a girhood1 ao redor do 

mundo, a publicação é acompanhada de um editorial no qual são lembradas conquistas que 

mulheres internacionalmente reconhecidas por diferentes razões tiveram aos 18 anos. 
 
Quando Malala Yousafzai completou 18, ela abriu uma escola para garotas 
refugiadas sírias, convidando líderes de todo o mundo a providenciar “livros, não 

armas.” (..) No tempo em que tinha 18 anos, Britney Spears tinha dois álbuns na 

primeira posição da lista Billboard. (...) Aos 18, uma a cada cinco mulheres ao redor 
do globo estarão casadas. Milhões ingressarão no ensino superior. (TIMES, 2018, 
ONLINE).2 

 
Ao marco dos 18 anos, somou-se a importância de registrar os pensamentos, as 

convicções, as dúvidas e as vontades dessas pessoas que transitam entre os conceitos de 

menina e mulher. Em âmbitos legais, a idade tem uma questão especial, mas todas as 

expectativas ao redor dos 18 anos transpassam esse meio e têm reflexos diretos na vida 

social. A realidade socioeconômica, sexualidade, raça, crença e trajetória familiar promovem 

experiências distintas para meninas que compartilham de um mesmo tempo-espaço.  

 
1 A expressão é definida pelo Dicionário de Cambridge como “the period when a person is a girl, and not yet a 
woman, or the state of being a girl”. Em tradução nossa, “o período em que uma pessoa é uma garota, e não 
ainda uma mulher, ou o estado de ser uma garota”. 
2 Tradução nossa. No original: “When Malala Yousafzai turned 18, she opened a school for Syrian refugee girls, 
calling on leaders from around the world to provide “books not bullets.” (...) By the time she was 18, Britney 

Spears had had two No. 1 albums on the Billboard chart (...) By 18, one in five women across the globe will be 
married. Millions will enter college or university”. Disponível em: 

<https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/11/style/this-is-18.html#letter-from-the-editors>. Acesso em: 25 
nov. 2019. 

https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/11/style/this-is-18.html#letter-from-the-editors
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Quando se pensa em Florianópolis como a capital com o melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do país, esse grupo de meninas de 18 anos pode ser 

comparado a um mosaico: pequenas peças distintas entre si que, agrupadas, geram o efeito 

visual de unidade. Para melhor enxergar e compreender suas discrepâncias e encaixes, é 

necessário aproximar-se. 

Ainda assim, é válido ressaltar que, ao compartilharem da mesma idade e cidade, fatores 

socioculturais e biológicos conectam essas jovens mulheres. Integrantes da mesma “Geração 

Digital”, “Geração Conectada” ou “Geração Z” (FILHO; LEMOS, 2008), as personagens 

estão sujeitas aos  
 
(...) polos identitários e de sociabilidade mais relevantes, sobretudo em termos 
juvenis a princípio. Com isso esses tipos particulares de subjetividade coletiva, 
‘grupos etários’ homogêneos, puderam ‘funcionar’ dando vazão quase 

ritualisticamente a ansiedades, organizando vivências e emoções comuns, porém 
também gerando ethos e ‘subculturas’ específicas, as quais poderiam ou não ser 

congruentes com valores sociais gerais legítimos e/ou com os meios para alcançá-
los (DOMINGUES, 2002, p. 85 apud TOMAZ, 2013, p. 103). 
 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, foi interessante comprovar os diferentes 

estilos de vida de cada menina. Algumas vivem com os pais, outra divide quarto em uma 

ocupação irregular, uma terceira planeja os móveis do apartamento para o qual pretende se 

mudar com o namorado. Todas as entrevistadas são estudantes, seja do Ensino Médio 

(público ou particular) ou do Superior. Independência, educação, trabalho, diversidade e 

preocupação social são temas que tiveram papéis relevantes nas entrevistas de diferentes 

modos. 

No que diz respeito à entrevista, técnica de apuração que foi a essência da grande 

reportagem aqui apresentada, José Marques de Melo (1994, p. 65) afirma que se trata de “um 

relato que privilegia um ou mais protagonistas do acontecer, possibilitando-os um contato 

direto com a coletividade”. Especificamente sobre perfis jornalísticos, a professora e doutora 

Cremilda Medina destaca que 
 
Legibilidade, identificação com anônimos e histórias de vida, rejeição às cargas 
conceituais e estáticas, e preferência pela informação humanizada, exemplificada na 
vida cotidiana e pelos heróis da aventura contemporânea, fazem o universo social 
estar presente dentro dela (MEDINA apud SILVA, 2010a, p. 406). 

 

 Foi seguindo tal pensamento que este Trabalho de Conclusão de Curso foi proposto e 

executado. A grande reportagem produzida é apresentada em formato multimídia em 

plataforma digital. Em princípio, foram feitas entrevistas de 35 minutos com 17 meninas, 

com o intuito de capturar um panorama do que significa ter 18 anos em 2020 (ver relação de 
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entrevistas no Apêndice A). Dessas, cinco jovens tiveram perfis jornalísticos escritos com 

profundidade para apreciação da banca. A escolha foi feita buscando diversidade de raça, 

sexualidade, condição socioeconômica, grau de instrução, estilo de vida e composição 

familiar. Essas meninas, personagens protagonistas deste trabalho jornalístico, têm suas 

histórias contadas através de textos, fotos e áudios, priorizados e definidos pela autora.  

Como ressalta Vilas Boas (2003, p. 14), “os perfis cumprem um papel importante que é 

exatamente gerar empatias” — a qual define como preocupação em experimentar as 

vivências do outro como se estivesse nas mesmas situações e circunstâncias do personagem. 

Baseando-se na teoria de Adelmo Genro Filho (2012), tal gênero jornalístico permite que, 

através das singularidades de cada personagem perfilada, seja possível compreender o que 

aproximam e distinguem essas garotas. 

Fora de qualquer controle e planejamento, as meninas retratadas neste trabalho 

experienciaram os seus 18 anos em plena pandemia. Em isolamento social, tiveram seus 

planos de prestar o vestibular ou conseguir um emprego adiados, assim como eventual 

mudança das casas dos pais. As festas de aniversário limitaram-se a bolos na sala de casa 

com a família nuclear e, eventualmente, com um namorado ou uma amiga. Com entrevistas 

realizadas por videochamadas, a aproximação para com as perfiladas teve desafios 

específicos, mas foi bem sucedida.  

2 JUSTIFICATIVA 

2.1 ENVOLVIMENTO PESSOAL COM O TEMA 

 

Ao serem pensadas ideias para este TCC, foram retomadas algumas publicações que 

ao longo da graduação intensificaram a vontade da autora em ser repórter. Após esse 

processo, foram definidas três referências para o que viria a ser este trabalho: “A Vida Que 

Ninguém Vê”, da premiada Eliane Brum; o documentário “Humano: uma viagem pela vida”, 

dirigido pelo francês Yann Arthus-Bertrand; e a reportagem multimídia do TNYT 

mencionada acima que, publicada no meio digital em 2018, tornou-se livro em novembro do 

ano seguinte.  

