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RESUMO  

O jornalismo em podcast é o tema que permeia essa pesquisa. A partir do Podcast 

Mamilos esse estudo busca compreender como esse programa utiliza as técnicas e 

recursos do jornalismo. A fim de entender de que forma as características do jornalismo 

estão presentes nessa narrativa, o processo metodológico se definiu como um estudo de 

caso e uma análise de conteúdo baseado em André (2013), Yin (2015) e Gil (2008). A 

fundamentação teórica teve como base o fenômeno da Convergência de Jenkins (2013); 

o Jornalismo Online de Mielniczuk (2003); as potencialidades desta ferramenta para o 

jornalismo apresentadas por Vicente (2018); os Critérios de Noticiabilidade de Wolf 

(2006); as características do radiojornalismo com Ferraretto (2014) e o Jornalismo 

Participativo explicado por Traquina (2005), entre outros autores. Por meio da análise 

desse objeto, pode-se inferir que o podcast utiliza a escrita e as técnicas de apuração 

jornalística aliada as características de linguagem do radiojornalismo para produzir 

conhecimento e veicular informação com verossimilhança e humanização.  

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo em podcast; Podcast Mamilos; Jornalismo Online; 

Jornalismo Humanizado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Podcasting journalism is the main subject of this research. From Mamilos Podcast, this 

study search to comprehend how this audio program uses the journalism‟ techniques 

and resources. To understand how the journalism particulars are used in this narrative, 

the methodological process is defined as a case study and a content analysis based in 

André (2013), Yin (2015) and Gil (2008). The theoretical substantiation is based on 

Jenkins‟ (2013) Convergency phenomenon; Mielniczuk‟s (2003) Online Journalism; 

Vicente‟s (2018) podcast‟s potentialities; Wolf‟s (2006) Newsworthiness criteria; 

Ferraretto‟s (2014) radiojournalism character‟s and Traquina‟s (2005) Participatory 

Journalism, among authors. Through this analysis, it can be observed that podcast uses 

journalistics‟ writing and clearance techniques associated with radio journalism 

language to generate knowledge and to convey information with and truth and 

humanization.  

KEY-WORDS: Podcasting journalism; Mamilos Podcast, Online Journalism; 

Humanazed Journalism.  
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INTRODUÇÃO 

A invenção da internet é um marco que mudou para sempre a história da 

humanidade, ampliou os modos de aprendizagem, de entretenimento, modificou 

relações, o sistema de mercado e os hábitos da sociedade, como nos transportamos, 

fazemos compras, lemos um livro e, principalmente, o modo como nos comunicamos.  

No Brasil, os meios de comunicação pularam do papel para os primeiros 

websites no final dos anos 1990; começou com o jornal impresso e, hoje, os meios co-

existem em todas as plataformas, no mundo físico e virtual. Esta migração chama-se 

convergência dos meios, um fenômeno explicado por Jenkins (2013), como o encontro 

de diferentes canais de comunicação em uma plataforma só, a internet, superando as 

barreiras geográficas. Mas este fenômeno, além de possibilitar a maior circulação da 

informação, também modificou o modo como se faz comunicação.  

Os meios não só se adaptaram à linguagem da internet e suas possibilidades 

multimídias que permitem além de texto e foto, vídeos, gráficos, gifs e hiperlinks, como 

também criaram novas plataformas. A distribuição via streaming, conforme menciona 

Medeiros (2009), permite a veiculação online de um produto já finalizado, ao tempo do 

usuário, podendo pausar e retomar a transmissão quando quiser, ou até mesmo baixá-lo. 

A partir desta possibilidade, surgiu o podcast, um programa de áudio veiculado pela 

internet, que aborda os mais variados assuntos e não necessariamente está ligado a uma 

programação, grade ou a uma emissora.  

É neste cenário que o presente trabalho estuda o Podcast Mamilos: um programa 

veiculado desde 2014 através da plataforma Soundcloud hospedada no site B9.com
1
, 

que tem como principal proposta - segundo as apresentadoras Cris Bartis e Juliana 

Wallauer - fazer jornalismo com empatia em episódios semanais, para todos os tipos de 

públicos. Assim, o podcast aprofunda-se nos conteúdos e polêmicas mais comentadas 

nas redes sociais, abordando assuntos de relevância social, algumas vezes até mesmo 

sugeridos pelos próprios ouvintes.  

Na narrativa deste programa, como acreditam Motta, Costa e Lima (2004, p.33) 

“o discurso jornalístico se mostra permeado de sentidos que podem ser observados e 

interpretados tanto pela evidência, quanto pelo o que insinua, sugere ou oculta”. O 

podcast Mamilos foi escolhido como objeto desta pesquisa pois, além de se identificar 

como praticante do “jornalismo com empatia”, é reconhecido por sua grande interação e 

                                                 
1
 Disponível em: https://www.b9.com.br/shows/mamilos/ 
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envolvimento do público com as produtoras nas redes sociais e, ainda, foi classificado 

pela Associação Brasileira de Podcasts como um dos programas mais ouvidos em 

2018.   

Os meios digitais concedem maior liberdade para a abordagem de temáticas 

sociais - algumas polêmicas, outras não -  para levantar o debate em sociedade, e formar 

opiniões, muito mais que os meios tradicionais da informação. Com isso, o jornalismo 

produzido pelo Mamilos é de extrema importância porque trabalha com a empatia e a 

pluralidade de informações, e o modo como os temas são abordados no programa 

indicam que contribuem para a formação de uma opinião crítica.  

Assim, acredita-se que este modus operandi do programa enfraquece a 

disseminação de informações distorcidas que circulam, principalmente, nas redes 

sociais e que levam as pessoas a opinarem sobre temas muito importantes como, por 

exemplo, política, apenas com “achismos”. Além disso, o programa também se destaca 

pela representatividade, uma vez que este é o podcast mais ouvido do Brasil 

apresentado por mulheres, uma vez que os outros dois programas mais ouvidos - o 

Nerdcast e o Não Ouvo, segundo a Podpesquisa 2018 - são apresentados por homens. 

Como problema de pesquisa se trata de saber como o Mamilos utiliza as 

técnicas/recursos do jornalismo no Podcast? E como as temáticas desenvolvidas pelo 

podcast Mamilos contribuem para o debate em sociedade? Para responder tais questões, 

esta pesquisa se constitui em um estudo de caso que analisa as práticas jornalísticas 

utilizadas no podcast Mamilos, seguindo os métodos da análise qualitativa para a 

investigação do elo entre a produção jornalística e as novas ferramentas da internet. 

O objetivo geral deste trabalho é entender de que forma as características 

jornalísticas se fazem presentes na narrativa do podcast Mamilos, e como 

especificidade, analisar as estratégias jornalísticas utilizadas na produção do podcast 

Mamilos; investigar como as ferramentas interativas da web estão sendo utilizadas no 

programa, e mapear os conteúdos produzidos e veiculados no Mamilos.  

A vontade de compreender melhor a abordagem de conteúdos alternativos no 

Jornalismo aguçou o interesse pessoal para estudar o podcast Mamilos, como 

acadêmica. Além de tratar sobre política, educação, saúde, o programa também aborda 

pautas sobre movimentos sociais, como por exemplo o feminismo, a temática LGBTQ+, 

e ainda, questões subjetivas como dor e solidão. 

Em relação a estas temáticas, considera-se que a sociedade forma opiniões 

baseadas apenas no senso comum, o que permite uma visão superficial sobre o tema, 
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fortalecidas pelos comentários controversos e altamente opinativos nas redes sociais. O 

momento político atual do Brasil reforça esta formação de opinião através do senso 

comum, reafirmando a necessidade do debate e da pluralidade de opiniões sobre temas 

coletivos como educação, segurança, saúde, e temas polêmicos, como as demandas 

feministas, a situação política na Venezuela, ditadura militar no Brasil, liberdade 

religiosa, entre outros.  

Para isso, neste trabalho, busca-se o aporte teórico nos conceitos de 

convergência midiática e o impacto deste fenômeno no Jornalismo e no seu modo de 

produção, apresentando as características do jornalismo online, do radiojornalismo e do 

jornalismo humanizado que estão presentes na narrativa do Podcast Mamilos, 

elencando também em quais critérios de noticiabilidade as temáticas se aplicam.  

Utiliza-se autores como Canavilhas (2008), Jenkins (2013), Mielniczuk (2003), 

Murad (1999), Vanassi (2007), Wolf (2005), Ferraretto (2014) e Fürsich (1999) entre 

outros que constituem o capítulo II. Para estudar o objeto optou-se por um estudo de 

caso e uma análise de conteúdo baseada em André (2013), Yin (2015) e Gil (2008) no 

capítulo III. A análise do corpus desta pesquisa referenciou alguns autores já 

mencionados, mas também, está fundamentada em Vicente (2018), Nóbrega et al 

(2015), Levatti (2018), Briggs (2007), Primo e Träsel (2006), Ijuim e Sardinha (2009) e 

Luiz e Assis (2010) no capítulo IV.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Convergência dos meios no Jornalismo  

 Um brevíssimo olhar sobre a história do jornalismo evidencia a sua origem com 

a prensa de Gutenberg por volta de 1456, que possibilitou a publicação e a circulação de 

informações em grande escala, a partir do século XV. Conforme Santos (2012, p.16), 

ainda nesta época, Gutemberg já percebia os efeitos acelerados da sua criação, pois teria 

dito, após a primeira impressão de 180 exemplares, “um exército de 26 soldados pode 

conquistar o mundo através da imprensa”. Com o avanço da sociedade e da tecnologia, 

o jornalismo se tornou a principal fonte de informação da população. Com o tempo, a 

ciência e tecnologia avançaram ainda mais, modificando a sociedade, que passou a se 

apropriar dessas ferramentas e, com isso, a prática jornalística também mudou, 

sobretudo com a internet que a partir dos anos 1990 permitiu aos indivíduos, 

gradativamente, a produção de notícias e a interação com os meios de comunicação, 

exigindo uma adaptação dos veículos e dos profissionais deste campo.  

 Essas transformações tornaram o campo da comunicação mais flexível, mas, não 

significam que o jornalismo tradicional tenha acabado. Segundo Onofre (2016, p.29) 

“ainda temos jornais e ferramentas [...] em que o jornalista é o produtor da informação e 

o leitor a recebe, tendo poucos meios para interagir com esse profissional”. Durante um 

tempo acreditou-se que estas mídias físicas, como rádio e televisão, morreriam. Mas 

elas não deixaram de existir, pelo contrário, se reinventaram e se adaptaram a um novo 

meio, uma nova linguagem e, por conseguinte, um novo modo de fazer jornalístico. 

Como, por exemplo, pensar, fazer e distribuir um mesmo produto em várias 

plataformas. Para a autora, estas transformações são diárias e necessitam de uma 

atualização constante por parte dos profissionais da comunicação, que “precisam se 

modernizar, estudar e estar sempre informados sobre as novidades dessa temática, assim 

se adaptando às novas formas de linguagem e ferramentas” (ONOFRE, id. p.16). 

Destaca-se, porém, com o grande número de informações circulando nas redes o tempo 

todo e, com isso, é possível perceber que há uma “simplificação” da notícia em razão do 

prazo imediatista da internet, e, por consequência, cria cada vez mais a necessidade de 

que o jornalismo tem de fazer uma apuração profunda da notícia.   

Jenkins (2013) considera essa transformação cultural, não só como um processo 

tecnológico que une múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos, mas, uma medida 
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em que os consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 

conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos. Diante disso, pode-se caracterizar 

todo este processo de mudança, nos meios de comunicação e no jornalismo, em si, 

como cultura da convergência, explicado pelo autor como um “fluxo de conteúdos 

através de múltiplas plataformas de mídia; à cooperação entre múltiplos mercados 

midiáticos; e o comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que 

vão [...] em busca das experiências de entretenimento que desejam” (JENKINS, 2013, 

p.30). Assim, Convergência
2
 é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, ao mesmo tempo, dependendo de 

quem fala.   

Para Jenkins (2013, p.45) “a convergência também ocorre quando as pessoas 

assumem o controle das mídias”, quando as atividades que fazem no seu dia-a-dia, 

interagem com as mídias: estudar, trabalhar, se comunicar, e por isso, assumem papéis 

multiplataformas. Assim, o autor, reforça a ideia de que o processo de convergência 

passa essencialmente pelas plataformas e pelas pessoas, podendo estar conectadas e 

comunicar-se mutuamente. Nesse sentido, Luiz e Assis (2010, p.46) corroboram com a 

visão do autor, de que a grande interatividade com os ouvintes e a facilidade de 

qualquer pessoa criar o seu próprio podcast, subvertem “o conceito tradicional de 

receptor passivo das mídias de massa, ampliando o conceito de receptor ativo das 

mídias digitais para se tornar ao mesmo tempo potencialmente receptor e emissor”. 

Mielniczuk (2003, p.1) estabelece alguns conceitos em relação ao jornalismo 

para a internet a fim de melhor compreendê-lo e entender suas práticas e efeitos. Para 

isso, mesmo que não haja um consenso sobre a terminologia, este fenômeno pode ser 

definido como todo o “jornalismo praticado na Internet, para a Internet ou com o auxílio 

da Internet” e, pode-se categorizar em gerações com características específicas e 

complementares. Como acredita Nunes (2016, p.10), as mudanças no jornalismo, “estão 

associadas à própria dinâmica do conhecimento, aos avanços da ciência e as 

transformações das tecnologias com o surgimento e desenvolvimento dos dispositivos 

de base fotoquímica, eletrônica analógica e digital”. Quanto à denominação, Mielniczuk 

(id) explica que, na maioria das vezes, a nomenclatura depende do autor e da corrente 

de pensamento. Mas, há uma sistematização,  

que privilegia os meios tecnológicos, através dos quais as informações são 

trabalhadas, como fator determinante para elaborar a denominação do tipo de 

                                                 
2
 Grifo meu.  
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prática jornalística, seja na instância da produção ou na instância da 

disseminação de informações jornalísticas (MIELNICZUK, 2003, p.2).  

 

Assim, este trabalho utiliza o termo jornalismo online, de modo heurístico, 

baseado na “ideia de conexão em tempo real, de fluxo de informação contínuo e quase 

instantâneo”, citada por Mielniczuk (id, p.4), ou seja, utiliza-se de tecnologias de 

transmissão de dados em rede e em tempo real. Outro aspecto salientado pela autora é 

que estas definições não são excludentes, e que suas práticas e seus produtos podem se 

perpassar e se enquadrar de forma concomitante em distintas esferas.  

