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2. RESUMO 

A elaboração de uma publicação digital para este trabalho de conclusão de curso tem 

como objetivo formular um produto com diferentes reportagens sobre produções 

independentes de Florianópolis. O formato de publicação digital criado através do 

Adobe InDesign é semelhante a uma revista, com a diferença de apresentar recursos de 

interatividade como hiperlinks, áudio e vídeos. A narrativa das reportagens é 

enriquecida e aproximada do leitor através dos recursos citados. A publicação é 

acessada através de um link disponível online através de tablets, smartphones ou 

computadores sem perder a responsividade. As reportagens realizadas abordarão: 1) As 

dificuldades em conseguir salas de cinema para produções independentes brasileiras; 2) 

O teatro como segunda profissão: a dificuldade em viver sustentado por espetáculos; 3) 

As dificuldades em realizar shows de música autoral com bandas independentes nas 

casas noturnas da capital; 4) O uso do crowndfunding como forma de financiamento 

para a cultura; 5) A realização de campeonatos de Slam nos espaços públicos de 

Florianópolis. 
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3. DESCRIÇÃO 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Formular uma explicação para o conceito de cultura não é uma tarefa fácil. 

Mudanças no pensamento social durante o século XX, influenciadas principalmente 

pela difusão da antropologia, expandiram a abrangência do termo e provocaram o 

surgimento de várias abordagens para defini-lo. Na área da antropologia, por exemplo, 

cultura “diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou 

nação ou então de grupos no interior de uma sociedade” (SANTOS, 1993, p. 24). 

As mudanças paradigmáticas ocorridas também afetaram o que se convencionou 

chamar de jornalismo cultural. Durante o século XIX até o começo do século XX, 

publicações autoproclamadas culturais tratavam da chamada “alta cultura”, termo 

referente à literatura, teatro, música erudita e artes plásticas. Tal abordagem levava em 

consideração uma visão hierárquica do que seria a cultura, desenvolvida a partir de 

teorias evolucionistas. 

Atualmente, os cadernos de cultura dos jornais impressos, as revistas dedicadas ao 

tema, os programas de televisão e os portais de internet aproximaram suas abordagens 

daquela desenvolvida pela antropologia e passaram a incluir temas como cinema, 

música popular, artes visuais, gastronomia e televisão (VARGAS, 2004). 

A expansão de sentidos do termo cultura acompanhou outro processo: a 

valorização da cultura como aspecto relevante para o desenvolvimento social e 

econômico: 

 

“elementos relativos à identidade ganharam importância como 

elementos de agregação social. A cultura ganha poder neste modelo de 

desenvolvimento, principalmente nos aspectos dos territórios locais e 

regionais. Estes aspectos permitem despertar na sociedade o 

sentimento de pertencer à determinada localidade, além da elevação 

de sua autoestima.” (BEM, GIACOMMI, SANTOS, 2011, p. 51).  

 

A nova importância concedida à cultura modificou a forma de valorização e 

produção cultural do Brasil. Políticas públicas no setor avançaram, seja através do 

aumento na quantidade de editais ou de leis de incentivo como a Lei Rouanet 

(responsável por cerca de 80% do total investido em cultura pelo governo federal). 



6 

 

Para mapear as políticas públicas e o tamanho do setor cultural, o Instituto 

Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE) divulgou em 2014 os resultados do 

Suplemento de Cultura da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais e da Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais. A análise do perfil dos estados e municípios permite 

visualizar o destaque de Santa Catarina em comparação às outras unidades federativas. 

Os números do IBGE também possibilitam contabilizar parte desta produção. 

Entre 2013 e 2014, por exemplo, o governo estadual apoiou a produção de 24 filmes 

catarinenses num período de doze meses. Ainda na área de cinema, Santa Catarina 

possuía o maior índice de salas de exibição por habitante, que podemos interpretar como 

um grande potencial de consumo. 

Santa Catarina também possui uma grande quantidade de cursos de graduação na 

área cultural, ofertados instituições privadas e públicas. Em 2010, o estado esteve 

listado entre as dez maiores ofertas de cursos de graduação em várias áreas, como 

cinema, música e teatro. 

Em uma notícia publicada no portal online do jornal Notícias do Dia, em 2013, o 

jornal destacou o aumento na quantidade de estúdios de gravação no estado. Ao menos 

cinco estúdios de gravação foram abertos em Florianópolis e produziam CDs e DVDs 

para diversos artistas independentes. 