Através de diferentes formatos, plataformas e narrativas, tais produtos jornalísticos 

têm como fator comum privilegiar a construção do perfil de seus personagens — seja pela 

reportagem-crônica de um dia corriqueiro, a documentação de um diálogo com perguntas 

roteirizadas ou um trabalho de fotorreportagem.  
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Tais trabalhos são objeto de admiração e inspiração não apenas por serem bem 

apurados, redigidos, editados e reconhecidos, mas por despertarem nesta quase-jornalista a 

vontade de integrar tais produções. Ler o livro, assistir ao documentário e acessar a mesma 

reportagem inúmeras vezes foram coisas constantes ao longo dos anos de graduação. Depois 

de refletir e analisar sobre a escolha de personagens, modo de entrevista, construção de 

narrativa e apresentação das informações de cada uma, o desejo é sempre de pegar o 

bloquinho, ligar uma câmera e sair pelas ruas. 

 Foi aos 18 anos que a Ilha de Santa Catarina se tornou lar da autora deste trabalho. 

Entendeu que o que queria ser é jornalista e teve o privilégio de estudar na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). Natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, os 

ouvidos foram aos poucos se acostumando ao sotaque “manezinho” dos nativos da ilha. 

Desde antes, a prometida segurança, qualidade de ensino e de vida impressionaram a paulista. 

Ao compreender melhor a geografia social e a distribuição de pessoas, bens e serviços na 

capital de influência açoriana, Florianópolis mostra ter várias versões de si mesma. A Ilha da 

Magia proporciona vivências ímpares a cada um de seus habitantes. 

É inegável a importância de se perceber e interpretar as diferenças sociais dentro de 

um município. São suas ruas, calçadas, praias, feiras, escolas e restaurantes que contam sua 

história, permitindo o destaque do extraordinário no ordinário. Para realizar uma análise 

sociológica, José Machado Pais (2001, p. 72) defende que  
 
o quotidiano é um lugar privilegiado (...) na medida em que é revelador, por 
excelência, de determinados processos do funcionamento e da transformação da 
sociedade e dos conflitos que a atravessam (PAIS apud SILVA, 2010a, p. 409) 

  

Como mencionado por Silva (2010b), o cotidiano é uma forma não-racionalizada de 

concentrar simbologia e significação que permitem compreender jogos sociais ali presentes. 

Relações, hábitos, comidas, gestos e vocabulários são por si próprios elementos 

socioculturais expressivos. 

2.2 PERFIS JORNALÍSTICOS E O JORNALISMO HUMANIZADO 

 

 Na contextualização de um personagem para o perfil jornalístico, modo de falar e 

rotina são tão relevantes quanto sua descrição física. Na apuração para construir tal perfil 

humanizado, foi priorizada a “entrevista aberta que mergulha no outro para compreender seus 

conceitos, valores, comportamentos, histórico de vida” (MEDINA, 1986, p. 18). 
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Essa técnica de aproximação e diálogo é essencial para compreender as singularidades 

dentro de um grupo. Ao tratar especialmente de jovens de 18 anos é importante ressaltar que 

adolescência e juventude são construídas com interferência direta de formas e normas 

difundidas pela mídia, que busca expor a natureza dessas etapas do desenvolvimento humano 

(FILHO; LEMOS, 2008). É por essa razão que, à primeira vista, meninas de 18 anos podem 

parecer um conjunto uniforme, sem uma complexidade verdadeira.  

Neste trabalho, foi essencial que a repórter demonstrasse sensibilidade durante toda a 

produção. As fontes protagonistas foram meninas, jovens mulheres recém consideradas 

adultas socialmente. Por inúmeras razões, tal momento é especialmente marcado por 

ansiedades e inseguranças. Entre as personagens, dentre outras características, há quem 

integre minorias sociais por ter Síndrome de Asperger (a), ser travesti (b), bissexual (c) ou 

não-branca (d), por exemplo. Foi imprescindível transparecer cuidado e sensibilidade 

diferenciada, manifestada através da voz, do olhar, da atitude corporal (MEDINA, 1986) para 

abordar tais assuntos. Tal atitude atingiu outras proporções e exigiu ainda mais cautela tendo 

em vista que quase a totalidade das entrevistas foi feita por videochamada. Das 17 

entrevistadas, a autora conheceu apenas três pessoalmente. Do total de 32 conversas feitas, 

somente três foram presenciais.  

 Ainda que toda produção jornalística seja carregada de subjetividade, o papel da 

repórter foi de perguntar, registrar e relatar fatos — deixando julgamentos, estereótipos e 

concepções prévias de lado. A busca foi por atingir a interação social criadora, definida por 

Cremilda Medina como o estágio em que 
 
tanto entrevistado como entrevistador são duas pessoas, simplesmente duas pessoas, 
que se auto-elucidam a respeito de coisas da vida e conceitos específicos, juízos de 
valor, ao mesmo tempo que se modificam entre si. Realmente, a força de tal 
encontro dialógico (que não é misticismo, é realidade possível) ilumina o instante 
concreto, (...) ambos saem perturbados e sem definir muito bem o que aconteceu. 
(...) A carga emocional da interação social criadora vai desaguar na matéria editada 
com esse tom maior que fica visível, audível, e será socializado através da plena 
identificação: o leitor, telespectador, ouvinte comunga com essa relação total, entra 
nela pela magia da linguagem simbólica que substitui o ato da entrevista (1986, p. 
31). 

 

No que que diz respeito ao modo de contar tais histórias, foram incorporadas técnicas 

literárias na produção. Baseando-se em elementos do Jornalismo Literário contemporâneo, é 

intenção deste trabalho dar voz a pessoas comuns, com problemas e limitações, no lugar de 

heróis. Com uma familiarização necessária e acesso constante à fonte (ainda que virtual), a 

reportagem fez de eventos rotineiros um campo fértil de informações (MARTINEZ, 2009). 

Como aconselha Anton Tchékhov (2004), o texto foi construído como se fosse uma pintura, 
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com a descrição de detalhes e cores, narrando a história das personagens, mas deixando 

também que falem por si mesmas através do discurso direto.  

Espera-se que esta reportagem promova um sentimento de empatia e identificação aos 

leitores, independentemente de gênero e idade, através de suas memórias ou expectativas 

acerca dos 18 anos. Considerando as especificidades de cada pessoa, pretende-se 

compreender quem são as meninas de 18 anos. 

2.3 FORMATO MULTIMÍDIA E CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA 

 

 Com caráter multimídia, interativo, de conexão e convergência de linguagens no 

ambiente digital de comunicação, a reportagem apresentada como Trabalho de Conclusão de 

Curso integra o grupo de produtos com formatos noticiosos hipermidiáticos (LONGHI, 

2014). Considerada exemplar pela inovação e qualidade ao contar histórias no meio digital, a 

publicação “Snow Fall” do The New York Times3 — que reconstitui a tragédia da avalanche 

de neve no estado de Washington em 2012 — marca um momento de virada para o 

Jornalismo. 
 
O interesse que tem despertado nos leitores, assim como o destaque que esses 
produtos multimidiáticos vêm obtendo no jornalismo online, respondem a uma 
questão bastante presente quando o assunto é leitura na tela: quem lê o texto longo? 
Alguns exemplos, (...), estão mostrando que há um público leitor para esse tipo de 
tratamento do texto narrativo, e que, seguramente, o jornalismo online vem 
ganhando em qualidade com esse tipo de formato (LONGHI, 2014, p. 914). 
 

Visando um maior número de possibilidades, interações e formas de se contar uma 

história, o produto final conta com textos, fotos e áudios.. Optou-se por hospedar a 

reportagem na plataforma Shorthand. Tal plataforma permite a inclusão de diferentes tipos de 

mídia, dispõe de recursos intuitivos para a mudança de cores e transição das mídias, e 

possibilita a edição de códigos HTML, JavaScript e CSS para ainda mais flexibilidade. Além 

disso, a Shorthand tem caráter responsivo, o que permite o acesso ao material em diferentes 

dispositivos.  