Mas, para contextualizar, pode-se categorizar as publicações jornalísticas na 

Internet com base na observação de algumas características, apresentadas pela autora 

como fases. Na primeira, dominam os sites que publicam o material editorial produzido, 

em primeira mão para as edições em outros meios, assim o conteúdo do jornal impresso 

é apenas replicado na página da Internet. Na segunda fase, os jornalistas criam 

conteúdos originais passando a utilizar hiperlinks para outros websites, recursos 

interativos como buscas e a inserção de fotos e vídeos. Na terceira fase começa a 

“produção de conteúdos noticiosos originais desenvolvidos especificamente para a web, 

bem como o reconhecimento desta como um novo meio de comunicação” 

(MIELNICZUK, id, p.7).  

Desta forma, a autora define que a trajetória dos produtos jornalísticos 

desenvolvidos para a web, até este período, teve três momentos: “de primeira geração 

ou fase da transposição; de segunda geração ou fase da metáfora; e de terceira geração 

ou fase da exploração das características do suporte web” (MIELNICZUK, Ibid). Nesta 

fase, houve maior exploração de recursos da internet, na produção e apuração de 

produtos jornalísticos, como exemplifica Mielniczuk, foi possível observar:  

- recursos em multimídia, como sons e animações, que enriquecem a 

narrativa jornalística; - recursos de interatividade, como chats com a 

participação de personalidades públicas, enquetes, fóruns de discussões; 

apresentam opções para a configuração do produto de acordo com interesses 

pessoais de cada leitor/usuário; - a utilização do hipertexto não apenas como 

um recurso de organização das informações da edição, mas também como 

uma possibilidade na narrativa jornalística de fatos; -atualização contínua no 

webjornal e não apenas na seção “últimas notícias” (MIELNICZUK, 2003, 

p.10).  

 

Com isso, os Jornais acabaram percebendo os benefícios destas novas 

potencialidades para o jornalismo e, ao mesmo tempo, estas mudanças afetaram a 

sociedade, com a maior adesão de usuários à web. O leitor percebeu os benefícios da 
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Internet, e logo, estaria lendo o Jornal diário através do website, com atualização em 

tempo real, constantemente. O público, que antes era só audiência, também passa a 

interagir com os meios e afetar as demandas do jornalismo.   

Este novo formato da comunicação interferiu também na atitude dos usuários de 

mídia eletrônica, que, segundo Onofre (2016), passam agora a ter mais opções de 

propagar seu pensamento sobre determinado assunto. Isso mudou a relação que o 

receptor tinha com os meios de comunicação, deixando de ser apenas fonte em alguns 

casos para ser também alguém que difunde informação. Portanto, os meios têm que se 

reinventar o tempo todo, e redescobrir as potencialidades da Internet diariamente, na sua 

rotina de produção. Assim, foi possível o uso de ferramentas por parte dos veículos para 

determinar a distribuição de material noticioso de acordo com a atividade e o interesse 

dos leitores em cada plataforma.  

A era da convergência mudou a forma tradicional da organização da mídia e do 

consumo de notícias, assim, os jornalistas e o público ganharam novos papéis nesta 

dinâmica. Grandes produtores midiáticos ultrapassaram a barreira das redações do 

jornal impresso, do rádio, da TV e da produção online, passando, então, a produzir 

conteúdo juntos para diversas plataformas e em diferentes formatos. Desta forma, 

tornaram-se cada vez mais próximos dos seus receptores, pois reconhecem a sua 

capacidade de interação com o produto. Assim, o público se faz presente e interage com 

os meios, podendo criticar, compartilhar informações, ou até mesmo criar seus próprios 

produtos midiáticos.  

Além dos sites de notícia disponibilizarem uma ferramenta para comentários, o 

que acontece há anos, há a possibilidade de compartilhamento, e esta, amplia o poder de 

fala dos usuários. Estes dispositivos podem acabar gerando tamanha mobilização por 

parte da opinião pública nas redes a ponto de exigir de um veículo, um posicionamento 

sobre determinado assunto. Como já aconteceu, por exemplo, durante as Olimpíadas no 

Brasil, em 2016. Segundo uma matéria do Jornal O Globo, a rede Britânica BBC teve 

que assumir uma posição diante da pressão exercida pelas redes sociais. O repórter, Paul 

Hand, que apresentava e comentava uma partida de Tênis feminino, fez um comentário 

de cunho homofóbico durante a transmissão do jogo.  

Na internet, os usuários das redes sociais, não deixaram a frase passar 

despercebida. No Twitter, principalmente, os usuários criticaram tanto a atitude do 

repórter quanto a apatia da emissora. Sendo assim, horas após a transmissão da partida a 

BBC teve de se pronunciar, tamanha a cobrança das redes sociais.   
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Outro exemplo, muito recente, desta influência dos receptores aconteceu na 

televisão brasileira; canais da TV aberta lançaram sua própria plataforma digital de 

transmissão de conteúdo e entretenimento por assinatura, em que distribuem a 

programação normal da emissora, sob a demanda do assinante, além de conteúdos 

exclusivos. Esta perspectiva, corrobora com a visão de Jenkins (2013, p.33) de que “o 

paradigma da revolução digital presumia que as novas mídias substituiriam as antigas, o 

emergente paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão 

interagir de formas cada vez mais complexas”.  O autor esclarece ainda que “estamos 

numa era de transição midiática, marcada por decisões táticas e consequências 

inesperadas, sinais confusos e interesses conflitantes e, acima de tudo, direções 

imprecisas e resultados imprevisíveis”, assim como outros teóricos antes dele e, por 

isso, o pensamento convergente está se adaptando a cultura popular do mesmo modo em 

que está impactando a relação entre públicos, produtores e conteúdos de mídia 

(JENKINS, 2013, p.33).  

Portanto, para compreender melhor as transformações no jornalismo é preciso 

considerar os avanços tecnológicas, desde a chegada da internet no Brasil, bem como o 

comportamento dos usuários, alterando, por conseguinte o conteúdo jornalístico. Em 

relação a esta interação, Onofre (2016), acredita que ao mesmo tempo em que  

o produtor possui a liberdade de escolher toda a programação de um 

telejornal, por exemplo, ele é privado do feedback do receptor, assim 

fica a incerteza se a mensagem está sendo entendida, aprovada ou 

não. Por sua vez, os receptores também possuem liberdade. Esta se 

refere ao poder que ele tem de escolher com que grau de atenção e 

qual programa assistir, o que, entretanto, reflete a pouca possibilidade 

de interferência de participação nos rumos da produção (ONOFRE, 

2016, p. 24). 
 

O público em grande escala passou a ter acesso à web, a partir dos computadores 

pessoais e, com isso, as mídias perceberam gradativamente que precisavam estar 

presentes onde sua audiência também estava, como já visto nas fases do jornalismo na 

Internet. Conforme surgiram novas ferramentas da comunicação na web, estabeleceu-se 

o jornalismo online, tentando acompanhar o perfil dos seus leitores, cada vez mais 

dinâmicos e participativos. O jornalismo passou por uma mudança de produção 

jornalística, como se fazia no Rádio e na TV, para uma nova rotina produtiva, de 

linguagem, e de um novo modelo de consumo de notícias.  

Briggs (2007) considera que nunca houve uma época tão boa para ser jornalista - 

apesar das demissões em massa ocorridas nas redações dos Estados Unidos desde o ano 
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2000 - pois, nunca houve antes uma época que oferecesse tantas formas de se contar 

estórias e levar informações aos leitores. O autor refere-se então, à utilização de links, 

gifs, animações, gráficos, vídeos, séries, podcasts, entre outros recursos adaptáveis a 

uma nova maneira de produzir notícias. Para ele, parte da dificuldade enfrentada pelos 

jornalistas tradicionais é que ninguém sabe o quanto a comunicação online vai mudar e 

que novas oportunidades este modelo apresenta.  

Assim, a única forma que os jornalistas têm de tirar vantagem é estar conectados 

às tecnologias e participar ativamente da mudança de cenário. Para isso, o autor acredita 

que adotar novos métodos de reportagem como a utilização de bancos de dados e contar 

com uma produção colaborativa através da participação do público - sem perder a 

qualidade de apuração - são estratégias cada vez mais comuns nas redações norte-

americanas que podem melhorar a eficiência do jornalismo.   

Contudo, percebe-se que o fenômeno da Convergência é um processo que 

abrange os aparatos tecnológicos, os canais de mídias, a linguagem, o conteúdo da 

informação, a circulação destes produtos e o público. Nesse sentido, os meios e os 

receptores se autodeterminam, e o público é cada vez mais participativo, ou seja, os 

veículos de informação produzem conteúdos de modo complementar e em 

multiplataformas para os leitores, que consomem estes conteúdos noticiosos de forma 

multimídia e integrada. Deste modo, a Convergência cria e fortalece “relações mais 

próximas e mais gratificantes entre produtores e consumidores de mídia” (JENKINS, 

2013, p.46).    

 Mas, ainda que muitas mudanças também tenham ocorrido na atuação do 

profissional de comunicação, o papel de maior importância praticado pelo jornalista 

ainda vai continuar sendo a postura ética. Ademais, o comprometimento com a 

apuração, a precisão das informações a relevância do conteúdo, sua relação com as 

fontes, a empatia e a característica de ser humano, determinam a sobrevivência do 

Jornalismo.  

 

2.2 Jornalismo online: características do fazer jornalístico na web 

A internet causa grande impacto na maneira como a sociedade age e pensa. 

Sabe-se, como explicado até aqui pelos autores, que sua inserção massiva na sociedade 

transformou o modo de produção e consumo dos meios de comunicação. Surgiram 

assim, novos modos de fazer jornalismo, pensar em conteúdos e estratégias específicas 

para múltiplas plataformas online, utilizando-se de ferramentas (como interatividade, 
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hipertextualidade e multimidialidade) para potencializar a qualidade das informações 

divulgadas e ampliar o contato com o leitor.  Segundo Canavilhas (2003), a introdução 

de diferentes elementos multimídia altera todo o processo da produção noticiosa, tanto 

quanto, altera para o leitor a forma de ler. Com isso, o autor afirma que o grande desafio 

do jornalista nas plataformas online é a produção de “uma notícia mais adaptada às 

exigências de um público que exige maior rigor e objectividade” (CANAVILHAS, 

2003, p.64). Ou seja, estes processos que envolvem o jornalismo online, exigem que o 

jornalista avance conforme o desenvolvimento da tecnologia e de seus 

recursos/dispositivos sem deixar de fazer um jornalismo com ética e credibilidade.  

Neste sentido, Palacios (2002, p.5) destaca a importância das novas tecnologias 

de comunicação (NTC‟s) para o Jornalismo e afirma que “com o crescimento da massa 

de informação disponível aos cidadãos, torna-se ainda mais crucial o papel 

desempenhado por profissionais que exercem funções de „filtragem e ordenamento‟ 

desse material, seja a nível jornalístico, académico, lúdico, etc”. O autor apresenta as 

seguintes características do Jornalismo online: Multimidialidade/Convergência, 

Interatividade, Hipertextualidade, Personalização, Memória e Instantaneidade.  

A fim de refletir “as potencialidades oferecidas pela Internet ao jornalismo 

desenvolvido para a Web” e salienta que tais possibilidades não se aplicam 

necessariamente, “aos sites jornalísticos, quer por razões técnicas, de conveniência, 

adequação à natureza do produto oferecido ou ainda por questões de aceitação do 

mercado consumidor” (PALACIOS, id, p.2). A respeito deste modo de fazer jornalismo 

online Jenkins (2013) afirma que as 

novas tecnologias reduziram os custos de produção e distribuição, 

expandiram o raio de ação dos canais de distribuição disponíveis e 

permitiram aos consumidores arquivar e comentar conteúdos, 

apropriar-se deles e colocá-los de volta em circulação de novas e 

poderosas formas (JENKINS, 2013, p.45).  
 

Para contextualizar e compreender melhor a aplicação destas características no 

jornalismo online é preciso explicá-las: Multimidialidade ou Convergência refere-se ao 

encontro de formatos como imagem, áudio, texto e vídeos que se apresentam em 

diferentes plataformas e canais digitais, fazendo com que conteúdos jornalísticos sejam 

amplamente difundidos. A Interatividade requer uma ferramenta conversacional, seja 

através de e-mails, caixa de comentários no site ou rede social, chat, entre outros. Este 

processo permite a aproximação e a comunicação entre o público que recebe a 

informação e quem a produz. A Hipertextualidade ocorre através de links, que ligam um 
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conteúdo ao outro podendo direcionar o leitor dentro da mesma plataforma, como por 

exemplo, da página de uma matéria para outra no mesmo site ou ainda, para fora dele, 

de um site para um canal de vídeos. Esta característica disponibiliza informações 

complementares ou similares ao assunto que o leitor está interessado. 

A Personalização permite que cada leitor escolha assuntos ou temáticas; 

formatos e plataformas de acordo com o seu próprio interesse, sua preferência e sua 

disponibilidade para consumir tal conteúdo. A Memória representa a disponibilidade de 

toda e qualquer informação já divulgada na internet ser encontrada através de uma 

busca de palavras. No mundo virtual é mais fácil armazenar e localizar informações e 

conteúdos como textos, fotos, vídeos e áudios. A Instantaneidade é a atualização 

contínua e no tempo real em que as notícias acontecem.  

Acerca da utilização destas características no jornalismo online, Mielniczuk 

(2001) ressalta que, na web, a noção de tempo e de espaço são diferentes das utilizadas 

para o jornal impresso, para a televisão e para o rádio. Por isso, “os produtos 

jornalísticos podem ser atualizados constantemente e o espaço que a informação ocupa 

não é problema, pois os custos não são muito elevados em termos comparativos com 

outros meios” (MIELNICZUK 2001, p.5). Para Palacios (2002, p.6) “as características 

do Jornalismo na Web aparecem majoritariamente como Continuidades e 

Potencializações e não, necessariamente, como Rupturas com relação ao jornalismo 

praticado em suportes anteriores”.   

No podcast Mamilos se destaca a interatividade com os ouvintes, sobretudo 

através do e-mail do programa, no qual os ouvintes escrevem críticas e opiniões, e 

ainda, ajudam a pautar o os assuntos divulgados pelo podcast. E a personalização, pois, 

cada ouvinte seleciona aquele episódio que deseja ouvir/baixar dentro da variedade de 

temáticas ofertadas pelo programa. Assim, a memória também se faz presente no 

Mamilos, uma vez que todos os 220 episódios estão disponíveis em plataformas digitais 

de áudio e em aplicativos ou no site agregador B9, que pode configurar convergência. 