Apesar no enorme potencial de produção cultural disponível em Florianópolis, 

entrevistas com produtores culturais revelaram que as produções ainda necessitam 

ultrapassar muitas dificuldades para chegar ao público. Tais dificuldades dizem respeito 

sobretudo a problemas em financiar divulgação e distribuição das produções realizadas. 

As produções teatrais, por exemplo, não contam com uma ferramenta de agenda 

unificada como é realizado para o cinema por portais online de cultura como o Barato 

de Floripa e o Guia Floripa. 

O presente projeto de trabalho de conclusão de curso iniciou-se como uma 

tentativa de produzir um veículo de mídia capaz de auxiliar na ampliação do público das 

produções. Todavia, diante da dificuldade em encontrar meios de financiar a 

continuidade do projeto viável após sua apresentação, o enfoque foi modificado. Em 

lugar de um veículo com possibilidade de recorrência, foi optado por produzir uma 

única edição capaz de reunir diferentes iniciativas culturais e apontar as dificuldades 

comuns para executá-las na capital catarinense. 
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3.2 JUSTIFICATIVAS 

 

Florianópolis ocupa um papel de destaque na produção cultural do estado de Santa 

Catarina. O ensino de música é oferecido pelo serviço público através das Escolas 

Livres de Música, administradas pela Fundação Franklin Cascaes. Diversos outros 

cursos livres são oferecidos na capital gratuitamente pela Fundação Catarinense de 

Cultura. Além disso, as duas universidades públicas localizadas na capital formam 

anualmente profissionais capazes de atuar em áreas como cinema, música, artes visuais 

e artes cênicas. 

As produções realizadas por alunos e ex-alunos de cursos como estes, além de 

outros profissionais de cultura sem formação ou migrantes de outras localidades que 

passam a viver e trabalhar em Florianópolis possuem potencial para coberturas mais 

aprofundadas do que as realizadas pelos principais veículos de mídia. Matérias com 

mais atenção para os temas seriam mesmo esperadas como papel do jornalismo: 

 

“A imprensa tem o dever do senso crítico, da avaliação de cada obra 

cultural e das tendências que o mercado valoriza por seus interesses, e 

o dever de olhar para as induções simbólicas e morais que o cidadão 

recebe.” (PIZA, 2003, p. 45)  

 

A ausência de cadernos dedicados especificamente a cultura nos principais jornais 

impressos diários e os poucos momentos reservados a cultura nos telejornais e portais 

de notícia online ocasiona um maior destaque a produções relevantes no mercado 

nacional, como concertos de músicos renomados, peças teatrais de atores consagrados 

na televisão e filmes com sucesso de bilheteria garantida. 

As realizações de artistas residentes na região de Santa Catarina guarda maior 

proximidade geográfica e social com o público da capital do que as produções com 

maior destaque na grande mídia. Caso os problemas de falta de divulgação e 

distribuição fossem superados, talvez tais produções conseguiriam uma penetração e 

identificação maior com o público local. 

Apesar de não ser capaz de produzir sozinha este maior alcance, uma publicação 

jornalística elaborada e difundida através da internet pode aumentar a consciência a 

respeito da necessidade de ampliar o acesso aos produtos culturais independentes locais. 

Ao utilizar produtores e artistas como fontes no processo de produção, a publicação 

pode até aumentar sua visibilidade. 
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O formato digital possibilita uma circulação alta e gratuita, visto que qualquer um 

com acesso ao link poderá ler o trabalho. O uso de links, vídeos e áudios possibilitado 

pelo formato também possibilitará um maior envolvimento narrativo. Com os recursos 

de interatividade, a leitura torna-se um processo mais lúdico e de fácil assimilação 

(PAULINO, 2013). Ao citar um filme, por exemplo, ele poderá imediatamente assistir o 

trailer daquele filme. Semelhante função estará disponível para ouvir uma música, 

conhecer melhor uma trupe de teatro ou acompanhar imagens de um evento de Slam. 

Os novos recursos agregados pela publicação digital foram agregados a certos 

elementos da revista impressa como a segmentação, a portabilidade e a identidade 

gráfica (PAULINO, 2013). O texto condutor da narrativa mantém características típicas 

do texto de revista, como uma forma de comunicação direta que fala diretamente com o 

leitor, “trata o leitor de você, fala com ele diretamente e, às vezes, com intimidade” 

(SCALZO, 2003). 

A publicação digital poderá alcançar num primeiro momento o público 

interessado pelas produções culturais apresentadas. Com uma divulgação colaborativa 

através de redes sociais, o produto poderá conectar interessados nas diferentes 

iniciativas culturais apresentadas como parte de um mesmo público. O resultado pode 

ser um reflexo real sobre as citadas dificuldades em produzir e distribuir arte e cultura. 