A plataforma já foi utilizada por veículos de comunicação internacionais, como a 

BBC e a NBC News. Apesar de ser paga, a pedido da professora orientadora, foi concedida 

uma licença gratuita para a execução de trabalhos universitários.  

O texto foi escrito com o intuito de aproximar-se do Jornalismo Literário, que se 

sustenta nos princípios jornalísticos e traz elementos literários que permitem a caracterização 
 

3 SNOW Fall. The New York Times, 2012. Disponível em: <https://www.nytimes.com/projects/2012/snow-
fall/index.html#/?part=tunnel-creek>. Acesso em: 25 nov. 2020. 

https://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek
https://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/index.html#/?part=tunnel-creek
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das personagens e seus entornos. Cada perfil apresenta uma narrativa adequada à história da 

personagem. 

Com o objetivo de trazer características e histórias das perfiladas para além da 

reportagem convencional, elementos de seus cotidianos foram incrementados. Por conta do 

distanciamento, todas as fotos utilizadas foram disponibilizadas pelas perfiladas. Em sua 

maioria, imagens de arquivo pessoal. Um dos desafios da autora foi editar as imagens de 

baixa qualidade e garantir que houvesse uma harmonia visual e qualidade suficiente para 

incorporação. A quantidade de fotos varia conforme a perfilada porque há quem tenha muitos 

registros e quem prefira não ser fotografada.  

Os áudios são produto das entrevistas gravadas. Assim como as fotos, há problemas 

com a qualidade por conta da conexão da internet. Foram escolhidos trechos em que a autora 

julgou importante ouvir a perfilada, o tom de sua voz, seu sotaque e gírias.  

Foi criada também uma playlist no serviço de streaming Spotify, disponível pelo link 

<https://open.spotify.com/playlist/1QhH3AAXUZAJWRgXhuI8fP?si=vPw8Hf6VT2u6

Wad666eqjg> ou através da URL encurtada <https://bit.ly/playlistaos18>. As músicas que 

compõem a seleção foram indicadas ou mencionadas pelas personagens durante as 

entrevistas. É interessante perceber a relação entre o que ouvem e suas personalidades. Maria 

tem no quarto um quadro que pintou do rapper Frank Ocean. Lorena, que é muito próxima 

das mulheres mais velhas da família, faz referências constantes a canções da Música Popular 

Brasileira. Diniz, que conta suas histórias com tom tragicômico, é adepta ao gênero chamado 

“Sad Song”. Renata tem suas principais referências em artistas negras e/ou travestis, como 

ela.  

Como destaca Silveira (2011), Henry Jenkins defende que a participação dos sujeitos 

é estimulada por subculturas que estimulam a produção amadora de conteúdo, ferramentas e 

tecnologias inovadoras de produção e distribuição e a tendência econômica favorável à 

convergência midiática. 

3 DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO 

3.1 DEFINIÇÃO DA PAUTA 

 

 A primeira definição foi que este Trabalho de Conclusão de Curso seria um 

compilado de perfis jornalísticos. Após conversas com professoras e colegas e pesquisa sobre 

possíveis pautas, a autora criou uma lista de perguntas com o que gostaria de saber sobre 

https://open.spotify.com/playlist/1QhH3AAXUZAJWRgXhuI8fP?si=vPw8Hf6VT2u6Wad666eqjg
https://open.spotify.com/playlist/1QhH3AAXUZAJWRgXhuI8fP?si=vPw8Hf6VT2u6Wad666eqjg
https://bit.ly/playlistaos18
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meninas de 18 anos na Grande Florianópolis. Em poucos minutos, criaram-se questões sobre 

rotina, interesses, angústias e valores que seriam curiosos e relevantes.  

 Desde o princípio, a ideia é retratar quem são essas jovens mulheres, como pensam e 

o que compartilham entre si. Ouvir essas pessoas, mais novas que a própria autora, e o que 

elas têm a dizer. Fazer 18 anos tem um impacto direto em suas vidas? Elas já se consideram 

adultas? Estudam, trabalham, moram sozinhas ou com os pais? São todas engajadas 

politicamente? Quem são as pessoas que as cercam? O que elas gostam de fazer? Quais suas 

principais preocupações com suas próprias vidas e com o mundo? Essas são perguntas que 

deram base ao projeto.  

 Já no processo de pré-apuração houve também uma preocupação para trazer a maior 

diversidade possível. Partindo da mesma região e idade, de que maneiras essas meninas 

poderiam se diferenciar? Pela raça, identidade de gênero, orientação sexual, crenças, 

composição familiar, bairro onde vivem, se são naturais de Florianópolis ou não, se seus 

colégios são particulares ou públicos foram as primeiras diretrizes para a busca por fontes. 

Quanto maior a diferença entre uma perfilada e outra, mais interessante o conjunto final. 

3.2 PLANEJAMENTO 

 

 A definição da pauta e do formato foi feita no segundo semestre de 2019, durante a 

disciplina de Planejamento de TCC. Este trabalho foi dividido nas seguintes etapas: 

planejamento e produção, apuração, redação e edição.  

 Em princípio, a expectativa era de que, após o planejamento, todas as etapas fossem 

cumpridas entre fevereiro e junho de 2020, com apresentação à banca avaliadora em julho. 

No entanto, por conta da pandemia que marcou 2020, muita coisa mudou.  

Prezando pela comunidade e cumprindo as normas sanitárias recomendadas por 

especialistas, todas as atividades ligadas à universidade passaram para a ser feitas a distância, 

de modo online. Por meses a UFSC ficou sem um calendário letivo, assim como outras 

instituições públicas do país. Então, houve o anúncio de que a entrega dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso seria adiada para dezembro.  

3.3 APURAÇÃO 

 

 A apuração aconteceu entre março e setembro de 2020, com exceção do mês de julho. 

No processo de pré-apuração, durante a elaboração do projeto de TCC, foram contatadas 
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diversas pessoas e instituições em Florianópolis para que se listasse possíveis perfiladas. 

Membros de igrejas, organização pela defesa de pessoas transgêneros, escola com aulas de 

skate, treinador de time de futebol, abrigos de adoção, núcleos de pesquisa da UFSC, 

Secretaria de Ações Afirmativas na Universidade, dentre outros. Ainda, publicações nas redes 

sociais Facebook, Twitter e Instagram no perfil pessoal da autora.  

 A etapa de apuração foi a que levou mais tempo. Entre março e abril, a autora 

conversou com quatorze meninas. Em agosto, foram mais três. A conversa inicial foi 

orientada por tópicos levantados pela autora, não por um roteiro de perguntas pré-

estabelecido, com o intuito de conhecê-las para definir quais seriam as perfiladas. Para além 

dessas conversas, aconteceram entre duas ou três entrevistas com cada personagem.  

 Também ao longo desta etapa, a autora teve de pesquisar sobre assuntos como 

identidade de gênero, Síndrome de Asperger e o povo indígena Xokleng. Uma preocupação 

desde o início foi compreender quais os termos adequados para usar em temas que podem vir 

a ser mais delicados. Há palavras que, apesar de frequentes no vocabulário de nossa 

sociedade, são ofensivas a determinados grupos sociais, ainda que não haja a intenção. Por 

essa razão, a autora pesquisou determinados temas na internet, leu artigos e assistiu a vídeos 

no YouTube, buscando informações no meio acadêmico, mas também em conteúdos 

produzidos por e para jovens. 