Outro recurso que a convergência e o avanço da tecnologia, permitiram foi a 

mobilidade da comunicação. Porém, de acordo Silva (2013) a mobilidade sempre 

acompanhou a história do jornalismo, se adaptando aos meios de cada época, como por 

exemplo o jornal impresso, móvel; o telégrafo sem fio, o rádio e a propagação pelo ar, 

dependendo de tecnologias com os satélites e as redes sem fio, até chegar ao que se 

apresenta hoje, com o envio de materiais, documentos, fotos, vídeos e áudios, 

transmitindo ao vivo através dos smartphones conectados a uma rede de internet. 
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 Para o autor, essa dimensão no contexto atual está vinculada às tecnologias e 

redes digitais originando novas práticas e potencialidades, por isso, acredita-se que  

o jornalismo móvel digital dimensiona a produção ou o fazer 

jornalístico a partir da interface desse conjunto de tecnologias e de 

estratégias agregando mudanças e novos valores às rotinas produtivas 

dos jornalistas. Desde esse ponto de vista, isso significa que as 

tecnologias de comunicação móvel abrem caminhos para novas 

possibilidades no jornalismo e, ao mesmo tempo, trazem 

inconvenientes que precisam ser investigados como resultantes dessa 

mesma expressão sobre as práticas tradicionais afetadas numa zona 

de tensão permanente (SILVA, 2013, p.101).  

 

Este fenômeno, destacado pelo autor, faz com que o jornalismo seja feito a partir 

desta lógica de mobilidade, não só utilizando aparelhos tecnológicos para produzir 

notícia, mas também, pensando no modo como ela vai ser consumida pelo receptor. O 

que evidencia o caso dos podcasts, uma vez que a maioria dos ouvintes brasileiros 

utiliza os aplicativos do celular para escutar seus programas favoritos, enquanto realiza 

outras atividades, afirma a Podpesquisa - um estudo realizado pela Associação 

Brasileira de Podcast (ABPod) junto com a rádio CBN em 2018 com ouvintes e 

produtores de podcasts do país.  

Briggs (2007) considera o público online como uma audiência influente e que as 

oportunidades para as empresas de notícias conquistarem novos clientes cresce 

conforme a expansão dos aparelhos e serviços móveis, tal qual a quantidade de 

materiais baixados.  Segundo Canavilhas (2008), algumas pesquisas da época já 

apontavam estas características como a razão do aumento de leitores online e de a 

internet ser considerada pelo público a primeira fonte de informação, reforçando o 

status e a importância do jornalismo que se faz na web. Assim, possibilidades como 

passar o tempo; criar entretenimento; veicular informação, permitir interações; criar 

novas relações, entre outras que permitiram a autonomia do público, e se tornaram a 

origem da expansão, da representatividade e do sucesso, por assim dizer, do canal de 

comunicação podcast.  

 

2.3 Podcast e suas potencialidades como ferramenta no jornalismo 

 A mobilidade quebrou a barreira entre o ritmo de trabalho e de lazer, na rotina 

agitada dos cidadãos urbanos. Mudou também, hábitos como o de se informar, 

rompendo com os modelos convencionais de produção, circulação e consumo de 

informações. Com isso, redefiniu também o trabalho do repórter e os modos de 
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produção das notícias. Um exemplo disso é o podcast, um canal de áudio que se 

destacou como veículo de informação por causa da possibilidade de ser consumido em 

qualquer lugar, inclusive no trânsito ou durante o banho. Por isso, hoje, “o podcast 

possui uma tradição própria e, nesse sentido, uma cultura singular de produção e 

consumo midiáticos” (VICENTE, 2018, p.104). Esta mídia originou também suas 

próprias nomenclaturas derivadas e pertencentes à cultura do podcast, como: 

‘podcaster’, que se refere ao indivíduo que apresenta e/ou produz um podcast; 

„podouvinte‟ denomina o ouvinte desse tipo de mídia e “podosfera”, termo que designa 

o universo de podcasts, explicam Nóbrega et al. (2015). 

Para suprir a necessidade de produzir e armazenar arquivos de áudio online, 

surgiu em 2004 o formato Podcast, que vem das palavras em inglês iPod e 

broadcasting. A união significa, respectivamente, um aparelho de reprodução mp3 e 

transmissão, criando então, o termo para um canal de áudio de distribuição digital de 

conteúdos. Esta classificação, vem do o artigo Audible Revolution, - Revolução Audível 

- de Ben Hammersley, publicado na edição de 12 de fevereiro de 2004 do jornal 

britânico The Guardian, em que cita a produção de audiolivros e programas 

radiofônicos de uma emissora norte-americana e a disponibilidade online de seus 

programas. Mas, segundo Vicente (2018), a primeira produção foi o Daily Source Code, 

de Adam Curry, 

um ex-VJ da MTV norte-americana, não foi propriamente a de 

produzir um programa de áudio diário que incluía música, entrevistas 

e relatos pessoais gravados por ele em diferentes lugares, mas sim de 

distribuir seus episódios por meio do agregador RSS (Really Simple 

Syndication), um software que estava sendo desenvolvido por Dave 

Winer em colaboração com Curry. O RSS tornava mais simples a 

distribuição dos episódios, já que permitia aos ouvintes fazer uma 

“assinatura” de Daily Source Code pelo iTunes (VICENTE, 2018, 

p.89). 
 

Assim, o assinante não precisaria acessar o site para ouvir o programa de Curry, 

apenas acessar a plataforma de áudio da Apple - distribuída pelo RSS, de modo simples 

em um site - para ouvi-lo e/ou baixá-lo diretamente em seu iPod. Ou seja, até a 

produção dos smartphones, em 2007, a distribuição destes arquivos de áudio estava 

disponível apenas para ser baixada, e só depois ser reproduzida. Hoje, com a grande 

popularidade e aceitação do público em relação ao formato, a produção e distribuição de 

podcasts têm características mais específicas. Conforme Vanassi (2007) a publicação de 

arquivos de áudio na internet por si só, não pode ser classificada como um produto de 

podcast. Para a de produção o material necessário seria um microfone, fones de ouvido 
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e uma placa de áudio com capacidade de gravação e reprodução de sons. Para o 

funcionamento e a distribuição de podcasts os  

arquivos de áudio, não devem ser muito grandes (em volume de 

dados), para que sejam (...) baixados e facilmente lidos e 

reconhecidos pela maioria dos players portáteis de áudio. A 

disponibilidade é importante para que os arquivos estejam 

disponíveis publicamente na internet e acessíveis 24 horas por dia, 

sete dias por semana. (…) O acesso trata-se do aviso ao assinante 

cada vez que um podcast novo vai ao ar, através de pequenos 

arquivos de texto (chamados de arquivos RSS) (VANASSI, 2007, 

p.55-57). 
 

Dessa maneira, Luiz e Assis (2010, p.7) explicam esta ferramenta de distribuição 

- o RSS - do seguinte modo: “durante intervalos predefinidos, um programa agregador 

procura arquivos de podcasts nos feeds presentes em cada RSS cadastrado. Após 

encontrar um podcast novo, esse software pode copiá-lo para o computador ou 

diretamente para um dispositivo (...) portátil”.  

Esta plataforma mudou tanto desde sua origem que a pesquisa Podcast 

Consumer publicada pela empresa norte-americana Edison Research, em 2017, revela 

que “o percentual de indivíduos adultos daquele país que tinha familiaridade com o 

termo podcasting”, foi de 22% em 2006, para 60% em 2016, o que equivale a 168 

milhões de pessoas (VICENTE, 2018, p.88). Com relação a isso, a visão de Junior 

(2017) reforça que o podcast mudou hábitos, se tornou tão popular e relevante ao longo 

dos anos porque revolucionou a forma como as pessoas passaram a consumir produtos 

de áudio.  

Jenkins (2013) alega que na Convergência, novos e antigos consumidores 

apresentam características praticamente opostas. Os novos são: ativos; migratórios e 

demonstram declinante lealdade a redes ou a meios de comunicação; mais conectados 

socialmente; barulhentos e públicos. Por isso, a importância das empresas de mídia se 

avaliarem e repensarem suas posições e suas produções, se adaptando aos novos 

consumidores. Assim, destaca-se a reformulação nos modos de produção e consumo de 

Jornalismo, com conteúdos e ferramentas multiplataformas.  

No Brasil, o perfil dos ouvintes brasileiros é de maioria masculina com uma 

média de idade de 29 anos e ainda, do total de entrevistados mais de 60% têm maior 

grau de escolaridade (ensino superior completo ou incompleto) segundo dados da mais 

recente Podpesquisa. Além disso, o levantamento indica que a maioria da audiência está 

inserida no mercado de trabalho e concentra-se na área de tecnologia. Outro dado da 

pesquisa revela que a maioria dos brasileiros ouve podcast há mais de 5 anos.  
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Com o impacto gerado pelo avanço da tecnologia e a junção destas 

características, iniciou-se um novo nicho de mercado, uma vez que os aspectos 

considerados mais importantes em um podcast pelos ouvintes são conteúdo e 

entretenimento. No Brasil, cada ouvinte escuta regularmente, em média, 10 podcasts 

através do seu smartphone, mostra a Podpesquisa.  

A popularização dos smartphones, a evolução dos dispositivos e o aumento da 

adesão às plataformas e aplicativos de streaming - a reprodução online em qualquer 

computador ou aparelho móvel com acesso à internet - incentivaram a produção e a 

veiculação de podcasts. Com isso, Vicente (2018, p.90) considera que, atualmente, “a 

tecnologia do RSS e, por consequência, a prática tradicional da assinatura deixou de ser 

decisiva para o consumo de podcasts. Ao mesmo tempo, o podcast tornou-se também 

menos vinculado à tecnologia Apple”, e assim, esta plataforma configura-se como numa 

nova modalidade de produção e consumo sonoro.  

Como afirma uma pesquisa de mercado citada por Junior (2017), feita pela 

empresa Blubrry Podcasting, “responsável uma plataforma de hospedagem de 

podcasts”, em 2016, “o consumo dentro de aplicativos móveis é responsável por cerca 

de 72% da audiência” dos podcasts no mundo (JUNIOR, id, p.8). Exposto isso, é 

possível notar que há grandes possibilidades na produção de podcasts e apostar na 

diversificação de conteúdos, tanto para aqueles feitos por jornalistas da mídia de massa 

tradicional, quanto para produções independentes. Apesar de os assuntos mais 

consumidos através de podcasts sejam entretenimento, ciência e tecnologia, há também 

entre os assuntos mencionados notícias; filosofia; educação financeira; viagens e 

turismo; empoderamento feminino; espiritualidade; e astrologia.  

Vicente (2018) salienta que, em relação ao rádio, este modo de produção 

modificou a relação com o tempo e com o ouvinte, ao atender demandas um tanto 

distintas. Já que, os usuários podem selecionar informações de acordo com suas 

preferências, consumindo apenas aquelas que lhes forem consideradas relevantes, no 

horário mais conveniente. Outro dado corroborado pela Podpesquisa 2018 é que a 

possibilidade de realizar outras atividades enquanto ouve o programa; a qualidade e 

diversidade do conteúdo; a liberdade para ouvir quando, como e onde quiser; e a 

facilidade para acessar e baixar, são os fatores que levam os brasileiros a consumirem 

este formato.  

Desse modo, “mais que refletir sobre os mecanismos técnicos do jornalista 2.0, é 

preciso pensar na função de vinculação social deste gênero, capaz de influenciar os 



26 

 

sentimentos, pensamentos e conversas dos usuários 2.0” (ONOFRE, 2016, p.27). Neste 

contexto, percebe-se o podcast como uma mídia de alto potencial informativo e 

colaborativo, isso, se deve ao seu “desenvolvimento voltado a facilitar sua produção e 

distribuição, permitindo que qualquer pessoa se torne potencialmente receptor e 

emissor, tornando a difusão de informações mais democrática” (LUIZ E ASSIS id, p.4). 

Conforme os autores, o aspecto colaborativo é muito bem explorado e aprofundado na 

produção dos podcasts nacionais.  

O primeiro podcast produzido no Brasil, foi o Digital Minds, de Danilo 

Medeiros, e surgiu em 2004, de acordo com a Associação Brasileira de Podcasters 

(ABPod), a partir da necessidade dos blogs de publicarem arquivos de áudio nos seus 

conteúdos. Nesta época, segundo os autores, ainda que muitos blogs já publicassem 

arquivos de áudio, este, se destaca por oferecer de assinatura e distribuído através de 

RSS (Really Simple Sindication). Segundo o site da ABPod, o Digital Minds não foi o 

primeiro blog a disponibilizar arquivos de áudio para download, mas o primeiro a fazê-

lo através do podcasting.  

Mais tarde, no mesmo ano, surgiu o Podcast do Gui Leite, explicando em sua 

primeira edição que o programa foi criado com “a intenção de se fazer o podcast para 

testar esse tipo de tecnologia” (LUIZ E ASSIS, ibid). E, ainda em 2004 surgiram os 

podcasts Perhappiness, de Rodrigo Stulzer, e Código Livre, de Ricardo Macari, e a 

maioria se assemelhava aos programas de rádio. Já em 2005, houve a primeira 

Conferência Brasileira de Podcast chamada de PodCon Brasil.  

Durante a Conferência, em Curitiba, no Paraná foi organizada a “Associação 

Brasileira de Podcast (ABPod), tendo sido indicado para presidente o podcaster 

Maestro Billy, aceito por unanimidade” (LUIZ E ASSIS, ibid). Porém, no ano seguinte, 

ocorreu um fenômeno reconhecido por muitos autores como podfade, ou seja, o fim de 

muitos podcasts em vários países, pelas mais diversas razões. Alguns podcasts 

acabaram voltando de vez ao mercado, em 2008,  

quando o Prêmio iBest, então um dos principais prêmios brasileiros voltados 

à internet, incluiu a categoria “podcast” para julgamento exclusivo por voto 

popular, tendo como vencedor Nerdcast, seguido por Rapaduracast e 

Monacast, todos representantes dessa „nova geração‟ (os dois primeiros 

surgiram em 2006 e o terceiro em 2008, sendo que todos ainda são 

produzidos regularmente) (LUIZ E ASSIS, 2010, p.4-5).  

 

Depois disso, muitos outros prêmios nacionais de tecnologia e informação 

acabaram criando uma categoria para podcasts e, com isso, incentivando a maior 
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produção de programas pelo país e estes, se tornaram um nicho em expansão. Segundo 

os autores, após 2005, os programas brasileiros adotaram um novo comportamento, e 

esse empreendimento de sucesso, se deve à característica dos podcasts de inspirar “nos 

programas de rádio voltados para jovens que aliaram humor, técnica e mixagem de som, 

produzindo pautas leves e descompromissadas e trilha e efeitos sonoros que 

valorizavam a fala dos locutores”, como o Nerdcast, Monacast, Rapaduracast e Escriba 

Café (LUIZ E ASSIS, 2010, p.8). Tal característica funcionou tão bem que hoje os 

assuntos mais consumidos no Brasil são sobre humor e comédia; e cinema séries e tv, 

de acordo com a Podpesquisa 2018. E ainda, mais de 60% dos entrevistados ouve 

apenas podcasts nacionais.  