 

3.3 FORMATO 

 

O surgimento das publicações digitais está associado a popularização dos 

dispositivos tablets e smartphones. Devido a sua portabilidade, os novos dispositivos de 

leitura possibilitam uma leitura online mais longa, aprofundada e confortável do que a 

realizada em computadores e notebooks (PAULINO, 2013). A novidade no formato da 

leitura estimulou a produção de novas publicações específicas para o meio digital. 

Apesar de herdarem características do meio impresso, sobretudo o formato de 

diagramação, as publicações digitais apresentam inovações em relação a linguagem 

jornalística utilizada. A narrativa conta agora com a presença de recursos interativos, 

multimídia e hipertextuais. 

A publicação Mirada seguirá este formato, como uma espécie de revista especial 

segmentada produzida para a leitura no meio digital. A ferramenta utilizada será o 

Adobe InDesign, o mesmo programa de diagramação utilizado ao longo das aulas sobre 

artes e planejamento gráfico no curso de  jornalismo da UFSC. 
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O formato criado pelo InDesign, conhecido pela extensão ePub, possui uma 

responsividade automática para diferentes dispositivos. Com um formato responsivo, a 

leitura da publicação não será restrita aos tablets e smartphones. Qualquer um com o 

link poderá realizar a leitura em notebooks e computadores com acesso a internet. 

 

3.4 CONTEÚDO 

 

O texto utilizado para a publicação necessita possuir durabilidade. Assim como as 

revistas impressas são armazenadas e lidas muito tempo após sua publicação, a 

publicação digital estará disponível para acesso por quanto tempo os links forem 

compartilhados. As pautas abordadas conseguirão a durabilidade através da inserção de 

informações de abordagem analítica, fornecidas pelas diversas fontes ou constadas e 

comprovadas empiricamente ao longo da produção das reportagens. 

O desenho do projeto gráfico também deve evitar um envelhecimento precoce. 

Para criar um design com durabilidade, será necessário estar atento ao risco de certos 

elementos de interatividade tornarem-se ultrapassados e a elementos de linguagem 

visual muito datados. Além disso, o projeto gráfico deve auxiliar o texto a tornar a 

narrativa mais clara e eficiente. 

A capa conterá o nome da revista e uma breve explicação sobre sua temática. 

Técnicas de edição serão utilizadas para resumir brevemente o conteúdo, e ao mesmo 

tempo prender a atenção e estimular a leitura. 

As pautas selecionadas podem deverão incluir sempre que for possível e adequado 

elementos como áudios, vídeos e hiperlinks. Ao longo de toda a leitura, também será 

possível acessar um menu de navegação para avançar ou retroceder até determinada 

página. Um breve manual sobre a utilização destes controles será exibido na segunda 

página da publicação, logo após a capa. 

A pauta relacionada a cinema será provavelmente a primeira apresentada, após um 

breve editorial. Por ser um assunto de relevância nacional (a dificuldade em conseguir 

salas de cinema para filmes independentes brasileiros), é a pauta cujo interesse pode 

alcançar um público maior. Será explicada a forma como os filmes são selecionados 

para as salas de cinema, quais os obstáculos enfrentados pelas produções independentes 

brasileiras, dados sobre o crescimento da produção cinematográfica durante os últimos 

quinze anos e a opinião de críticos e cineastas sobre o cenário atual. Poderão ser 
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incluídos trailers de algum filme ou festival, além de recursos de infografia para 

demonstrar os dados. 

A pauta relacionada a uma editoria de teatro será a seguinte. Com título provisório 

de “o teatro como segunda profissão”, o texto apresentará personagens que trabalham 

como atores na capital catarinense e as dificuldades em manter a atuação como única 

fonte de renda. Como matéria correlata, serão apresentados quais os espetáculos de 

maior sucesso de arrecadação na capital: produções em geral de outras partes do país, 

com a presença de atores consagrados na televisão e youtubers. 

A terceira pauta abordará as dificuldades em conseguir financiamento para 

concertos de música autoral de bandas independentes. Será apresentada a história de 

músicos que apresentam tanto grupos de covers como projetos de composições próprias. 

Através dos recursos do formato digital, áudios e vídeos com as músicas dos grupos 

citados serão incluídos na narrativa. Também serão comentadas a situação atual de 

produtoras cuja proposta é o estímulo a música independente. 