 Durante a escrita dos textos, também foram apurados dados que apresentassem 

números e referências de fatos mencionados pelas entrevistadas. Neste ponto, o perfil mais 

trabalhoso foi o de Sulihana. Sua história é entrelaçada à Terra Indígena onde vive. Por essa 

razão, foi feita uma apuração mais aprofundada em comparação às outras meninas, para 

apontar datas, confirmar tamanhos e órgãos públicos envolvidos em certos casos e 

dimensionar questões apontadas pela perfilada.  

3.3.1 Fontes 

  

 Definir as fontes foi uma parte trabalhosa deste trabalho. Primeiramente, porque a 

autora quis realizar uma série de conversas iniciais para entender o panorama de meninas de 

18 anos na Grande Florianópolis. Em segundo lugar, quando definidas as perfiladas, algumas 

vezes as pessoas a serem entrevistadas não entraram na videochamada. Com o cronograma da 

UFSC sem estar definido, a autora fez várias tentativas com as mesmas meninas até procurar 

outras.  
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 Essa situação foi mais delicada principalmente com três meninas que, por diferentes 

razões, representavam grupos sociais relevantes para este trabalho. Entre reuniões online às 

quais não compareceram e mensagens não-respondidas, passaram-se semanas. São meninas 

com ótimas histórias, merecedoras da espera. Soma-se a isso o momento único pelo qual 

passamos como sociedade. Todas as tentativas foram feitas com delicadeza, com intervalos 

de tempo entre si, levando em consideração que as entrevistadas poderiam não estar em um 

bom momento pessoal. Infelizmente, essas não entraram na versão final deste trabalho.  

 Como mencionado, as conversas iniciais aconteceram até junho. Houve três exceções, 

entrevistadas em agosto. Isso aconteceu porque a autora definiu que contaria a história de ao 

menos uma menina transgênero e uma indígena, por considerar que esses grupos são pouco 

representados na mídia cotidiana e certamente trazem visões de mundo únicas.  

 Também por isso abriu-se a exceção para Sulihana Juvei, indígena Xokleng que mora 

em Blumenau (SC) e na Terra Indígena Ibirama-La Klãnõ. A única menina de todo este 

projeto que não vive na Grande Florianópolis. Existem pouco mais de dois mil indígenas 

Xokleng no Brasil hoje, concentrados no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Há uma 

preocupação para manutenção da língua, de ensinamentos tradicionais, de demarcação das 

terras e do cuidado com sua Terra Indígena que lida com os impactos da Barragem Norte. Se 

existem apenas duas mil pessoas que pertencem a esse povo e uma delas concordou em 

participar deste projeto e contar sobre sua história e sua cultura, a autora decidiu registrar seu 

relato. 

 Após diversos ponderamentos e considerações, foram definidas cinco protagonistas 

deste Trabalho de Conclusão de Curso. Confira breves resumos e as datas e meios de 

entrevista: 

 

● Lorena de Jesus: Mudou-se para Florianópolis com a mãe ainda criança. Desde 

então, mora no norte da ilha, atualmente em Ponta das Canas. É muito próxima dela, 

dos avós e da tia, com quem morou e trabalhou no parque de diversões da família. 

Trabalha em uma empresa de marketing, tem sua pequena empresa e cursa a 

graduação a distância. É interessada por artes, moda e esportes de rua. Entrevistas 

realizadas em 31/03, 22/04 e 06/05 (por videochamada). 

● Luísa Diniz: Moradora da Agronômica, é muito próxima ao pai. Ainda assim, não vê 

a hora de conseguir um emprego e se mudar com o namorado para o apartamento que 

ganhou da mãe. Sofreu com bullying na infância, foi diagnosticada com Síndrome de 

Asperger aos 17 anos conta sobre sua vida com ironia e um toque tragicômico. É 
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apaixonada por Gastronomia. Entrevistas realizadas em 11/03 (na Praça do Bombeiro, 

no Centro de Florianópolis), 20/04 e 06/05 (por videochamada). 

● Maria Clara Barretta: Mora com os pais e os dois irmãos em um apartamento no 

Itacorubi. Com a educação não-tradicional da pedagogia Waldorf e sua curiosidade 

nata, pensa muito sobre tudo. Preocupa-se em especial com a relação entre sociedade 

e planeta. Vive seu primeiro relacionamento, é interessada em artes e viagens. 

Entrevistas realizadas em 29/05, 14/06 e 08/08 (por videochamada). 

● Renata Moraes: Gaúcha, mudou-se para Florianópolis em 2018. A partir de então, 

passou a se identificar como uma mulher transgênero. Em Santa Catarina vive em 

uma ocupação irregular. Cursa o Ensino Médio, é rapper e artista de modo geral. Lida 

com as particularidades de ser travesti no Brasil, enquanto aprende a amar a si mesma. 

Entrevistas realizadas em 25/08, 28/08 e 08/09 (por videochamada). 

● Sulihana Laionda Juvei: Indígena Xokleng é natural da Terra Indígena Ibirama-La 

Klãnõ. Divide o tempo entre sua terra e Blumenau, onde cursa Odontologia. 

Preocupa-se com a manutenção de sua cultura, em especial da língua. Conta sobre a 

realidade de seu povo, mas também de seus próprios interesses e questões. Entrevistas 

realizadas em 28/08, 03/09, 09/09 e 10/09 (por videochamada). 

 

 Outras duas meninas — Júlia Weiss e Vithória Laíz Pereira — também terão suas 

histórias contadas na reportagem, porém posteriormente à apreciação da banca avaliadora. 

Com a decisão de incluir os relatos de Renata e Sulihana, foi necessário realizar a decisão 

editorial de quem seriam as cinco perfiladas apresentadas. Infelizmente, entre estágios, 

disciplinas e demais demandas, não era possível elaborar um cronograma que permitisse 

trazer as sete histórias com a mesma atenção e dedicação a tempo da apresentação. 

3.3.2 Entrevistas 

 

 Sem a concretização do plano de entrevistar cada perfilada pessoalmente — em um 

ambiente comum a ela, cercada por pessoas próximas —, os relatos foram cruciais para a 

elaboração de cada reportagem-perfil. As entrevistas aconteceram através da plataforma 

Google Meet, que pode ser acessada pelo desktop ou dispositivos móveis e permite a 

gravação da videochamada.  

 As conversas iniciais levaram entre 30 e 50 minutos, a depender da entrevistada. Em 

sua maioria, as mais longas foram as que “renderam mais”, no jargão jornalístico, e acabaram 
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sendo escolhidas para terem um perfil aprofundado. Esse não foi um critério, apenas uma 

coincidência.  

 O primeiro pedido foi sempre para que a perfilada contasse sobre si. Nada mais 

elaborado do que um “Me conta sobre você”. Após certa hesitação, reforçava-se de que não 

há um caminho certo ou único de contar sua história e de que a entrevistada poderia ficar à 

vontade.  

A opção por essa abordagem foi entender quais fatos e características aparecem 

primeiro no discurso de cada perfilada. Houve quem mencionou primeiro a escola e a 

preocupação com o vestibular ou quem começou por contar a história da mãe, por exemplo. 

Depois, foram feitas perguntas genéricas sobre: bairro onde moram, rotina, escola, trabalho, 

hobbies, interesses, infância, adolescência, planos para o futuro, sonhos, percepção sobre os 

18 anos e definição do que é ser adulta. 