À medida que novas ferramentas de informação vão substituindo as anteriores, 

uma possível solução a sobrevivência é a adaptação, como já dito antes. A partir da 

transposição dos veículos midiáticos para a internet - quando as notícias eram 

digitalizadas do jornal impresso para o site, e aos poucos foram incorporando as 

ferramentas da web e alterando o modo de pensar e produzir notícias - houve um 

crescimento das diferentes possibilidades de fazer jornalismo. Nesse sentido Vicente 

(2018, p.105) reitera que “o podcast pode propor outra relação de escuta e, de um modo 

geral, uma variedade muito mais ampla de programação e um nível mais complexo de 

experimentação sonora”. Isto, pode representar mais tempo de apuração, mais fontes e 

pontos de vista, gerando uma pluralidade de informações, permitindo um jornalismo de 

profundidade.  

Como afirma Murad (1999), as mudanças causadas pelo surgimento da internet 

revelam a necessidade de se construir um novo modelo de jornalismo. Nesse sentido a 

Internet “revela-se canal atrativo para atingir públicos segmentados e fonte promissora 

de rentabilidade, com várias possibilidades de receitas”, permitindo que o jornalismo 

melhore sua pesquisa garantindo acesso ao maior número de informações e de fontes, 

mais espaço para as matérias, melhores condições de interagir com o leitor, dentre 

outras (MURAD, 1999, p.1). Na visão de Vaisbih (2006) a linguagem do podcast força 

uma renovação na linguagem radiofônica jornalística, considerando que as informações 

mais recentes e importantes já foram vistas ou lidas em outros meios, como a televisão 

o rádio, e até a própria internet. Assim, o podcast precisa ir além, apresentar outras 

fontes, análises e comentários, ressaltando que “se não for analítico, o podcast 

jornalístico não tem razão de existir” (VAISBIH, 2006. p.23).  
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Destaca-se, portanto, o espaço que a internet permite para as pequenas 

produções de informação, ao mesmo tempo que para as produções das empresas 

especializadas (mídias de massa). Vicente (2018), acredita que o podcast também se 

tornou uma estratégia das emissoras tradicionais de rádio em relação a oferecer a 

possibilidade de escuta sob demanda de parte da programação e na disponibilidade de 

acervos ao público. Por isso, a importância da mídia podcast também na produção de 

conteúdos alternativos, para favorecer a popularização dessa prática de consumo e 

também às produções independentes.  

Por isso, Nóbrega et al. (2015) acreditam que as polêmicas apresentadas e a 

contestação gerada pelas temáticas do Mamilos são formas de romper com a 

superficialidade da argumentação baseada em informações de fontes incertas, muitas 

vezes amplificadas pelos comentários nas redes sociais. Em concordância, Levatti 

(2018) afirma que o Mamilos se baseia na articulação de diferentes vozes e pontos de 

vista para a costura de seus temas, em um modus operandi pautado pela pluralidade de 

prismas, repertórios e vivências. 

Em relação à abordagem da mídia tradicional às temáticas sociais e culturais, 

Fürsich (2016) alega que as rotinas de trabalho intrínsecas e tradicionais dos jornalistas 

se mantiveram ao longo dos séculos e apenas recentemente foram desafiadas em suas 

possibilidades de representar a diversidade.  

Além disso, uma pesquisa coordenada por economistas políticos da área de 

comunicação diagnosticou deficiências das mídias voltadas para o mercado 

nos que diz respeito à diversidade cultural em um sistema de mídia global 

dominado pela consolidação de conglomerados de mídia. Não é parte do 

modelo de negócios da mídia comercial tradicional atender a diversas 

audiências se elas não são públicos-alvo vendáveis para anunciantes ou 

patrocinadores (FÜRSICH, 2016, p.55).  

 

Em se tratando da relação do podcast com o ouvinte, Vicente (2018, p.97) 

ressalta um aspecto muito importante referente à produção e a transmissão de episódios 

de um único programa, a periodicidade da produção de novos episódios: diária, 

semanal, mensal pois, a prática do de transmissão do podcast tem um valor equivalente 

a “um serviço como o Netflix, que fornece séries, documentários e filmes – originais ou 

não – para exibição sob demanda e desvinculados da grade de programação de uma 

emissora”.  

Neste sentido, autores como Luiz e Assis (2010); Vicente (2018) e Junior 

(2017), argumentam que uma das maiores potencialidades do canal podcast é a 
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interação com o ouvinte. Junior (2017, p.4-5) destaca, ainda, que o podcast causou 

grande impacto na indústria de mídia mundial, quando os grandes veículos de mídia, 

como rádio e televisão deixaram de promover somente uma comunicação unilateral, os 

“usuários deixaram de receber conteúdo de forma passiva, para interagir com os 

autores” e passaram a administrar os conteúdos de acordo com o seus interesses e 

preferências.  

Outro ponto diferencial é que muitos podcasts estão hospedados em algum site 

e/ou possuem seus próprios sites, não só como ferramenta para estar mais perto do seu 

público, mas, contribuindo “como a associação dos programas em áudio a elementos 

textuais e visuais que os tornam mais atraentes e fornecem informações adicionais sobre 

o seu conteúdo” (VICENTE, 2018, p.91).    

Segundo Fernandes (2017), ainda que algumas características do podcast - 

sobretudo a linguagem -  se pareçam com as do rádio, seu conteúdo, porém, se destoa 

por ser feito sob demanda, uma particularidade dos materiais produzidos no meio 

digital. A autora acredita que este formato reforça à democratização da informação e 

constrói novas formas narrativas para atrair ouvintes.  

Para os autores, Nóbrega et al. (2015, p.306) é a partir da informação levada pela 

notícia jornalística que se constrói o conhecimento coletivo, então, “veicular informação 

através de meios de comunicação corrobora para o melhor funcionamento da sociedade, 

visto que sem a informação os indivíduos não podem adquirir o conhecimento das 

demandas sociais, tampouco supri-las”. Como afirma Fernandes (2017), ao abordar   

temas variados e altamente abrangentes, passando desde humor, cinema, 

jogos, literatura e até assuntos científicos, políticos, educacionais e 

jornalísticos, os podcasters fazem uso de vários elementos que induzem 

estímulos sensoriais auditivos e até mesmo fatores que estimulam o 

imaginário e a capacidade de identificação e compaixão do ouvinte 

(FERNANDES, 2017, p.6). 

 

Para compreender melhor a relevância desta plataforma na prática jornalística, é 

preciso citar alguns exemplos que alavancaram o uso de podcasts nesta área da 

comunicação, já que, alguns dos programas mais bem-sucedidos são jornalísticos. O 

podcast This American Life (TAL) é, atualmente, a principal produção dos Estados 

Unidos, de acordo com o Sistema público de Rádio, norte-americano, NPR (National 

Public Radio), citado por Vicente (2018). Conforme o autor, o programa existe desde 

1995 e até hoje é veiculado na rádio convencional, sendo transmitido por mais de 500 

emissoras no país e alcançando 2,2 milhões de ouvintes apenas pelo rádio. No formato 
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podcast, cada episódio do programa tem, em média, 2,5 milhões de downloads. 

Também por conta disso, acredita-se que este se tornou uma referência fundamental 

para muitos outros podcasts, norte-americanos ou não.  

O podcast TAL (This American Life), por exemplo, conta histórias reais 

abordando fatos sobre diferentes temas, se autodenominando como um jornalismo 

interessante que é construído em torno do enredo e reunindo diferentes histórias sobre o 

mesmo tema, segundo o próprio site. O programa semanal aborda diversas temáticas 

como política, economia, turismo e até mesmo histórias comuns, como “experimentos”. 

Durante o episódio um, diferentes apresentadores (podcasters) enunciam a narrativa em 

forma de relato ou dramatização, utilizando um jornalismo que tende a usar muitas 

técnicas de ficção: cenas e personagens e recursos narrativos, ainda de acordo com o 

site do podcast This American Life.  

Outro exemplo é o podcast Serial, um spin-off, programa derivado do TAL. O 

programa apresentado por Sarah Koenig, narra em 12 episódios o resultado de uma 

apuração e investigação jornalística de uma história real. A primeira temporada relata o 

assassinato da estudante Hae Min Lee de Baltimore nos Estados Unidos, a prisão e o 

julgamento do ex-namorado dela, Adnan Syed, remontando a relação deles e os 

desdobramentos do caso. Vicente (2018, p.99) afirma que “Sarah Koenig analisou 

milhares de documentos, ouviu testemunhos e interrogatórios policiais, e conversou 

com todos que encontrou, lembrando o que aconteceu entre Adnan Syed e Hae Min 

Lee”. E, o que ela descobriu encobria uma história muito mais complicada.  E ainda, 

“em função do programa, o caso de Syed foi inclusive reaberto, e ele agora aguarda um 

novo julgamento” (VICENTE, ibid).  

Algo parecido acontece no Brasil, além dos grandes jornais impressos, como a 

Folha de São Paulo e Estadão terem os seus próprios podcasts, café da manhã e 

ESTADÃO notícias, respectivamente, o grupo Globo também se rendeu ao novo 

formato de produção de conteúdo, criando vários canais de essência jornalística e 

informacional. O site de notícias G1 lançou na sua plataforma online, em 2019, uma 

série de podcasts jornalísticos abordando as mais variadas temáticas. Entre os 

programas semanais e diários há o Bem Estar que discute temáticas sobre saúde; o Papo 

de Política aborda as questões políticas do país - e é apresentado apenas por jornalistas 

mulheres - o #ENGAJADXS discute causas sociais; o 6ª Estrela aborda esporte e ainda, 

HUB GLOBONEWS trata de inovação e tecnologia; todos os programas são 

comandados por jornalistas experientes que já faziam parte do grupo.  
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Segundo Silva (2013), a relação entre jornalismo e mobilidade sempre esteve 

presente na história da humanidade conforme o que permitia os aparelhos e os processos 

tecnológicos de cada época, e que atualmente as tecnologias e redes digitais estão 

originando novas práticas e potencialidades. O autor acredita que “o jornalismo móvel 

trata-se da modalidade de atuação por meio de tecnologias portáteis que permitem 

fluidez nos deslocamentos de natureza física ou informacional estendidos por redes 

digitais móveis” (SILVA, id, p.100). Neste contexto, Vaisbih (2006, p.140) destaca que 

algumas das características aplicadas a radiodifusão - na era da internet - mantiveram o 

interesse dos ouvintes (de diferentes gerações) através do “dinamismo e agilidade para 

transmitir os últimos acontecimentos em grandes centros urbanos”, e contribuíram para 

o sucesso do formato podcast, como a transmissão ao vivo e a portabilidade. Para o 

autor, o podcast apresenta uma renovação da linguagem radiofônica jornalística.   

Luiz e Assis (2010) ressaltam que apesar de grande parte dos podcasts 

brasileiros não serem administrados por jornalistas ou outros profissionais da área de 

comunicação, uma das grandes potencialidades do podcast é o relevante fluxo de 

informação produzido através deste formato. “É inegável o grande volume de 

informação produzida pelos diversos podcasts existentes, muitos dos quais dedicados a 

nichos que não encontram espaço na mídia tradicional” (LUIZ E ASSIS, id, p.13).  

Em relação à estrutura da produção de conteúdos do podcast os autores Jenkins 

(2013) e Vanassi (2007) acordam que os ouvintes/receptores ganharam mais destaque 

neste novo cenário de transmissão da informação, e ainda, que o avanço das ferramentas 

tecnológicas e o aumento substancial do acesso à internet desempenharam um papel 

relevante para ressignificar estas funções. Na visão de Jenkins (2013, p.51) “o público, 

que ganhou poder com as novas tecnologias e vem ocupando um espaço na intersecção 

entre os velhos e os novos meios de comunicação, está exigindo o direito de participar 

intimamente da cultura”. Assim como Vanassi (2007, p.58) acredita que este formato de 

produção “torna o conteúdo mais democrático, pois ele passa a ser descentralizado, 

podendo ser emitido por qualquer membro da audiência, em qualquer ponto da rede”. 

Logo, considera-se que as mudanças ocorridas no século XXI aproximaram cada 

vez mais, o receptor dos meios de comunicação (emissor), principalmente utilizando-se 

das novas ferramentas da internet. A adaptação e a reconfiguração dos meios de 

comunicação em relação aos novos canais pelos quais a informação é transportada, as 

linguagens, os processos midiáticos e os relacionamentos são fenômenos atuais e 

crescentes, que vêm reformulando conceitos e técnicas do Jornalismo. 
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2.4 A prática do radiojornalismo 

 Ainda que a ampla difusão da internet tenha modificado muitos cenários na 

comunicação, como já discutido anteriormente, algumas características permaneceram. 

Como explica Meditsch (2001), o rádio apresenta três características permanentes: 

sonoridade, invisibilidade e transmissão em tempo real. Em concordância, Ferraretto 

(2014) mostra que novas tecnologias, conceitos e demandas do público fizeram com que 

o rádio se modificasse em alguns aspectos, mas, mesmo assim mantivesse suas 

características básicas. Uma das principais mudanças citadas pelo autor é que a 

radiodifusão passou a ser transmitida também através da internet, por meio de sites e 

aplicativos e até podcasts, porém, a premissa de transmitir informações com excelência 

técnica, seguindo os padrões éticos e levar em consideração as expectativas do ouvinte 

não mudou. Além disso, o autor afirma que a interação com o ouvinte se tornou mais 

forte e que essa interatividade, antes acontecia por meio de cartas enquetes ou 

telefonemas, hoje, ocorre pelos meios eletrônicos, sobretudo nas redes sociais. Esta 

interação se torna tão constante que chega a ponto de modificar o conteúdo da 

mensagem emitida.  

Outro ponto destacado por Ferraretto (id) é a linguagem radiofônica, que 

abrange outros aspectos além da fala (oralidade), como o texto, a música, o silêncio e os 

efeitos sonoros, apresentando características próprias que estabelecem forma e conteúdo 

combinados para a elaboração da mensagem.  Para Campos (2003), também fazem parte 

da linguagem radiofônica a simplicidade; a clareza; a importância da ordem direta nas 

frases (sujeito+verbo+predicado); a necessidade do lead
3
; esclarecer os fatos, a precisão 

e a objetividade para facilitar a compreensão das informações e capturar a atenção do 

ouvinte. 

Para o autor, também é importante que uma matéria padrão de rádio contenha 

pelo menos uma entrevista, para que o ouvinte tenha a certeza de fonte da notícia, o que 

aumenta sua credibilidade da notícia. Uma característica do formato da reportagem em 

rádio salientada por Campos (id, p.22) é a cabeça: uma leitura inicial que “deve ser um 

resumo do que a matéria tem de melhor como notícia”. Quanto a reportagem, o autor 

salienta que o ato de entrevistar adquire uma importância ainda maior no rádio porque 

esta mídia transmite algo ao ouvinte que o jornalismo impresso nem sempre consegue: a 

emoção. Para ele, a preparação do jornalista também desempenha um papel muito 

                                                 
3
 Primeiro parágrafo da notícia, que responde às perguntas: “quem”, “o quê”, “quando”, “onde”, “porque” 

e “como”, fornecendo as informações essenciais da notícia. 
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importante para a produção de uma boa entrevista, porque depende do nível das 

perguntas e de um bom roteiro elaborado pelo entrevistador. Por isso, “o entrevistador 

deve, na maior parte do tempo, colocar-se no lugar do ouvinte e perguntar aquilo que 

considera mais importante sobre o assunto” (CAMPOS, 2003, p.26).  