Na pauta relacionada ao crowndfunding, um enquadramento diferente do recebido 

pela maior parte da mídia será alcançado através da inclusão de projetos que não 

arrecadaram o suficiente em suas campanhas online. Focado principalmente em como 

bandas usam o dinheiro da arrecadação coletiva para gravar seus discos, a pauta 

apresentará casos bem sucedidos e buscará encontrar grupos que tiveram de encontrar 

outras formas de financiamento. 

Por fim, na pauta sobre a produção de poesia Slam em Florianópolis, serão 

apresentados os ciclos realizados periodicamente por diversos coletivos em locais 

públicos, sobretudo no continente. Ao lado de narrativas sobre os poetas e o público que 

os acompanha, serão apresentados vídeos das competições. 

3.5 FONTES 

 

A produção de cada pauta necessitará o diálogo com fontes específicas. Serão 

principalmente artistas, produtores culturais e acadêmicos com pesquisas na área de 

cultura. Apesar de a formulação do presente projeto conter um levantamento inicial de 

fontes, certamente serão incluídos outros nomes ao longo do desenvolvimento das 

reportagens conforme surgirem necessidades imprevistas. 

Para a pauta relacionada a cinema, estão previstas entrevistas com: 

- Márcia Paraíso, cineasta e proprietária de uma produtora em Florianópolis; 
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- Ralf Cabral Tamke, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa 

Catarina (SantaCine); 

- Bárbara Sturm, distribuidora de filmes pela empresa Pandora. 

Através principalmente do SantaCine, serão localizados outras produtoras e 

distribuidores de cinema. Também serão realizadas entrevistas com a representação do 

Ministério da Cultura a respeito dos programas de distribuição de verbas para o 

audiovisual. 

Para a pauta a respeito do trabalho na área de Teatro, está relacionada uma 

entrevista com Alexandre Emerim, professor de arte, ator e produtor de teatro. Outras 

fontes serão buscadas com companhias de teatro independente em Florianópolis como a 

NAFTA, Cia Grito e Aktoro. 

A produção da pauta a respeito das produções de música autoral possui entrevistas 

previstas com: 

- Marinho Freire, produtor cultural sócio da Casa de Noca; 

- Rafael Rodriguez, produtor cultural sócio da Casa de Noca; 

- Eduardo Xuxu, produtor cultural sócio do Célula Showcase; 

- Ju Baratieri, produtora cultural responsável pela Guerrilha Produtora; 

- Pedro Germer, músico participante de bandas covers e bandas autorais em 

Florianópolis; 

Outros músicos e eventualmente algum frequentador dos espaços citados também 

serão consultados. 

Para a quarta pauta, deverão ser encontrados grupos que falharam em suas 

campanhas de crowdfunding. Como exemplos bem-sucedidos, serão entrevistados os 

grupos Bass Groove Brasil e Caraudácia. Também serão entrevistados especialistas em 

Marketing Digital. 

Por fim, a última pauta contará com entrevistas com representantes do Coletivo 

Slam do Desterro, além dos poetas D’certaforma e Ray Souza. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

31/07 a 05/08 - Contato com as produtoras e distribuidoras de cinema. 

- Contato com as companhias de teatro. 

- Agendamento das primeiras entrevistas. 

06/08 a 12/08 - Contato com as produtoras de concertos e músicos em Florianópolis. 
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- Buscar algum grupo cujo crowndfunding não funcionou. 

- Agendamento e realização de entrevistas.  

13/08 a 19/08 - Elaboração da primeira versão da reportagem sobre cinema. 

- Agendamento e realização das entrevistas.  

20/08 a 26/08 - Elaboração da primeira versão da reportagem para a editoria de teatro. 

- Contato com as fontes para a matéria sobre crowndfunding. 

- Agendamento e realização de entrevistas. 

27/08 a 02/09 - Elaboração da primeira versão da reportagem sobre música autora. 

- Contato com as fontes para a reportagem sobre Slam. 

- Agendamento e realização de entrevistas. 

03/09 a  16/09 - Elaboração da primeira versão da reportagem sobre crowndfunding.  

- Agendamento e realização de entrevistas. 

- Contato com fontes que por acaso se façam necessárias ao longo da 

produção. 

17/09 a 23/09 - Elaboração da reportagem sobre Slam. 

- Realização das últimas entrevistas. 

- Seleção de vídeos, áudios e fotografias. 

24/09 a 30/09 - Revisão dos textos. 

- Elaboração do projeto gráfico. 

01/10 a 07/10 - Desenho das páginas com as reportagens. 