 Também neste primeiro contato, deu-se a dimensão do projeto a cada pessoa. Foi 

explicado como funcionariam as entrevistas, em que consiste o projeto e notificado que a 

reportagem seria disponibilizada na internet ao fim. Todas as perfiladas concordaram com os 

termos.  

Por se tratarem de meninas, jovens, a autora também reforçou que poderiam pedir que 

assuntos mais delicados não aparecessem no texto final (relatos “em off”), caso assim 

preferissem. Não foi o caso de nenhuma. Como explicado anteriormente, o intuito deste 

trabalho é retratar como essas jovens se sentem, pensam e são. Em plena pandemia, 

permitiram que a autora conhecesse suas vidas e de suas famílias, entrasse em seus quartos e 

salas, passeasse pelo quintal através de videochamadas.  

Foi necessária uma boa dose de colaboração e generosidade por parte das 

entrevistadas para que fosse possível criar um vínculo com a repórter a ponto de contarem 

detalhes íntimos, histórias sensíveis e suas opiniões sobre assuntos relevantes. Tudo isso pela 

internet. Contaram sobre bullying, relacionamentos abusivos, casos de assédio, violência, 

ataques racistas e mortes de familiares com o intermédio de uma conexão eventualmente 

falha.  

A comunicação entrevistada-repórter baseou-se principalmente na fala. Ainda assim, 

coube à autora prestar atenção em olhares, movimentos, gestos, interrupções familiares, sons 

de animais e o que mais fosse possível perceber do ambiente. 

Ainda abordando os temas mencionados na primeira conversa, a segunda e terceira 

entrevistas contaram com um roteiro de perguntas mais aprofundado e específico. Por conta 

das especificidades da cultura Xokleng e falta de intimidade da autora com o tema, foi 
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necessária uma quarta entrevista com Sulihana. Em média, essas conversas duraram uma hora 

e meia. Às vezes mais, porque foi decisão da autora deixar as perfiladas falarem livremente. 

Nenhuma resposta foi interrompida, simplificada ou encurtada. Diversas histórias 

corriqueiras foram contadas e não entraram no texto, mas foram essenciais para que se 

conhecesse mais sobre a perfilada e permitisse uma maior conexão com a entrevistadora.  

Conforme os relatos eram dados, a conversa aprofundava-se em um ou outro tema e 

retomava assuntos comentados. Foi interessante perceber que a entrevista com a primeira 

perfilada tinha um número de perguntas roteirizadas maior que o da última, quando fluíam 

mais naturalmente.  

Além da primeira pergunta ser aberta (o “Me conta sobre você”), ao final da apuração 

com cada entrevistada, foi solicitado que se descrevesse fisicamente. Assim o retrato narrado 

pôde ser mais fiel à realidade — ainda que autora e perfilada não se conheçam pessoalmente. 

Foi dessa forma que se soube das 21 tatuagens de Renata, dos cabelos de Sulihana que tocam 

os joelhos e do 1,58 m de altura de Maria, que joga basquete com os amigos.  

A última de todas as questões, após longas conversas e diversas perguntas que 

permitiram à entrevistada refletir sobre si mesma, sua família e seu entorno, pedia-se para que 

respondessem à pergunta: “Em resumo, quem é você?”. Foi uma maneira de entender se as 

personagens se veem e se descrevem da mesma forma que suas histórias as mostram.  

Em cada uma das conversas buscou-se um diálogo em que entrevistada e repórter 

aprendessem ou relembrassem algo. “Estou me sentindo em uma terapia”, disse uma. 

“Mana… que pergunta babado!”, riu a outra. Cada vez que começavam a resposta com “Sabe 

que eu estava conversando com a minha amiga sobre isso ontem?” ficava ainda mais evidente 

sobre como determinados temas e questões são recorrentes na vida daquela pessoa.  

Por toda a apuração, tinha-se como objetivo alcançar o que escreveu Cremilda 

Medina: 

   
Para além da troca de experiências, informações, juízos de valor, há uma ambição 
ousada que filósofos como Martin Buber já dimensionaram: o diálogo que atinge a 
interação humana criadora, ou seja, ambos os partícipes do jogo da entrevista 
interagem, se modificam, se revelam, crescem no conhecimento do mundo e deles 
próprios (MEDINA, 1986, p. 8). 
 

Os áudios das entrevistas foram utilizados no produto multimídia final. Em alguns, 

como complemento para gerar intimidade. Em outros, não como ferramenta de apoio, mas 

sim como parte essencial para que se compreendesse e escutasse fatos e histórias que não 

estão escritas no texto e são igualmente importantes para o conjunto.  
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3.4 REDAÇÃO 

3.4.1 Perfis 

 

 A redação dos perfis começou no final de agosto. Por conta de dificuldades das 

agendas das perfiladas, foi necessário sobrepor a parte de redação à apuração, ainda não 

finalizada. Foi decisão da autora iniciar a escrita apenas após decidir quem seriam as 

perfiladas, dessa forma pôde compreender como abordar temas parecidos de formas diversas 

e garantir que os textos não fossem repetitivos. 

 Para mergulhar na história de cada perfilada, escutar as entrevistas e rever anotações, 

foi escrito um perfil por vez. A ordem de escrita foi: (1) Maria Clara Barretta; (2) Sulihana 

Laionda Juvei; (3) Renata Moraes; (4) Lorena de Jesus; (5) Luísa Diniz. Os três primeiros 

perfis foram feitos nessa ordem porque, coincidentemente, a autora teve tempo de começar a 

escrevê-los assim que as entrevistas haviam terminado, o que garantiu o frescor das 

informações. 

 Ocorreram pausas entre a elaboração dos perfis por motivos profissionais da autora, 

mas também pessoais. Considerando o contexto de isolamento social e seus impactos na vida 

de cada pessoa, nem sempre foi fácil seguir o cronograma. Houve comprometimento e 

preocupação para que esses perfis honrassem a trajetória de cada uma das meninas, assim 

como a sabedoria e o tempo de cada leitor.  

 A introdução dos textos foi feita com o que mais chamou a atenção da autora sobre 

aquela personagem. A intenção foi sempre fazer com o que o leitor criasse interesse e 

curiosidade pela história, para então apresentar devidamente a perfilada. Uma preocupação 

também foi, desde o princípio, não limitar cada menina a uma característica única.  

 Há um toque de pessoalidade em cada texto e observações dirigidas ao leitor ou feitas 

em primeira pessoa pela autora. Na maior parte dos textos, optou-se por inserir apenas ao 

final que as entrevistas foram feitas por videochamadas, assumindo que a história da 

personagem é mais importante do que por qual meio ela foi contada.  

 O tom e o ritmo de cada texto seguiram os da entrevistada. Parágrafos extensos ou 

frases curtas, mais ou menos travessões, respostas monossilábicas ou longas, brincadeiras 

com as palavras ou uma nuance tragicômica foram empregados de forma que combinassem 

com cada perfilada. Os travessões, especificamente, foram utilizados para empregar o 

discurso direto em trechos que demonstrassem o humor ou sensibilidade de cada menina, ou 
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ainda se relacionassem com histórias e fatos que precisam ser ditos pela própria protagonista 

daquele evento.  