Sobre o texto jornalístico no rádio, Barbieiro e Lima (2003) afirmam que a 

principal diferença entre mídia sonora e a escrita é a instantaneidade, no caso da 

transmissão ao vivo, o ouvinte só tem uma chance de entender a informação. Por isso, 

concordam com outros autores já mencionados, reforçando a premissa de que o texto 

radiojornalístico deve ser claro, conciso, direto, preciso, simples e objetivo. Os autores 

enfatizam, ainda, que para alcançar o ouvinte texto deve ser coloquial e que “o jornalista 

precisa ter em mente que está contando uma história para alguém, mas sem apelos a 

linguagem vulgar, e acima de tudo respeitar as regras do idioma” (BARBIEIRO E 

LIMA, 2003, p.72). Segundo Ferraretto (2014) o conteúdo e a forma da mensagem 

transmitida no rádio se caracterizam também a partir do tipo do público que está 

ouvindo, considerando aspectos como a classe social, a faixa etária, o nível de ensino e 

o gênero.  

Cunha (2006, p.4-5) aponta que o fato do uso da internet como sistema de 

comunicação e sua organização em rede permitiu que atividades econômicas, sociais, 

políticas e culturais em todo o planeta fossem estruturadas por ela e em torno dela, por 

isso, “a apropriação da sociedade em relação à esta tecnologia é o que determina a sua 

expansão e o seu desenvolvimento”. Ferraretto (2014) lembra que o rádio além de ser 

um instrumento informativo é um meio de entretenimento, e neste século de 

tecnologias, por vezes, se esquece da humanidade. Por isso, este importante instrumento 

de diálogo precisa estar atento às demandas do público e ao que as pessoas necessitam e 

desejam escutar no seu dia a dia.  

Meditsch (2001) é categórico sobre as mudanças nos meios de comunicação 

com a chegada da internet, expondo que a formação de novas mídias ocorre ao passo 

que estas absorvem a experiência dos que existiam antes, adaptam as linguagens 

previamente existentes a suas necessidades e possibilidades, criando uma forma de 

expressão inédita. O autor considera a internet, até certo ponto, também como um meio 

de comunicação multimidiático,  

produto da convergência das outras linguagens, entre as quais o áudio com e 

sem acompanhamento de imagens, unindo recursos infinitos de arquivo com 

a transmissão de informação em tempo real e possibilidades inéditas de 

interatividade e customização (MEDITSCH, 2001, p.3). 
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Para Cunha (2006) o encontro do rádio com a internet resulta da apropriação, 

experimentação e modificação que a humanidade realiza. Nesse sentido, a autora 

corrobora a visão de Meditsch (2001, p.4-5) de que “cada vez mais, as pessoas vão 

precisar ser informadas em tempo real a respeito do que está acontecendo, no lugar em 

que se encontrem, sem paralisar as suas demais atividades ou monopolizar a sua atenção 

para receber esta informação”.  

No Brasil, por exemplo, a rádio CBN (Central Brasileira de Notícias) existe 

desde 1991 e fornece informação factual ao vivo, 24 horas por dia, sete dias por semana 

chegando a mais 94 milhões de brasileiros, segundo o próprio site. A emissora possui 

seu website desde 2012, onde disponibiliza conteúdo informativo além da programação 

e interage de outras formas com o ouvinte. No ano seguinte, a CBN disponibilizou no 

mercado seu aplicativo para smartphones, que também transmite toda a programação da 

rádio.  

Em 2017, o canal lançou seu primeiro podcast, o CBN Professional e hoje conta 

com mais de 30 programas no mesmo formato, produzidos por jornalistas do grupo 

CBN, por colunistas debatendo um determinado assunto e especiais publicitários, com 

duração variadas de 2 minutos a 1 hora, de acordo com o podcast.  

Em relação a estes conceitos, então, apresenta-se a análise dos episódios do 

Mamilos no capítulo seguinte, a fim de apontar se quaisquer características do podcast 

foram herdadas do radiojornalismo, sobretudo no que diz respeito à linguagem.  

 

2.5 Interação e o Webjornalismo Participativo  

 Uma das características mais impactantes do jornalismo online é a 

interatividade. Sabe-se, por meio de certas discussões já mencionadas, que a 

participação do público modificou alguns aspectos na rotina de produção jornalística. 

Esta colaboração se espalhou por vários veículos de mídia e evoluiu conforme o avanço 

das ferramentas e a adesão às redes sociais, estabelecendo um novo gênero jornalístico: 

o participativo, ou seja, é feito com contribuições dos espectadores. 

Para Primo e Träsel (2006, p.2), este fenômeno ainda é tão significativo para o 

jornalismo que “levanta novas questões não apenas sobre o webjornalismo, mas 

também exige renovados debates em torno do sistema produtivo e dos próprios ideais 

jornalísticos”. Segundo os autores, o maior acesso à internet e às interfaces 

simplificadas para publicação e cooperação online; a popularização e a miniaturização 
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de câmeras digitais e celulares; a insatisfação com os veículos jornalísticos e a herança 

da imprensa alternativa favoreceram o desenvolvimento do jornalismo participativo. 

 Não há um consenso entre autores quanto à nomenclatura das práticas deste 

novo gênero, e pode ser chamado de jornalismo participativo, cidadão ou colaborativo, 

porém, todos eles se referem em algum grau na participação do público no jornalismo, 

sobretudo quando se trata das relações via internet.  

Para contextualizar o uso dos valores-notícia, Traquina (2005) apresenta a 

Teoria do Gatekeeper. Essa teoria implica que há uma pré-seleção, baseada em critérios 

jornalísticos, de notícias, conhecido nas redações na figura do editor, que determina o 

que matéria vale a pena para despertar o interesse e a atenção do leitor/espectador. A 

partir dos anos 2000, com o relevante avanço da internet, as pessoas foram aderindo 

novos estilos de vida, de práticas sociais, de relacionamento e aos poucos modificou até 

mesmo o modo como elas consomem notícia. Assim, o jornalismo sentiu necessidade 

de migrar também para o enorme campo da web, se adequando aos seus novos formatos 

e modelos. Com isso, o jornalismo começou a deixar de ser um jornalismo engessado e 

extremamente formal, pois a internet possibilitou aos veículos, maior contato 

diretamente com o seu público, dando origem ao Webjornalismo participativo. 

Para os autores Primo e Träsel (2006), só o fato de o leitor ter a possibilidade de 

navegar entre os hiperlinks de uma matéria já pode ser considerado como interação. 

Como explica Rodrigues (2013), esta participação não está necessariamente ligada ao 

exercício da profissão, ela pode acontecer por meio de questionários, cartas ao 

editor/diretor, participação via telefone em programas de rádio e televisão, envio de 

mensagens escritas via celular, envio de fotos, vídeos e textos. Por meio de comentários, 

respostas e mensagens privadas, nas redes sociais, e também um endereço de e-mail. 

Primo e Träsel (2006) esclarecem que nos meios de comunicação tradicionais 

como rádio, televisão e jornal impresso já havia participação do público  

através de cartas e ligações, por exemplo, na forma de sugestões de pauta ou 

mesmo para alguma seção do tipo „cartas do leitor‟. Porém, a filtragem 

daquelas cartas, o pequeno espaço disponível para sua publicação e a 

necessidade de utilização de outro meio para envio (não se pode responder 

através da televisão) acabam por desestimular uma maior participação 

(PRIMO E TRÄSEL, 2006, p.4). 

 

 Porém, a presença destes meios no âmbito digital foi facilitada, segundo os 

autores, pela queda progressiva do custo de computadores e da conexão; a multiplicação 

de serviços e pontos de acesso à internet sem fio e gratuita, quebrando a barreira de 
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comunicação entre os emissores da mensagem (veículos de comunicação) e os 

receptores (audiência). Além disso, esses avanços tecnológicos também permitiram a 

formação de blogs e páginas wiki - sites que disponibilizam informações construídas 

pelos usuários de modo coletivo. Assim como a chegada dos smartphones popularizou o 

acesso às câmeras e gravadores, e à internet móvel aumentando a capacidade de 

produção de material informativo por qualquer indivíduo.  

Em relação a isso, Rodrigues (2013) apresenta também um tipo de conceito 

dentro do jornalismo participativo, o jornalismo em rede, uma prática que envolve o 

público na notícia antes mesmo desta ser publicada, a partir de suas dúvidas e sugestões. 

O que corrobora a fala de Sousa (2017, p.19) em relação ao contato dos apresentadores 

de podcasts com seus ouvintes, “eles sugerem pautas, enviam mensagens nas redes 

sociais que são lidas nos programas e ainda conseguem interagir diretamente com os 

podcasters”. Assim, conforme a autora, as inovações tecnológicas deram poder ao 

público e a possibilidade de interagir com as mídias, exigindo também uma participação 

mais intensa na cultura. 

 Rodrigues (2013) reitera a capacidade do fenômeno da convergência nos meios 

de comunicação de ampliar a participação do público no jornalismo, uma prática que se 

caracteriza pela tentativa de dinamizar o pluralismo de emissores e ideias. Neste 

processo, Sousa (2017) observa um novo perfil do consumidor que busca informações 

de acesso rápido e fácil, favorecendo um cenário de mercado para a produção de 

podcasts, já que eles proporcionam ao usuário informação, flexibilidade e agilidade no 

acesso ao conteúdo dentro do mesmo canal. A respeito da interação nos programas de 

áudio - tanto em rádio como em podcast - a autora explica que  

cada parte da informação, vinda de algum lugar, cresce depois de passar por 

interações sociais. Uma maior interação leva também à criação de um 

ambiente mais intimista, que se aproxima do seu público. Um exemplo é a 

abertura maior dos programas de hoje em dia em usar uma linguagem mais 

informal e descontraída (SOUSA, 2017, p.19). 

 

 Deste modo, tamanha interação do público com a produção de notícias pode 

provocar alguns questionamentos em relação à qualidade, a veracidade das informações 

e a ética que envolve esse processo. Por isso, é fundamental salientar que embora “os 

leitores enviem notícias, fotos e vídeos interessantes e publicáveis, há peças 

informativas que requerem o trabalho de um profissional” (RODRIGUES, 2013, p.197). 

Afinal, como destacam Primo e Träsel (2006, p.6), há dúvidas em relação a “postura 
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ética dos „cidadãos-repórter‟ sem conhecimento formal em jornalismo ou que não 

contem com o respaldo de uma reconhecida instituição jornalística”.  

Diante disso, os autores enfatizam que o webjornalismo participativo não é uma 

ameaça à existência do jornalismo tradicional e nem mesmo ao próprio webjornalismo e 

sim, mais uma opção na oferta de notícias, criando um novo tipo de relacionamento 

entre o público e os meios de comunicação. O fato é que a participação dos espectadores 

na produção do jornalismo de forma alguma exclui a função do profissional, que ainda 

precisa manter sua rotina de produção e checar, apurar, entrevistar e corroborar dados 

antes de publicar informações em qualquer meio de comunicação.  

 

2.6 Critérios de Noticiabilidade 

O ato de informar - atividade fundamental do jornalismo - significa comunicar, 

divulgar fatos. Ao longo do dia é preciso filtrar a quantidade de dados que chegam às 

redações e aos jornalistas. Este processo ocorre baseado em um conceito chamado de 

critério de noticiabilidade, determinando o que merece ser publicado em um meio de 

comunicação, considerando entre as informações quais são mais relevantes a ponto de 

se transformar em notícia.  

Desse modo, o público é bombardeado todos os dias por informações, que 

fomentam comentários e debates, sobretudo nas redes sociais, assim, os mesmos 

assuntos podem voltar a ser pauta dos veículos de mídia. Esse fenômeno forma um 

processo circular: a mídia está pautando as pessoas, assim como as pessoas estão 

pautando a mídia, sobre o que é importante e relevante ou não para a sociedade.  

Esse processo de decisão necessita, então, de um filtro sobre o que é de fato 

relevante para ocupar espaço no noticiário. Para isso, a teoria do Gatekeeper vem para 

explicar os passos que envolvem esta deliberação. De acordo com Traquina (2005), 

essas escolhas pelas quais o fluxo de notícias tem que passar são chamadas de Gates, os 

portões que significam as áreas de decisão onde o jornalista vai decidir se a informação 

torna-se notícia ou não. O que está diretamente relacionado com os valores-notícia, de 

Mauro Wolf, critérios que determinam o que vale a pena ser noticiado, de acordo com o 

interesse dos leitores.  

De acordo com um estudo de Moreira (2006), ao pesquisar vários autores 

nacionais e internacionais, a autora definiu os valores com maior potencial de 

noticiabilidade são: ameaças mundiais; ciência; clima; conflitos sociais (greves, 

manifestações); crimes; direitos humanos; economia (imposto, câmbio, bolsa de 



38 

 

valores); educação; entretenimento (efemeridades, curiosidade, interesse humano); 

escândalo (denúncia); esporte; guerras; investigações e julgamentos; morte; países de 

elite; pessoas (anciãos, pessoas importantes, celebridades, heróis, crianças, gente 

comum, voluntário e vida privada); política (governo, má gestão, privilégios, eleições, 

viagens, crises, golpes de estado); problemas sociais; religião; saúde (epidemias); 

serviço; sexo e tragédias (acidentes, desastres, calamidades, catástrofes). Assim, 

assume-se essa ampla classificação para a análise apresentada no capítulo IV.   

Wolf (2006) explica que estes critérios formam um conjunto de elementos 

através dos quais o meio de comunicação controla a quantidade e o tipo de 

acontecimentos, que irão os valores-notícia. “Esses valores constituem a resposta à 

pergunta seguinte: quais os acontecimentos que são considerados suficientemente 

interessantes, significativos e relevantes para serem transformados em notícias? ” 

(WOLF, 2006, p.195). O autor salienta que estes critérios de relevância são qualidades 

dos acontecimentos, ou da sua construção jornalística, cuja presença ou ausência os 

recomenda para serem incluídos num produto informativo.  

Assim sendo, estes elementos não só ajudam a selecionar as notícias, mas 

também a produzi-las. Segundo Wolf (2006), é imprescindível assinalar que o rigor dos 

valores/notícia não é uma classificação abstrata, é teoricamente coerente e organizada, 

avaliando suas relações recíprocas, em ligação uns com os outros, formando conjuntos 

de fatores hierarquizados entre si e complementares. 