- Edição das fotografias e áudios em casos necessários. 

08/10 a 14/10 - Início da diagramação e edição. 

22/10 a 28/10 - Diagramação e edição. 

29/10 a 04/10 - Fechamento das páginas. Primeira revisão. 

05/11 a 11/11 - Elaboração do relatório.  

12/11 a 18/11 - Finalização, revisão final e entrega para avaliação do TCC. 

 

5 RECURSOS E ORÇAMENTO 

 

Os recursos utilizados na produção das matérias serão meu computador pessoal, 

câmera própria e o Adobe InDesign 6, disponível no Departamento de Jornalismo da 

UFSC. A produção não contará com um custo alto de transporte pois as pautas serão 

produzidas na cidade de Florianópolis, acessíveis através do transporte público. Uma 

estimativa é de no máximo 100 reais com custos de passagem e transporte. 
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6. FINALIDADE 

 

O desenvolvimento deste projeto em várias etapas, desde sua elaboração até a 

execução, representará um desafio e um processo de aprendizagem. Conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação nas áreas de criação de pautas, apuração, redação, 

edição, diagramação e fotografia serão colocados em prática de forma conjunta, de 

maneira inédita em relação às outras atividades desenvolvidas dentro do curso. 

Certamente surgirão desafios necessários para um maior aprendizado. Conseguir 

formular uma publicação digital coerente, com textos informativos e fotografias de 

qualidade é o objetivo que será buscado através do processo. O produto final poderá 

eventualmente servir de portfólio e ajudar no início de carreira de um futuro jornalista. 

Além disso, a produção permitirá um contato com o jornalismo cultural, área com 

a qual possuo grande afinidade e que tive poucas possibilidades de trabalhar em estágios 

e ao longo da graduação. 
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ANEXO A – TERMO DE ACEITE DO ORIENTADOR 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO  

DEPARTAMENTO DE JORNALISMO 

 

 

 

TERMO DE ACEITE DO ORIENTADOR 

 

Eu, Daisi Irmgard Vogel, professora do Departamento de Jornalismo da Universidade 

Federal de Santa Catarina, assumo a responsabilidade pela orientação, no semestre 

2017.2, do Trabalho de Conclusão de Curso do aluno Matheus Alves de Almeida, 

matrícula 13102267, que tem como título provisório “Mirada – Publicação digital”. 

 

Florianópolis, 01 de Julho de 2017. 

 

 

___________________________________ 

 

DAISI IRMGARD VOGEL 
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ANEXO B – FICHA DO TCC 

 
 FICHA DO TCC Trabalho de Conclusão de Curso - JORNALISMO UFSC 

ANO  2017 

ALUNO Matheus Alves de Almeida 

TÍTULO Mirada – Publicação digital 

ORIENTADOR Daisi Irmgard Vogel 

 
MÍDIA 
 

 Impresso 

 Rádio 
 TV/Vídeo 
 Foto 
 Web site 
X Multimídia 

 
CATEGORIA 
 

 Pesquisa Científica  

 Produto Comunicacional  
 Produto Institucional (assessoria de imprensa)  
X Produto Jornalístico (inteiro) Local da apuração: 

 Reportagem  
       livro-reportagem  (   )  

(X) Florianópolis                    (    ) Brasil 
(   ) Santa Catarina                 (    ) Internacional 
(   ) Região Sul                         País: ____________ 

ÁREAS cultura, arte, Florianópolis, publicação digital. 

RESUMO 
 

A elaboração de uma publicação digital para este trabalho de conclusão de curso tem como 
objetivo formular um produto com diferentes reportagens sobre produções independentes 
de Florianópolis. O formato de publicação digital criado através do Adobe InDesign é 
semelhante a uma revista, com a diferença de apresentar recursos de interatividade como 
hiperlinks, áudio e vídeos. A narrativa das reportagens é enriquecida e aproximada do 
leitor através dos recursos citados. A publicação é acessada através de um link disponível 
online através de tablets, smartphones ou computadores sem perder a responsividade. As 
reportagens realizadas abordarão: 1) As dificuldades em conseguir salas de cinema para 
produções independentes brasileiras; 2) O teatro como segunda profissão: a dificuldade 
em viver sustentado por espetáculos; 3) As dificuldades em realizar shows de música 
autoral com bandas independentes nas casas noturnas da capital; 4) O uso do 
crowndfunding como forma de financiamento para a cultura; 5) A realização de 
campeonatos de Slam nos espaços públicos de Florianópolis. 

 

 