3.4.2 Texto de introdução: “Por que dezoito?” 

 

 Na página inicial, há um botão que leva o leitor à página “Por que dezoito?”. Nela, 

consta um texto de introdução que busca lembrar o público de como era o Brasil de 2002, ano 

em que as entrevistadas nasceram. Um país que celebrava o título de pentacampeão mundial, 

conhecia o programa Big Brother Brasil e não sabia ainda do poder das redes sociais. O 

intuito é trazer um panorama rápido sobre aspectos corriqueiros que demonstram como 

aconteceram mudanças e lembrem o leitor de que 18 anos é o tempo de uma vida. Também 

nesse texto introdutório, explica-se quem são as entrevistadas, qual o propósito da reportagem 

e o que o leitor pode esperar dos perfis jornalísticos produzidos.  

Em um parágrafo, questiona-se o que é ser adulta. Se há quem pense que tal 

denominação está limitada a trabalho, casamento ou o fato de tornar-se mãe, estes 

argumentos são questionados. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2016, há 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos 

trabalhando no Brasil6. Aos 18 anos, uma a cada quatro meninas já está casada, segundo o 

Fundo de População da ONU7. Mais de 434,5 mil adolescentes têm filhos anualmente no 

país, conforme dados publicados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos (MMFDH)8. 

Ainda nesta página, consta um breve texto que reúne percepções das meninas 

entrevistadas que não foram perfiladas para este projeto, sobre ter 18 anos. Foi um modo de 

aproveitar diretamente as conversas feitas com cada uma delas e, ainda, trazer visões 

diferentes das retratadas pelos perfis produzidos.  

 
6 AQUINO, Yara. Trabalho infantil ainda é preocupante no Brasil, diz fórum. Agência Brasil, Brasília, 12 jun. 
2019. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-06/trabalho-infantil-
ainda-e-preocupante-no-brasil-diz-
secretaria#:~:text=Os%20dados%20do%20Instituto%20Brasileiro,em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20
trabalho%20infantil.>. Acesso em: 22 nov. 2020. 
7 UMA a cada quatro meninas no Brasil se casa antes dos 18 anos. UNFPA Brasil, 30 jun. 2020. Disponível 
em: <https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/uma-cada-quatro-meninas-no-brasil-se-casa-antes-dos-18-anos-
reverter-essa-situa%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-necess%C3%A1rio>. Acesso em: 22 nov. 2020. 
8 MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. Campanha visa reduzir 
altos índices de gravidez precoce no Brasil. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-
br/assuntos/noticias/2020-2/fevereiro/campanha-visa-reduzir-altos-indices-de-gravidez-precoce-no-brasil>. 
Acesso em: 22 nov. 2020. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-06/trabalho-infantil-ainda-e-preocupante-no-brasil-diz-secretaria%23:~:text=Os%20dados%20do%20Instituto%20Brasileiro,em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20trabalho%20infantil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-06/trabalho-infantil-ainda-e-preocupante-no-brasil-diz-secretaria%23:~:text=Os%20dados%20do%20Instituto%20Brasileiro,em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20trabalho%20infantil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-06/trabalho-infantil-ainda-e-preocupante-no-brasil-diz-secretaria%23:~:text=Os%20dados%20do%20Instituto%20Brasileiro,em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20trabalho%20infantil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-06/trabalho-infantil-ainda-e-preocupante-no-brasil-diz-secretaria%23:~:text=Os%20dados%20do%20Instituto%20Brasileiro,em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20trabalho%20infantil
https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/uma-cada-quatro-meninas-no-brasil-se-casa-antes-dos-18-anos-reverter-essa-situa%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-necess%C3%A1rio
https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/uma-cada-quatro-meninas-no-brasil-se-casa-antes-dos-18-anos-reverter-essa-situa%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-necess%C3%A1rio
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/fevereiro/campanha-visa-reduzir-altos-indices-de-gravidez-precoce-no-brasil
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/fevereiro/campanha-visa-reduzir-altos-indices-de-gravidez-precoce-no-brasil
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3.5 EDIÇÃO: TEXTO, FOTOS E ÁUDIOS 

 

Conforme os perfis foram concluídos, foram enviados para a edição da professora 

orientadora Stefanie Carlan de Oliveira, que apontou sugestões de grafia e validou o estilo de 

escrita e a hierarquia de informações. Contou-se também com a colaboração da jornalista e 

amiga Lívia Schumacher Corrêa, que emprestou seu olhar atento a detalhes. As contribuições 

foram feitas pelo modo “Sugestões de Edição” e “Comentários”, disponíveis no Google 

Drive. 

 As fotos foram um desafio à parte. Como não foi possível encontrar as perfiladas 

pessoalmente, quase todas as fotos são de arquivo pessoal — tiradas pelas próprias meninas, 

por familiares ou amigos. Após as entrevistas finais, foi enviada para cada entrevistada uma 

lista de pessoas, situações ou lugares que seriam interessantes de constar na reportagem, 

como os desenhos da Maria, os shows de Renata e o parque de diversões que acompanham a 

história de Lorena. Houve quem enviasse dezenas de fotos e vídeos, e quem disponibilizasse 

menos de dez, por essa razão as quantidades de mídia são variadas entre um e outro perfil.  

 Por não serem fotos profissionais e muitas vezes terem sido enviadas pelo aplicativo 

de mensagens WhatsApp, a maior parte delas têm baixa qualidade. Para contornar a situação, 

foram criadas montagens simples que reunissem várias fotos, permitindo que estivessem com 

dimensões pequenas e evitando que ficassem “pixeladas”. A principal inspiração foi de uma 

reportagem online produzida pela revista Vanity Fair9, dos EUA.  

Para estabelecer uma unidade entre as imagens, estas foram tratadas pelo aplicativo de 

desktop e celular Adobe Lightroom Classic. Como base, foram utilizadas duas predefinições 

(presets) disponibilizadas gratuitamente por outros usuários do aplicativo para uso público. A 

partir destas, foram alterados níveis de exposição, contraste, matiz, temperatura, cor, 

saturação, vivacidade das cores, angulação e formato. As montagens, por sua vez, foram 

criadas com o programa Adobe Photoshop para computadores. As imagens finais foram 

salvas em arquivo JPEG por manter a qualidade e ter um arquivo de menor tamanho.  

Os áudios com gravação de voz das entrevistadas foram obtidos pelo registro 

consensual das videochamadas. Por questões técnicas, a qualidade dos áudios varia. Todos 

foram editados com o programa Adobe Audition para seleção de trechos, ajuste do volume, 

redução de ruído e ampliação da voz, e salvos em formato MP3.  

 
9 GEFFEN, Sasha. HOPPER, Jessica. PELLY, Jenn. Building a Mystery: An Oral History of Lilith Fair. 
Vanity Fair, 2019. Disponível em: <https://www.vanityfair.com/style/2019/09/an-oral-history-of-lilith-fair>. 
Acesso em: 16 nov. 2020.  

https://www.vanityfair.com/style/2019/09/an-oral-history-of-lilith-fair
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3.6 DIAGRAMAÇÃO 

3.6.1 Página inicial 

 

 Desde a escolha da plataforma, sabia-se que a página inicial deste TCC seria curta e 

contaria com as fotos de todas as perfiladas, tendo como inspiração a reportagem “As quatro 

estações de Iracema e Dirceu”, produzida pela jornalista Ângela Bastos10. Dessa forma, o 

leitor pode ver todas as entrevistadas e escolher por onde começar. Não há uma ordem 

sugerida para a navegação porque todos os perfis são igualmente importantes e independentes 

entre si.  