O autor exemplifica alguns deles: nível hierárquico dos indivíduos envolvidos; 

impacto sobre a nação/interesse nacional; quantidade de pessoas potencialmente 

envolvidas; relevância do acontecimento quanto à evolução futura de uma determinada 

situação; o quanto um fato é tecnicamente acessível ao jornalista; tempo de transmissão; 

identificação por parte do espectador; as notícias de serviço, entre outros.  

Assim como em qualquer outro veículo de informação, acredita-se que o 

podcast Mamilos reconheça esses critérios para além do tópico atualidade. O programa 

é pautado pelo assunto do momento nas redes sociais, pelos outros veículos de mídia e 

também, por assuntos que considera relevante para o interesse público, de modo que o 

tema seja polêmico o suficiente para gerar debate e fundamentar opiniões.  

 Ao abordar temas não-factuais como pauta o podcast consegue envolver um 

grande público com base no critério de entretenimento (efemeridades, curiosidade, 

interesse humano), com informação.  
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3. METODOLOGIA  

 A fim de investigar algumas práticas utilizadas na produção do podcast Mamilos 

e relacioná-las com os conceitos do capítulo anterior este Trabalho Final de Graduação 

consiste em um estudo de caso. A opção por esse método se deu pela possibilidade de 

um “estudo profundo e exaustivo de um objeto [...], de maneira a permitir o seu 

conhecimento amplo e detalhado”, de acordo com Gil (2008, p.58). Trata-se de uma 

pesquisa empírica de abordagem qualitativa que apresenta um estudo de caso definido, 

segundo Yin (2015), como uma investigação empírica para estudar um fenômeno 

contemporâneo (conhecido como caso), em profundidade dentro o seu próprio contexto 

de mundo real. 

Yin (id) explica também que este tipo de pesquisa compreende um método 

abrangente que atende à lógica do projeto, as técnicas de coleta de dados e as 

abordagens específicas da análise. Por isso, é considerado por um método aceitável para 

responder questões de “como” ou “porque” sobre um conjunto de eventos 

contemporâneos que o pesquisador tem pouco ou nenhum controle.   

Conforme André (2013), a escolha pela metodologia de estudo de caso 

qualitativo se justifica, porque refere-se à escolha do objeto, gerando um conhecimento 

diferente do de outros tipos de pesquisa por ser mais concreto, mais contextualizado e 

mais voltado para a interpretação do leitor. A autora explica que dentro deste método 

existem três tipos de estudo de caso: o intrínseco, o instrumental e o coletivo.  Nessa 

perspectiva, o estudo do podcast Mamilos se define como intrínseco, uma vez que há 

interesse em estudar aquele específico caso. Para a autora, o estudo de caso intrínseco é  

uma experiência inovadora, que vale a pena ser investigada para identificar 

quais os elementos que a constituem, o que a faz tão distintiva, que recursos 

foram necessários para atingir este nível, que valores a orientam, que 

resultados obteve e assim por diante (ANDRÉ, 2013, p.98).  

 

Além disso, este método de análise condiz com o estudo do Mamilos, pois, 

concordando com André (id) esta abordagem se aplica a um estudo de caso em pesquisa 

qualitativa quando o caso tem uma particularidade que merece ser investigada, podendo 

utilizar-se de diferentes recursos como observação, entrevistas, análise de documentos, 

gravações e anotações.  

O podcast apresenta especificidades no meio jornalístico, como uma produção 

de conteúdo com empatia, é independente da mídia tradicional, é sustentado pelos 

ouvintes através do financiamento coletivo pela internet, é pautado pelos ouvintes e 
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pelas redes sociais. Ou seja, o programa apresenta características que o diferencia de 

outros programas jornalísticos da internet, como sites e blogs, e também de outros 

podcasts jornalísticos, informativos.   

Na fase exploratória desta pesquisa foi preciso tomar conhecimento do nicho: 

podcast jornalístico, dentro da ampla de produção de podcasts no Brasil sobre os mais 

variados assuntos. Para isso, em um primeiro momento, foi feita uma busca em sites da 

internet por podcasts brasileiros, entre eles se destacou o Mamilos, pelo próprio nome, 

em seguida pelo conteúdo: um podcast jornalístico, que não está ligado a nenhum 

veículo de mídia, composto por duas apresentadoras que produzem conteúdo original.  

Ao realizar uma leitura em sites, notícias e pesquisas pode-se constatar a 

relevância deste programa, que sobressaiu como notícia na grande mídia ao longo dos 

dois últimos anos. Assim, optou-se por estudar o podcast Mamilos.  

Entre as principais questões iniciais havia um grande interesse em investigar sua 

narrativa e explorar em que medida a mesma era capaz de produzir empatia e 

estabelecer esta conexão com os ouvintes. Cogitou-se, então, a hipótese de produzir um 

estudo de recepção, mas, ao escutar alguns episódios de temas variados foi possível 

perceber que o formato desta produção contrasta com o formato de outros podcasts de 

entretenimento, porém, produzindo e veiculando conteúdo informacional com base no 

jornalismo. Assim, optou-se por um estudo de caso, a fim de aprofundar-se nas 

particularidades deste podcast.  

Com o objeto determinado, o foco do estudo passou a ser a coleta de dados 

sobre o podcast: da leitura do site B9.com onde o programa está disponível, às redes 

sociais, a escuta de mais episódios e a pesquisa pelo estado da arte. Durante este 

processo outras perguntas surgiram, como por exemplo, de que forma as características 

do jornalismo estão presentes na narrativa do Podcast Mamilos? Como a narrativa do 

Mamilos contribui para fazer um jornalismo plural e com empatia? Até chegar à 

definição da questão norteadora desta pesquisa: como o Mamilos utiliza as 

técnicas/recursos do jornalismo no Podcast? 

 Na busca pelo estado da arte, destaca-se o e-book organizado por Pedro Nunes 

(2016) Jornalismo em Ambientes Multiplataformas no qual apresenta o capítulo Podcast 

Mamilos: um novo modo de fazer jornalismo?; o artigo Jornalismo de Peito Aberto: o 

Podcast Mamilos e a Empatia na Era da Convergência escrito por Laís Cerqueira 

Fernandes (2017), apresentado no 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação em Curitiba (PR); o artigo A empatia e o vínculo sonoro como 
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facilitadores da comunicação jornalística no podcast Mamilos escrito por Leonardo 

Levatti (2018), apresentado no VI Congresso Internacional de Comunicação e Cultura; e 

ainda, menções em artigos sobre a prática e produção de podcasts no Brasil, como 

Podcast: possibilidades de uso nas emissoras de rádio noticiosas escrito por Alvaro 

Bufarah Junior (2017), apresentado no 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação e no artigo Do rádio ao podcast: as novas práticas de produção e consumo 

de áudio escrito por Eduardo Vicente (2018), publicado na revista Emergências 

Periféricas em Práticas Midiáticas da Universidade de São Paulo (USP). Além disso, o 

podcast Mamilos foi citado entre os dados da Podpesquisa, já mencionada 

anteriormente, desenvolvida no Brasil em 2018 e também foi destaque nacional nas 

entrevistas concedidas pelas apresentadoras do podcast - Cris Bartis e Juliana Wallauer 

- à plataforma de conteúdo Tutano em 2015, ao site Vice em 2016, à Revista Veja São 

Paulo e à Revista Marie Claire ambas em 2019.  

Após a leitura destes documentos, na fase de coleta de dados, os processos 

consistiram em fazer uma leitura na página da web onde o episódio está publicado, 

ouvir com atenção os episódios selecionados e ao mesmo tempo, comparar o seu 

conteúdo com as categorias de análise baseadas nas características do Jornalismo, 

evidenciando também suas particularidades. Ao ouvir alguns episódios, foi possível 

identificar também uma singularidade em relação aos temas abordados no programa, 

que se mostraram como uma característica própria do Mamilos, sobretudo aqueles 

relacionados a ações coletivas e reivindicações sociais.   

Em relação à definição desta temática não há um consenso entre autores, mas, 

classifica-se movimentos sociais nesta pesquisa como grupos organizados e associados 

no que se refere a ações coletivas e ainda, movimentos culturais e identitários. Esses 

grupos são uma parte estruturada da sociedade que buscam promover mudanças sociais 

e políticas por meio de reivindicações, manifestações. Conforme Gohn (2013), esses 

grupos lutam por direitos sociais, econômicos, políticos, e culturais, caracterizando-se 

por serem movimentos de segmentos sociais excluídos. Os movimentos podem ser de 

classe, do campo (rural), com fins políticos e ONG‟s (Organizações Não 

Governamentais).  

A partir de uma leitura na página do site B9.com, agregador do podcast Mamilos 

(https://www.b9.com.br/shows/mamilos?pagina=1#anchor-tabs), foi possível 

documentar entre os episódios já publicados, quantos se referem à temática proposta e 

quais foram analisados. Assim, dos 225 episódios 53 foram veiculados até novembro de 
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2019 e destes, 13 abordam temas relacionados às questões coletivas da sociedade que 

afeta de certa maneira todos os cidadãos. Destes, 5 episódios foram selecionados para a 

análise, de acordo com suas temáticas, são eles: Viva o seu corpo 4 - o mapa do corpo; 

Maternidade e Carreira; Drags: Eleganza! Extravaganza!; Mudanças Climáticas na sua 

Vida e Povos indígenas: de onde viemos, para onde vamos. Este recorte não envolve 

temáticas amplamente divulgadas nos meios de comunicação tradicionais como meio 

ambiente e saúde, mas, discussões mais subjetivas como gênero, empoderamento, 

maternidade (assuntos relacionados ao movimento feminista) machismo e minorias 

sociais.  

Para a análise dos dados obtidos, algumas características do jornalismo foram 

escolhidas como categorias, para serem classificadas em presentes ou não no formato de 

cada um dos cinco episódios do podcast Mamilos. Com base em algumas noções sobre 

critérios de noticiabilidade de Mauro Wolf (2006), a prática do radiojornalismo de 

acordo com Ferraretto (2014) e as características do Jornalismo Humanizado, a partir de 

Elfriede Fürsich (2016) foram escolhidos os tópicos para análise. São eles: a presença 

de fontes de autoridade, se as temáticas são sugestões dos ouvintes, se há cases enviados 

para o programa através do e-mail ou das redes sociais, jornalismo humanizado, se há 

informação complementar através do formato Farol Aceso e se apresenta semelhanças 

com o modo de fazer do radiojornalismo, sem descartar a possibilidade de que alguns 

episódios tenham suas particularidades.    

 

4. O Podcast Mamilos   
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Figura 1. Foto de apresentação de Cris Bartis e Ju Wallauer.  

 

Fonte:  Twitter do Podcast Mamilos.  

 

O podcast Mamilos surgiu em 2014 com objetivo de produzir jornalismo com 

empatia, apresentado pelas comunicadoras Cris Bartis e Juliana Wallauer. Co-fundadora 

do Mamilos, Cris Bartis é formada em Comunicação e Marketing pelo Centro 

Universitário Una em Belo Horizonte (MG), Diretora Executiva de Criação e 

Especialista em Planejamento para a Web pela Fundação Dom Cabral também em 

Minas Gerais. Juliana Wallauer é graduada em Marketing pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), pós-graduada em Comportamento do Consumidor pela 

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP), co-fundadora dos podcasts 

Mamilos e Código Aberto e editora do site B9.   

O nome do podcast vem de um vídeo que viralizou na internet no mesmo ano, 

em que um adolescente publica no Youtube um vídeo seu sem camisa apresentando, em 

tom de humor, o que ele afirma ser uma polêmica: seus mamilos. Cris Bartis e Ju 

Wallauer afirmaram
4
 que a ideia de fazer um podcast surgiu quando as duas foram 

convidadas para participar do Braincast, outro podcast hospedado pelo site B9, em que 

discutiam o Teste de Bechdel - um experimento que avalia a utilização de personagens 

femininas em uma produção a partir de três indicativos: se há em um filme, por 

exemplo, duas personagens que tenham nome, pelo menos uma cena em que elas 

conversam entre si, e se o diálogo não for sobre homem. O feedback deste programa por 

parte dos ouvintes foi tão positivo que as duas resolveram testar seus conhecimentos e 

habilidades no seu próprio podcast.  

                                                 
4
 Em uma entrevista para o site Vice (2016). 
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Para Juliana de Brito, do site Tutano, “elas surgiram na internet para lembrar os 

princípios esquecidos do Jornalismo e encarar sem medo temas espinhosos. Desde o 

final de 2014, Cris Bartis e Juliana Wallauer comandam o podcast Mamilos com o 

objetivo claro de debater temas polêmicos com inteligência, bom humor, empatia e 

respeito”. Em 2019, a repórter Gaía Passarelli, do blog Marie Claire, afirmou em uma 

entrevista com Cris Bartis e Ju Wallauer que o Mamilos é o mais importante podcast 

brasileiro criado por mulheres, e neste ano já atingiu mais de 100 mil ouvintes.  

Assim, o Mamilos reitera sua importância no cenário nacional e sua 

representatividade, uma vez que as mulheres correspondem a pouco mais que 11% dos 

produtores de podcasts no Brasil, conforme a Podpesquisa de 2018.  

De acordo com Mariana Rosário, repórter da Revista Veja São Paulo, em junho 

deste ano o podcast já atingiu a marca de 170 mil ouvintes por semana e se destaca na 

podosfera paulistana pelo conteúdo abordado. Esta perspectiva é comprovada na 

Podpesquisa 2018, sendo que a maior concentração de produtores de podcast no Brasil 

está no estado de São Paulo. Outro dado apresentado pela matéria da Revista Veja é que 

o Mamilos possui quase 2.500 assinantes mensais de conteúdo, contabilizando um valor 

em torno de 26 mil reais.  

Considerado por Vicente (2018), um dos mais importantes portais de conteúdo 

de podcast do país, o Mamilos traz entrevistas semanais com convidados sobre temas 

que tenham sido objeto de polêmica na internet naquele período. Quanto ao formato do 

podcast, o autor afirma que na primeira fase, ainda na década de 2000, eles, “estavam 

mais ligados aos blogs, sendo comuns aqueles com relatos diários de seus criadores, 

como foi o caso da produção pioneira de Adam Curry” (VICENTE, id, p.97).  

Por isso, o autor entende que o podcast sobreviveu ao declínio dos blogs, ao 

adquirir formatos mais complexos bem como novas finalidades, como a diversidade 

temática e de usos sociais da plataforma. Para Nóbrega et al. (2015, p.305) a atuação do 

jornalismo está vinculada ao ato de informar, tendo como função social facilitar a 

construção do conhecimento e, por isso, o Mamilos tem como principal objetivo “fazer 

o ouvinte refletir sobre os assuntos discutidos, consolidar os argumentos do ponto de 

vista que se propuser defender e ensinar a tolerar a opinião alheia, não objetivando 

formular uma „opinião do Mamilos‟ que se sobreponha”.  