 Foi encomendada uma imagem à equipe da Corta Recola, formada por três jovens 

mulheres de Florianópolis e especializada na confecção de colagens digitais. Como o trabalho 

é sobre meninas de 18 anos, o conceito por trás da colagem é que fosse algo jovial. A partir 

das fotos do arquivo pessoal das perfiladas (selecionadas pela autora), a instrução foi para 

que houvesse o nome de cada perfilada e, ao seu redor, elementos ligados à sua personalidade 

e história — também elencados pela autora. A fonte utilizada foi a Permanent Marker, 

disponível gratuitamente no Google Fonts. 
 

Figura 1 - Colagem digital para página inicial 

 
Fonte: Elaborada por ‘Corta Recola’, 2020 

 

 
10 BASTOS, Ângela. As quatro estações de Iracema e Dirceu. Diário Catarinense, 2014. Disponível em: 
<http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/DC_quatro_estacoes_iracema_dirceu/index.html>. Acesso em: 16 nov. 
2020. 

http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/DC_quatro_estacoes_iracema_dirceu/index.html
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 Ao clicar sobre a etiqueta com o nome de cada perfilada, o leitor é direcionado à 

página com a reportagem correspondente. Para que esse recurso fosse possível, 

primeiramente, foi feito o mapeamento da imagem com o recurso Imagem Map Generator11, 

que elabora em código HTML (Hypertext Marking Language) as coordenadas de cada ponto 

selecionado. Feito isso, combinou-se as coordenadas com o código HTML do Maplight12. 

Através desse recurso, ao passar o mouse sobre a etiqueta com o nome, a região fica cor de 

rosa. É também através desse recurso que se pode vincular o hyperlink para cada um dos 

perfis.  

 Na plataforma Shorthand, na qual está hospedada a grande reportagem, foi necessário 

fazer pequenas alterações no código HTML e JavaScript para implementação desses recursos. 

Ainda na página inicial, para utilizar a fonte Permanent Marker no título “Aos dezoito: vozes 

de uma geração” foi necessária uma alteração no código CSS (Cascading Style Sheets) da 

plataforma. 

 Por conta dos recursos mencionados, a imagem foi inserida através de código HTML, 

e não pelos recursos tradicionais da plataforma Shorthand. Assim, a página inicial não 

adequa-se automaticamente para a versão mobile em modo retrato. Para a melhor navegação 

do usuário de dispositivos móveis, foi escrito um aviso sugerindo a navegação com o celular 

na horizontal, em modo paisagem.  

 Acima da imagem, há um botão que leva o leitor ao texto de introdução (“Por que 

dezoito?”, hospedado em outra página. É também nela que consta a playlist de músicas 

mencionada. 

3.6.2 Perfis 
 

A diagramação dos perfis foi feita por partes, a fim de que fosse possível visualizar 

quais fotos seriam melhor encaixadas onde e em qual formato. Cada perfil é introduzido com 

uma foto de capa, na qual há uma foto da personagem e o título na fonte Permanent Marker.  

A plataforma Shorthand permite que a navegação seja feita por desktop, tablets e 

celulares. Apesar do recurso funcionar bem, com o celular na vertical (modo retrato) nem 

todas as fotos encaixam-se perfeitamente. Por essa razão, no início de cada texto, foi escrita a 

recomendação para que a navegação seja feita com o celular na horizontal (modo paisagem). 

A observação foi programada para aparecer apenas para os que acessarem pelo celular.  

 
11 Image Map Generator. Disponível em: <https://www.image-map.net/>. Acesso em: 21 nov. 2020.  
12 Maplight. Disponível em: <https://davidlynch.org/projects/maphilight/docs/#options>. Acesso em 21 nov. 
2020. 
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 Todos os perfis contam com navegação vertical. Além das fotos de capa, os perfis 

contam com fotos de arquivo pessoal da entrevistada. Conforme explicado anteriormente, 

foram feitas montagens simples para contornar o problema de fotos em baixa qualidade.  

Os perfis contam também com arquivos de áudio em voz, nos quais se ouvem trechos 

da entrevista. Para esse recurso, as sonoras foram hospedadas na plataforma SoundCloud e, 

depois, o arquivo de áudio vinculado a um texto com a ferramenta Soundcite13, 

disponibilizada gratuitamente pelo Knight Lab. Desse modo, é possível ouvir o trecho escrito, 

o que traz maior sensação de proximidade com as entrevistadas.  

 No perfil da Sulihana, além das sonoras, há áudios que contam a história que não está 

escrita. São eles: (1) A língua; (2) A terra; (3) A barragem; (4) A festa; (5) A tradição; (6) O 

chá pau-de-mulher. Através do aplicativo gratuito Headliner14, foram criados seis vídeos. Em 

cada um deles, o som é garantido pela fala da Sulihana, enquanto na parte visual há a onda 

sonora correspondente, gerada no Headliner, e fotos da Terra Indígena Ibirama-La Klãnõ, 

generosamente cedidas pelo estudante de Jornalismo e indígena Xokleng João Voia. 

 Para garantir maior acessibilidade, abaixo de cada vídeo há um botão que leva o leitor 

à página “Escute a Suli”, na qual consta a transcrição de cada um dos áudios. Essa foi a 

maneira mais prática e visualmente harmônica que a autora encontrou para garantir o acesso 

aos não-ouvintes.  

 Além do fundo branco com letras em cinza escuro, cada perfil conta com uma cor de 

apoio distinta, que combina com a perfilada e suas fotos. Ao final de cada página, consta a 

seção “Página inicial e outras histórias” que permite ao leitor voltar à página inicial ou 

escolher o próximo perfil a ser lido. A reportagem foi publicada na plataforma Shorthand 

através do link <https://jornalismoufsc.shorthandstories.com/dezoito/index.html> ou pela 

URL encurtada <https://bit.ly/aos18>.  

4 EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

 

Como a maior parte das entrevistas foi feita a distância, o item principal utilizado foi 

o laptop da repórter com conexão à internet. Por serem itens e serviços de uso pessoal, não 

entram na cotação de despesas. Foram realizadas três entrevistas pessoalmente, mas a 

repórter necessitou de transporte público apenas em duas delas. O valor da passagem de 

ônibus em Florianópolis em 2020 é de R$ 4,25. 

 
13 Soundcite. Disponível em: <http://soundcite.knightlab.com/>. Acesso em: 21 nov. 2020.  
14 Headliner App. Disponível em: <https://www.headliner.app/>. Acesso em: 21 nov. 2020. 

https://jornalismoufsc.shorthandstories.com/dezoito/index.html
https://bit.ly/aos18
http://soundcite.knightlab.com/
https://www.headliner.app/
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A Shorthand, plataforma utilizada para hospedar a reportagem, cedeu uma licença 

para uso universitário, como mencionado acima. De acordo com a tabela de frilas 2020-2021 

do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, o custo de produção deste 

trabalho seria de R$ 36.961,00. Com cinco perfis-reportagens, o produto conta com cerca de 

126.500 caracteres. Como tem-se uma lauda a cada 1.400 caracteres, este Trabalho de 

Conclusão de Curso soma 91 laudas.  

A produção de reportagem para qualquer mídia com uma fonte custa R$ 285 por 

lauda, portanto R$ 25.935,00 neste TCC. A revisão de texto custa R$ 23 por lauda. O 

material foi revisado pela autora e pela jornalista Lívia Schumacher Corrêa, totalizando a 

estimativa de R$ 4.186,00. 

Como não há especificação para produto online na tabela, foi considerada 

diagramação para revista no valor de R$ 170 por página. No formato Word, os textos 

contabilizam 52 páginas, somando R$ 8.840,00. A colagem digital para a página inicial foi 

encomendada à equipe Corta Recola e custou R$ 39,00. 