Sobre a importância das temáticas discutidas no Mamilos, Cris Bartis declara 

que ela e Juliana são feministas, mas, o Mamilos não é sobre feminismo, e ressaltou que 

o diferencial do Mamilos não é porque ele é feito por duas mulheres e duas mulheres 
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feministas, mas pela abordagem que ele dá para os temas polêmicos
5
. Como afirma 

Levatti (2018), se houver um tema de interesse público, relevante do ponto de vista 

jornalístico, que consiga pautar o ambiente das redes sociais digitais, há boas chances de 

este assunto estimular as reflexões do programa.  

Desta forma, é relevante destacar o spin-off do programa, veiculado durante a 

Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2019. O Oêa: Copa Feminina 2019 foi uma 

realização das comunicadoras Cris Bartis e Ju Wallauer em parceria com o Spotify e site 

B9. De 6 junho a 7 de julho, as podcasters comandaram um programa diário sobre 

futebol. A equipe responsável pelo bate-papo era composta por Ana Freitas e Thayna 

Espinoza fazendo os comentários e as análises técnicas dos jogos. Renata Mendonça e 

Roberta Nina Cardoso, as apresentadoras do podcast Dibradoras, enviavam informações 

direto da França, contando também com participação dos ouvintes.  

O primeiro episódio traz comentários e informações sobre a história das Copas 

Femininas, as jogadoras, as expectativas e as impressões do país que sedia o 

campeonato, como será feita a cobertura jornalística do podcast, como o esporte 

feminino evoluiu os últimos anos, e ainda, o destaque que o assunto ganhou na mídia 

mundial neste ano, comparando com as coberturas anteriores.    

A partir disso, os outros episódios abordam a cobertura dos jogos de cada dia, 

apresentando comentários técnicos sobre o placar e as previsões dos próximos jogos até 

a definição do campeonato. No dia 17 de julho o podcast Oêa publica ainda, mais um 

episódio com todas as apresentadoras e comentaristas reunidas em estúdio, após a Copa, 

para debater sobre as repercussões e expectativas para o futuro do futebol mundial e 

para os próximos campeonatos.  

O formato padrão do Mamilos inicia com uma vinheta; uma saudação das 

apresentadoras aos ouvintes - chamados de mamileiros e mamiletes - publicidade e 

apresentação de outros parceiros que ajudam a manter o programa; a Teta: a leitura de 

um texto introdutório ao assunto, que também fica disponível na descrição do programa 

tanto no aplicativo quanto no site; seguida da apresentação dos participantes de cada 

episódio específico e após, cada convidado faz uma fala introdutória. O roteiro do 

episódio segue com a leitura de e-mails enviados pelos ouvintes do programa, sejam 

eles feedback do programa anterior ou apenas opinativo sobre o podcast, ou ainda cases 

que que determinaram a pauta do programa e irão nortear o bate-papo. O programa é 

                                                 
5
 Em entrevista ao site Vice, em 2016.  
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veiculado uma vez por semana às sextas-feiras e está disponível para ser ouvido através 

do site B9, fazer download e nas plataformas digitais Spotify, Deezer, iTunes e 

Android.  

Briggs (2007) explica que uma plataforma que permite uma aos usuários a 

publicação fotos, áudios e comentários cria um canal de comunicação intensa e aberta. 

No podcast Mamilos, a participação dos ouvintes se restringe apenas à sugestão de 

pautas, fontes e de outros materiais complementares a informação, mas não têm 

participação direta na produção das notícias. Além disso, as temáticas dos episódios são 

definidas a partir dos assuntos mais comentados no país, ou seja, do que mais se fala nas 

redes sociais.  

Como por exemplo no episódio #186 - Irmãos, o Twitter do podcast Mamilos 

faz uma postagem pedindo que os leitores enviem seus casos sobre relacionamento entre 

irmãos, abordando diferentes ângulos, como: aqueles que já se conheceram adultos, os 

adotivos, desde os melhores amigos até aqueles que estão brigados. O perfil que fez a 

curadoria desses relatos para serem lidos durante o episódio do Mamilos é o Não 

Inviabilize, de Déia Freitas, que também dispõe de um endereço de e-mail e um chat de 

aplicativos de mensagens para receber as histórias. Neste episódio, a partir de cada 

relato lido pelas apresentadoras, surgem tópicos para a discussão sobre amor e ódio, e o 

relacionamento fraterno ou a falta dele. Alexandre Coimbra Amaral é psicólogo, 

escritor e terapeuta familiar e também é o convidado especial para o debate desta 

mesa.   

Em referência ao carnaval de 2019, o episódio #186 foi publicado em 2 de 

março, abordando uma discussão esclarecedora, intitulado Qual o limite entre paquera e 

assédio? Logo na leitura da Teta as apresentadoras mencionam que convidaram 10 

pessoas para construir uma reflexão sobre o tema, a partir de um roteiro elaborado pelo 

cronista Ricardo Terto, que auxiliou a equipe do Mamilos, a fim de encontrar 

personagens com vivências e opiniões diversas. Entre os casos há depoimentos de 

homens e mulheres, com classes sociais, etnias, idades, localidades e profissões 

variadas.  

O material elaborado a partir de uma roda de conversa gravada em vídeo com os 

participantes, resultou no ponto de partida do bate-papo sobre assédio e paquera no 

carnaval e foi produzido em parceria com uma marca de produtos capilares. Ainda, 

antes de começar a discussão que norteia o episódio, Cris e Ju incentivam que os 

ouvintes comentem sobre o conteúdo mencionado, esclarecendo que o vídeo está 
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disponível no canal do Youtube do Mamilos. Em novembro, este vídeo tem pouco mais 

de 10 mil visualizações.  

Primo e Träsel (2006) apontam que a principal diferença do jornalismo 

tradicional e do webjornalismo participativo é contar, ou não, com interações mais 

profundas com e entre os colaboradores. Deste modo, os autores ratificam que a  

produção e circulação de notícias desvinculada de grandes empresas de 

comunicação e da imprensa oficial, praticada até mesmo por pessoas sem 

formação em jornalismo, tem também um sentido político, sendo com 

freqüência um instrumento de resistência e ativismo (PRIMO E TRÄSEL, 

2006, p.5). 

 

 Esta constatação dos autores pode explicar o modo de seleção das pautas do 

podcast Mamilos, visto que o interesse do programa também está relacionado à 

temáticas não-factuais e subjetivas, no que diz respeito aos meios de comunicação de 

massa. De acordo com Cris Bartis, um dos processos que lhes dá mais orgulho é a 

construção da pauta colaborativa e que após a definição do tema da semana, uma equipe 

de produção é acionada por e-mail e retorna para o Mamilos com artigos, sugestão de 

convidados, livros, filmes e demais informações que possam contribuir para a conversa.  

 Esta prática do podcast permite refletir sobre a concepção do jornalismo 

humanizado, na visão de Ijuim e Sardinha (2009, p.160), como “uma forma de conhecer 

o mundo a partir do singular e a expressão de seu trabalho é o compartilhar de sua 

construção/compreensão da realidade baseada nas singularidades”. Acerca disso, os 

autores especificam a classificação de Jornalismo Humanizado como uma abordagem 

ampla e consistente sobre os fatos, buscando versões verdadeiras a partir de outros seres 

humanos a fim de firmar seu compromisso com a sociedade. Por isso, os autores 

entendem que  

na procura da essência dos fenômenos, o comunicador atribui-lhe 

significados, os sentidos, para proporcionar ao público, mais que a 

explicação, a compreensão das ações humanas. (...) A observação e a 

expressão dessa compreensão, assim, dispõem dos recursos de todos os 

órgãos dos sentidos, que envolvem emoções, afetividades - subjetividades 

(IJUIM E SARDINHA, 2009, p.171).  

 

Para Fürsich (2016), a esperança de grupos representação dos grupos 

minoritários está nos novos canais de comunicação de nicho, que tendem a atrair um 

público mais diversificado
6
.  

                                                 
6
 A exemplo disso, a ONG Think Olga lançou um material online intitulado como Minimanual do 

Jornalismo Humanizado, abordando a utilização da linguagem pelos jornalistas em relação aos temas: 
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Na visão de Nóbrega et al. (2015)  

a mídia, como ferramenta de reverberação, deve atuar em compromisso com 

o proposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, visto que o pacto 

político-social em garantia a esses princípios torna próximo o progresso da 

sociedade e a informação jornalística tem também por finalidade esse 

progresso (NÓBREGA et al., 2015, p.312). 

  

Em concordância com os autores, Luiz e Assis (2010) consideram que o fato de 

a maioria dos podcasts brasileiros surgir a partir de iniciativas pessoais e voltados a 

nichos específicos, ou seja, não estão ligados a “mídia de massa”, faz com que eles 

deem oportunidade e suporte para o acesso à comunicação de setores que já foram 

marginalizados dentro deste contexto.  

Desta forma, o slogan do podcast: jornalismo de peito aberto, tem como 

principal objetivo reforçar a relação de aproximação com o público e de compromisso 

com a veracidade dos fatos e das fontes utilizadas no Mamilos, reforçando a prática da 

empatia. Para as apresentadoras fazer algo com empatia significa se dispor a sair de um 

lugar confortável, que faz sentido para si e sua disposição de mundo, onde suas ideias 

demoram tanto para se organizar, a fim de ter uma experiência incômoda, 

revolucionária e transgressora de ver, sentir e entender sob o olhar e a experiência do 

outro
7
.  

Segundo Elfriede Fürsich (2016), uma grande maioria de pesquisas sobre 

representações mediadas dos outros apresenta um resultado pessimista sobre as 

habilidades da mídia contemporânea para retratar de maneira adequada a diversidade 

cultural, e que por mais de trinta anos as pesquisas na área de mídia e cultura explicam o 

papel da mídia como confirmadora de estereótipos problemáticos, sobretudo em um 

cenário saturado pela comunicação visual.  

Estes estereótipos reproduzem as minorias sociais e culturais com pouca 

variedade de representações. Para a autora, uma das principais razões da persistência 

destes estereótipos ao longo do tempo é que os sistemas comerciais de mídia com fins 

lucrativos eram estreitamente alinhados a elite da sociedade. Para Ijuim e Sardinha 

                                                                                                                                               
violência contra a mulher; pessoas com deficiência; racismo; estereótipos; LGBT; aborto e jornalismo 

esportivo. O material foi publicado em 2016 dividido em sete partes, e chegou a ser considerado um guia 

para jornalistas e veículos de comunicação, elaborado por jornalistas, que apresenta um “conjunto de 

regras básicas para evitar erros clássicos na abordagem de notícias”. O Minimanual mostra exemplos 

práticos de abordagens consideradas ofensivas e também, exemplos de abordagens humanizadas. De 

acordo com a descrição do Minimanual, ele apresenta opções para aqueles que “desejam limpar o 

conteúdo editorial que produzem de preconceitos e visões limitadas da sociedade”. 
7
 Em entrevista ao site Tutano (2015).  
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(2009), parte do dever do jornalista é reproduzir narrativas com relatos verazes e 

versões verossímeis, para isso, é preciso expressar uma visão particular sobre as ações 

humanas que não se conquista somente com base em fontes oficiais, mas também, 

quando dá voz a quem, em geral, é negado este direito – as pessoas comuns, os 

anônimos. 

Porém, o cenário começou a se modificar com a chegada da tecnologia, de 

acordo com Fürsich (2016) as mídias digitais podem minar os sistemas opressivos 

tradicionais de representação, e também, “a crescente fragmentação das audiências 

causada pelo aumento no número de mídias disponíveis para o público em quase todos 

os países do mundo pode também reduzir o impacto de representações negativas” 

(FÜRSICH, 2016, p.53).    

Em 2019, o Mamilos possui conta nas redes sociais Twitter, Instagram, 

Facebook, Youtube e um endereço de e-mail, como canais de comunicação com os 

ouvintes. No Twitter, a conta do Mamilos Podcast tem 63.204 seguidores e existe desde 

2014. Percebe-se que através desta rede social há muita interação com ouvintes, como a 

solicitação de cases e fontes, é também o lugar do feedback dos conteúdos abordados no 

podcast, muitas pessoas elogiam, fazem comentários e indicam na sua própria rede 

social os episódios do Mamilos. A atividade na conta se caracteriza pela repostagem dos 

episódios, que dirigem o usuário a página do site B9. A conta do podcast também 

interage com as contas pessoais das apresentadoras, Cris Bartis e Ju Wallauer, na 

maioria das vezes também através de repostagens (Retweets).  

No Instagram do podcast a conta possui 105 mil seguidores e quase 300 

publicações, desde 2015. As publicações, em sua maioria, são chamadas para o episódio 

da semana, há também postagens apresentando os convidados presentes no podcast e 

ainda, a divulgação do Farol Acesso, ou seja, as indicações de conteúdos 

complementares sugeridas pelos convidados em relação ao tema. A interação com os 

ouvintes ocorre nos comentários das fotos ou através das ferramentas de mensagem 

disponibilizadas pela rede social, são eles: botão de mensagem e os botões de 

mensagem direcionamento para a caixa de e-mail.  

No Facebook, a página do Mamilos possui 46 mil seguidores, as postagens 

tratam apenas da divulgação dos episódios semanais e por vezes publicam o Farol 

Acesso. Nesta rede, há um número razoável de comentários que em sua maioria relatam 

feedbacks pessoais sobre o episódio em questão, porém, parte do Mamilos há pouca 

interação.  
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No Youtube, o canal do Mamilos Podcast possui 9,57 mil inscritos e seis vídeos 

publicados: quatro deles são lives de episódios, um deles trata do financiamento do 

podcast, e possui mais de 12 milhões de visualizações, e o mais recente vídeo publicado 

é uma entrevista feita pelas apresentadoras com Andrew Solomon, professor de 

Psicologia Clínica na Universidade de Columbia em Nova Iorque, nos Estados Unidos e 

escritor do livro Por Longe da Árvore - Pais, Filhos e a Busca de Identidade. Neste 

canal, há comentários por parte dos usuários, mas não há interação.  

Sobre a rotina de produção dos podcasts as apresentadoras afirmam que 

pesquisam as pautas, seu contexto, cenário, estudam as notícias, buscam opinião e 

estatística em diferentes veículos para tentar encontrar uma visão mais abrangente do 

tema, fazem entrevistas e ainda recebem os convidados para a gravação do podcast. 

O público também participa de forma efetiva dessa decisão, elas pedem 

indicação dos ouvintes que as enviam links com novos dados e visões. De acordo com 

as podcasters o Mamilos possui vários colaboradores, que se revezam na produção da 

pauta. Além delas, a equipe do Mamilos é composta por Caio Corraini na edição; 

Beatriz Fiorotto como produtora; Jaqueline Costa, entre outras pessoas, apoiando a 

pauta e a B9 Company na publicação que ajudam a produzir e veicular o podcast.  