 
Quadro 1 - Despesas estimadas para a realização da reportagem 

Descrição Valor Aproximado 

Deslocamento para entrevistas (4 viagens) R$ 17,00 

Prestação de serviços: reportagem R$ 25.935,00 

Prestação de serviços: revisão (2 pessoas) R$ 4.186,00 

Prestação de serviços: diagramação R$ 8.840,00 

Colagem digital R$ 39,00 

Total R$ 37.017,00 
Fonte: Elaborado pela autora, 2020 

 

5 DIFICULDADES E APRENDIZADOS 

 

 A primeira e maior dificuldade deste Trabalho de Conclusão de Curso foi ter sido 

realizado em um ano de pandemia. Por ser um fator subjetivo e pessoal, não há como 

mensurar o atraso decorrente dos impactos gerados por uma crise sanitária, política e 

econômica mundial somada ao período de isolamento social. Foi difícil escrever em um 

momento marcado por ansiedades. 
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 Na parte prática, no que diz respeito a questões técnicas, foi fácil transpor as 

entrevistas do modo presencial para as videochamadas. Todas as entrevistadas tinham 

familiaridade com o Google Meet. Eventualmente, houve falhas com a conexão da internet, 

mas aguardávamos e tentávamos novamente. No produto, a má qualidade de alguns áudios é 

consequência desse problema. 

 Ainda sobre as entrevistas, houve certa dificuldade de disponibilidade das perfiladas, 

mesmo durante o período de quarentena. Várias delas trabalham e estão em período de 

vestibular ou cursando a graduação. Também foi complicado lidar com as diversas vezes que 

meninas a serem entrevistadas não compareciam na chamada online sem aviso prévio. Isso 

atrasou a definição de quem seriam as perfiladas. 

Durante o planejamento, a expectativa era conhecer pessoas próximas às perfiladas e 

utilizar mais a técnica de observação em espaços comuns a elas, o que não foi possível com 

entrevistas remotas. Tal como fazer fotografias de cada uma das entrevistadas e propor uma 

reunião com todas para a foto de capa. No entanto, o resultado com colagem digital e 

montagens simples que lembram murais de fotos mostrou-se uma solução criativa e 

satisfatória. 

Sobre os aprendizados trazidos por essa reportagem, foi interessante perceber como é 

possível criar um vínculo com uma pessoa desconhecida mesmo através de telas. Essas 

meninas abriram suas casas para mim, como repórter, durante o momento delicado que 

vivemos. Sou imensamente grata a elas por isso.  

Conforme as entrevistas aconteciam, também fui aprendendo quais perguntas eu 

poderia eliminar do roteiro e o que era mais interessante de ser questionado. Comecei a 

inserir, por exemplo, o pedido para que se descrevessem fisicamente e pude saber quais suas 

alturas, comprimento dos cabelos, tatuagens e como gostam de se vestir quando estão fora de 

casa.  

Como mencionado acima neste relatório, durante as entrevistas busquei alcançar a 

interação social criadora, apresentada por Cremilda Medina. Foi gratificante perceber como 

as conversas iam se aprofundando e notar a mudança no estado de ânimo das entrevistadas, 

que vez ou outra começavam a conversa com um rosto cansado e, de repente, desandavam a 

contar sobre sua infância e riam lembrando de suas histórias. 

Na outra ponta, esta foi a primeira vez que entrevistei pessoas que me contaram sobre 

a morte — o assassinato de um tio, o infarto do avô ou o medo causado pela expectativa de 

vida para uma travesti no Brasil. Essas meninas confiaram suas histórias a mim, que estive 
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durante toda apuração em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a cerca de 800 

quilômetros de distância de cada uma delas.  

Também foi a primeira vez que escrevi sobre pessoas mais novas do que eu, o que foi 

uma experiência bastante interessante. Aprendi sobre assuntos diversos, dos jogos de RPG e 

receitas de bolo à militância de mulheres transgêneros, a realidade de quem sofre bullying, a 

cultura dos indígenas Xokleng, dentre outros temas. Horas de conversas não aparecem 

diretamente nos perfis, mas foram essenciais para estabelecer uma relação de confiança com 

as perfiladas.  

Mesmo através das telas, fiz o que aprendi serem práticas essenciais de uma repórter: 

ouvi e observei. Reparei em cada expressão facial, nos movimentos das mãos, no quadro 

atrás de uma entrevistada e nas conversas paralelas que aconteciam ao redor da outra. Prestei 

atenção no tom das vozes, nas gírias usadas e nos comentários soltos.  

E, claro, imaginei diversas cenas que não pude presenciar e transferi para os textos as 

descrições de imagens que não vi. É principalmente nessas partes que me aproveito de um 

jornalismo literário que conversa com o leitor e esclarece o que foi testemunhado e o que 

ouvi dizer. 

 Ainda durante o processo de apuração, foi importante entender que não é possível 

abraçar o mundo. Com uma preocupação de trazer toda a diversidade possível, insisti na 

busca por uma menina transgênero e uma indígena, porque sabia desde o início que seriam 

histórias que enriqueceriam este projeto. A decisão, no entanto, afetou o meu cronograma, já 

que o número total de perfis da reportagem passou de cinco, previstos no planejamento, para 

sete. Foi importante analisar o que cada história traria para o produto. Assim, foi decidido que 

seriam apresentadas à banca avaliadora os perfis de Sulihana e Renata, mas não os de Júlia e 

Vithória. Os outros textos já estavam prontos ou em produção. 

Além disso, passei semanas frustrada por não contar com o relato de uma entrevistada 

de raça amarela e de uma com alguma deficiência física. Cheguei a entrar em contato com 

associações e núcleos da UFSC para encontrar uma jovem de 18 anos que fosse surda, por 

exemplo, e contar com um intérprete de libras-português. Depois, entendi que meu prazo não 

me permitia fazer tudo que tenho vontade. Aceitei que sou uma equipe de uma pessoa só.  

Retomei os conhecimentos em programas de edição de fotos e áudios, conheci novos 

recursos para contar histórias em formato multimídia e me atrevi a aprender o básico de 

código HTML para criar uma página inicial como a que foi feita.  
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Durante a graduação, muitas das produções que fiz foram em dupla ou grupo. A 

decisão de fazer o TCC como única autora veio também como um desafio próprio. 

Compreendi melhor os meus processos de apuração, entrevista e escrita.  

Ao mesmo tempo, comprovei o que já sabia: o jornalismo não é uma atividade 

solitária. A psicóloga Letícia Carvalho verificou se usei os termos corretos para tratar sobre 

Transtornos do Espectro Autista. Isabele Germano, que é gordoativista, sanou minhas 

dúvidas sobre a melhor forma de abordar o assunto. Mariana Medeiros emprestou sua conta 

no Google Meet para que fosse possível a gravação das conversas. O jornalista Giovanni 

Velozo colaborou com a edição de áudios. A também jornalista (e leitora voraz) Lívia 

Schumacher Corrêa, como já mencionado, revisou cada um dos textos antes da publicação. A 

jornalista e repórter Catarina Duarte despendeu horas de conversa sobre questões éticas do 

jornalismo, enquanto eu refletia sobre a melhor maneira de tratar temas como e 

relacionamentos abusivos, eutanásia e uso recreativo de drogas, que apareceram durante as 

entrevistas.  

Esses e tantos outros amigos queridos e conhecidos simpáticos que, de uma forma ou 

outra, colaboraram para a concretização deste Trabalho de Conclusão de Curso.  
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