O podcast Mamilos apresenta um formato padrão, ao longo do programa as 

apresentadoras fazem algumas perguntas pré-determinadas, outras surgem ao longo do 

bate-papo, conforme evoluiu o assunto. A fala dos convidados, usualmente é 

explicativa, e pode ser complementar ou oposta, dependendo do assunto debatido. Por 

fim, todos os presentes fazem uma fala de desfecho seguida do agradecimento e sua 

sugestão para o Farol Aceso, este formato permite que tanto as apresentadoras quando 

os convidados façam uma ou mais indicações de informações complementares em 

relação ao tema do episódio em questão. Como por exemplo, filmes, séries, livros, sites, 

blogs e até perfis em redes sociais. O quadro Fala que eu te escuto encerra muitas vezes 

o episódio, neste momento as podcasters leem comentários das redes sociais enviados 

ao Mamilos e mandam beijos aos seguidores que as acompanham na internet e também 

são ouvintes do programa.  

Este formato independente, segundo os autores, permite uma democratização da 

informação, que para os ouvintes é responsável por exercer uma certa “militância” na 

defesa do canal podcast e de sua devida importância perante aos debates da sociedade. 

Nesse sentido, Nóbrega et al. (2015, p.313) defendem que o Mamilos toma para si “a 

militância em favor da igualdade, do direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal 
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feminina [...] quando leva ao ar um programa que denuncia comportamentos que 

impossibilitam o desenvolvimento desses direitos”.  

Fürsich (1999) compartilha da opinião de que este modelo [de podcast], embora 

já esteja em circulação há um tempo, ganhou uma nova urgência no momento atual em 

que o jornalismo atual está em crise, promovendo, então, um gênero de jornalismo mais 

humanizado. Assim, a autora classifica algumas abordagens jornalísticas como 

estratégias representacionais alternativas na mídia, são elas: a contextualização, 

descrever, explicar uma situação; o material de apoio, fornecer informações 

complementares ao assunto; e ainda, mostrar, valorizar, humanizar a equipe de 

produção de informações.  

Nesse sentido, pode-se notar no podcast Mamilos a contextualização e a 

explicação do tema e da representatividade dos convidados que estão à mesa, o material 

de apoio - no quadro Farol Acesso - e a relação de gratidão e afeto com a equipe de 

colaboradores.  

  

4.1 O site B9 

Além de estar disponível nas plataformas de transmissão de áudio, o Mamilos 

está presente na página da web B9. O site que hospeda o podcast o define como o um 

produtor de polêmica, empatia, e respeito com embasamento. Assim, o Mamilos é 

denominado como um podcast semanal que discute temas polêmicos apresentando 

diversos argumentos e diferentes visões para que os ouvintes formem sua opinião de 

maneira crítica, de forma colaborativa recebendo especialistas inspiradores de diferentes 

áreas, como economia, política, comportamento, educação, ciência, saúde e mais. 

Conforme a aba “Sobre” no site B9, o Mamilos busca com “curiosidade e 

humildade, desenvolver um jornalismo construtivo, de soluções, não violento, 

produzido com narrativas restaurativas, um jornalismo, mais interessado em construir 

pontes do que em provar pontos”. De acordo com Levatti (2018) essa perspectiva 

dialógica considera a empatia como ponto de partida para tocar o outro; como premissa 

para vincular-se, através da narrativa do Mamilos. 

No site, a página de cada episódio traz uma transcrição da Teta, a leitura inicial 

do programa que apresenta o assunto. O episódio é indexado logo após este texto e 

contém o endereço dos outros aplicativos onde ele pode ser ouvido, o formato Farol 

Aceso também está transcrito na página. A seguir, uma divulgação dos patrocinadores 

do Mamilos. Além disso, anexado a esta descrição, está um vídeo informal produzido 
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pelas apresentadoras Juliana Wallauer e Cris Bartis descrevendo o Mamilos e como elas 

tratam as temáticas, produzindo um jornalismo com empatia e reforçando a ideia do 

financiamento colaborativo que subsidia o podcast.  

Através da plataforma de financiamento coletivo online Catarse, cada doação 

cadastra o ouvinte para receber conteúdos exclusivos produzido pelo Mamilos em seu e-

mail. Neste vídeo, as apresentadoras não só divulgam o podcast, mas, sobretudo a forma 

de contribuição para garantir que o Mamilos possa continuar produzindo conteúdo com 

empatia e remunerar sua equipe. No Catarse o Mamilos tem um projeto, uma conta para 

assinar um conteúdo exclusivo por R$ 9,00 mensais e receber uma newsletter semanal 

distribuída somente para apoiadores do Mamilos.  

Conforme as informações do vídeo em breve, os assinantes poderão comentar as 

notícias dentro da plataforma Catarse. O Mamilos também é custeado por meio de 

publicidades, parcerias pagas com instituições privadas com a marca Natura e o banco 

Santander, por exemplo, e com a Alura, uma plataforma online de cursos na área da 

tecnologia.  

Na página de cada episódio também é possível encontrar o link para a 

plataforma de doação que ajuda a custear o programa. E ainda, a apresentação da equipe 

que contribuiu para aquela determinada produção e o crédito de quem fez a arte da capa 

do episódio. É interessante também salientar que o Mamilos apresenta uma identidade 

visual marcante, representada pelas cores amarelo e rosa e que está presente na maioria 

das capas dos episódios.  

 

4.2 Análise do Corpus 

 

4.2.1. Episódio #196 - Maternidade & Carreira  
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Figura 2. Capa do episódio #196.  

 

Fonte: site B9.com, publicado em 10 de maio de 2019.   

    

Tabela 1: análise do episódio #196. 

Categorias:  Fontes de 

autoridade  

Tema 

sugerido 

diretamente 

pelos 

ouvintes 

Cases  Caract. do 

Jornalismo 

Humanizado 

Farol 

Aceso  

Caract. do 

Radiojornalismo 

Sim  X  X X X X 

Não   X     

  

Este tema vem de uma abordagem feminista, ressaltando a igualdade de gênero 

por através do olhar feminino sobre questões do mercado de trabalho, salário, trabalho 

doméstico, carreira e família. O bate-papo tem 1 hora e 32 minutos, e foi publicado em 

10 de maio de 2019.  

Neste episódio a maioria das fontes apresentadas são dados de pesquisas como 

por exemplo na abertura do programa. A Teta deste episódio traz dados sobre a 

desigualdade de gênero, do Fórum Econômico Mundial, classificando o Brasil em 90ª 

lugar entre 144 países. Um dos indicadores desta pesquisa está a participação das 

mulheres no mercado de trabalho, e ainda a diferença salarial entre gêneros.  

Ao longo do episódio as informações apresentam algumas questões na relação 

mercado de trabalho x maternidade. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio 

Vargas, 48% das mães saem dos seus trabalhos dentro dos primeiros 12 meses do filho. 

Isso, causa uma mudança no contexto da geração de novas empresas. Uma pesquisa do 
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Sebrae também aponta que a taxa de empreendedorismo feminino entre os novos 

empreendedores é de 15%, enquanto o masculino é 12%, além disso, segundo a 

pesquisa o número de mulheres que abrem empresas motivadas por uma necessidade é 

maior do que os homens, e apesar de terem mais formação ainda recebem menos.  

Em outra informação do IBGE, o Mamilos mostra que independente da classe 

social, as mulheres contam com outras mulheres para cuidar de seus filhos. Nas classes 

mais baixas o índice de mães solo que sustentam a família é mais de ¼ da população 

brasileira. Este fator também justifica ausência das mulheres no mercado de trabalho. 

Além disso, mais da metade das famílias chefiadas apenas por mulheres vivem abaixo 

da linha da pobreza e 64% delas são mulheres negras.  

Estes fatores, geram medo nas mulheres. Em uma outra pesquisa de 2018 em 

que 10 mil mulheres foram entrevistadas, a informação é que 3 a cada 7 mulheres 

empregadas no Brasil, tem medo de perder seu emprego se engravidar. Ainda assim, 

mais de 68% das mulheres brasileiras com mais de 15 anos, tem no mínimo 1 filho, 

segundo o censo do IBGE de 2010. Além disso, outra pesquisa revela que as mulheres 

investem, em média, 90% de sua renda na família, enquanto os homens investem 60%.  

Entre as convidadas que compõem esta mesa redonda estão Mel Veneroso, 

doutoranda em sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e autora 

do estudo “Diferenciais de Participação Laboral e Rendimento por Gênero e Classes de 

Renda: uma Investigação sobre o Ônus da Maternidade no Brasil”; Adriana Carvalho, 

gerente de projetos da ONU Mulheres; e Camila Fornazari, business partner da área de 

Recursos Humanos da Natura. A partir de tantas informações, a pergunta norteadora do 

debate é: “quanto dessa desigualdade entre os gêneros é resultado do ônus da 

maternidade? ” (WALLAUER, 2019).   

Mel Veneroso pesquisa o efeito do número de filhos para as mulheres brasileiras 

no mercado de trabalho. Camila Fornazari é mãe, está presente no mercado de trabalho 

há 15 anos, tem conhecimento e experiência com temas relacionados à diversidade e a 

inclusão. Adriana Carvalho trabalha com projetos relacionados ao empoderamento 

econômico das mulheres, pensando uma mudança de comportamento a partir das 

empresas e reformulando algumas políticas públicas em relação ao trabalho. Dentre os 

fatores sociais que afastam as mulheres do mercado de trabalho está a carga de trabalho 

doméstico, Mel Veneroso menciona alguns dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), sobre quantas horas os brasileiros dedicam ao trabalho doméstico. 

Apenas 50% dos homens entrevistados decidam algum tempo as tarefas da casa, e entre 

https://www.instagram.com/melveneroso
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eles a média de tempo gasto é de 10 horas. Já as mulheres que responderam à pesquisa, 

de 80% a 90% se dedicam às atividades domésticas e gastam, em média, o dobro de 

tempo.  

Acerca disso, alguns autores chamam este fenômeno de jornada dupla de 

trabalho, pois, além do emprego formal, a maioria das mulheres ainda têm como 

atividades manter a casa e cuidar dos filhos. Isso, pode ocasionar menor desempenho 

em uma das atividades, já que um indivíduo atua em 2 empregos. Adriana Carvalho 

aborda algumas perspectivas a partir do ponto de vista político, se referindo a saída das 

mulheres do mercado de trabalho, impactos e efeitos na carreira em relação a diferença 

no tempo da licença maternidade, de 4 a 6 meses para mulheres e 5 dias para os 

homens. A representante da ONU, menciona ainda que há poucos estudos sobre o tema, 

mas, em um deles é possível determinar que a soma do tempo em que um funcionário 

homem fica fora do trabalho - entre outros tipos de licença - é similar ao das mulheres 

ao longo de suas carreiras.  

Na conversa, Adriana cita ainda o exemplo da Suécia que permite 400 dias de 

licença maternidade ao casal e determina que este tempo seja cumprido em 25% pela 

mãe, 25% pelo pai e os 50% pode ser alternado, dividido entre os pais para que se crie 

um vínculo afetivo com o filho. Além disso, o custo desta licença também foi debatido e 

é “malvisto” pelas empresas por causa do desembolso financeiro, segundo Adriana.  

Ju Wallauer insere na conversa a questão das vagas nas creches e que as 

políticas públicas relacionadas a isso tem certo impacto sobre o dilema carreira x 

maternidade e a presença das mulheres no mercado de trabalho, sobretudo na política. 

Camila esclarece um ponto importante a partir da visão das empresas em relação à 

maternidade e destaca um início de mudança do comportamento corporativo de que as 

mulheres faltam ao trabalho para atender demandas familiares quando são mães e que 

os homens ganham mais responsabilidades e, por isso, devem trabalhar mais quando são 

pais. Para contribuir no bate-papo, as podcasters também comentam e trazem relatos 

pessoais e informações para serem debatidos entre as convidadas.      

Além da voz (narração), do silêncio e dos efeitos sonoros, vinhetas, a linguagem 

utilizada se apresenta semelhante à do rádio: simples, clara e objetiva. Porém, de forma 

mais pessoal e dirigida diretamente ao ouvinte, empregando os verbos na primeira 

pessoa do singular: você ou na primeira pessoa do plural: nós, a gente, com expressões e 

gírias. Outra característica é que a leitura do roteiro ocorre de forma alternada entre as 

podcasters, como no rádio. Além disso, a narração faz perguntas ao ouvinte, a fim de 
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fazê-lo refletir e se colocar no lugar de quem está no caso apresentado, como por 

exemplo: “O que acontece quando dessa mulher [a mãe solo] depende todo o sustento 

de uma família? Por que não temos creches na medida que a gente precisa? ” (BARTIS 

E WALLAUER, 2019). Ou as expressões: “quem é você na fila do pão? Oh my god, 

estou chocada! ” (BARTIS E WALLAUER, 2019).  

As diversas perspectivas tratadas no podcast se caracterizam como jornalismo 

humanizado, ao fornecer informações verdadeiras baseadas em diferentes tipos de 

materiais como documentos e pesquisas, e ao se apoiar na diversidade cultural dos 

depoimentos de diferentes mulheres - em idade, realidades sociais e profissões. 

Ademais, os relatos de caso também comprovam a verossimilhança das informações 

através das entrevistas, demonstram o interesse e a preocupação do podcast em pessoas 

reais e suas histórias.  

Saber ouvir, dar espaço e representatividade a um tipo específico da população, 

pois, o jornalismo - em geral - deve defender os Direitos Humanos. E, deste modo, 

desempenhar sua função social enquanto organizador da sociedade, através da produção 

de informações de interesse comum.  

Outro fato é que este especial de dia das mães não só parabeniza essas mulheres, 

mas também, mostra a realidade e as dificuldades de ser mãe e ter que fazer escolhas, 

neste caso, em favor da família ou da carreira. Ou seja, mostra a um cenário real e 

muitas vezes frustrante da maternidade e o próprio mercado de trabalho, que se mostra 

injusto e muito competitivo entre as mulheres. Significa debater também o estado 

psicológico de uma mulher depois de ser mãe e as pressões que as empresas ou o 

mercado de trabalho impõe sobre seu rendimento e expectativas logo após a licença 

maternidade, ou seja o período que essa mulher esteve afastada de suas funções para 

cuidar do (s) filho (s).  

O jornalismo também cumpre esse papel ao destacar os efeitos sobre o estado 

físico e mental da separação mãe e filho, quando ela precisa retomar o seu emprego. 

Além disso, a premissa do jornalismo humanizado também se destaca quando se oferece 

soluções, como por exemplo: o poder público entender quais são as necessidades das 

mães e supri-las com creches que se adaptem aos seus horários; a sociedade entender a 

importância da licença maternidade e da quebra de tabus em relação a amamentação e a 

conscientização da humanidade dos seus colaboradores, por parte das empresas e aceitar 

o papel do pai na criação dos filhos, e a discussão no âmbito mais básico a partir da 

divisão igual das tarefas de casa.    
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O episódio #196 apresenta os seguintes cases: Julia, uma mulher de 36 anos, 

mãe de três filhos e conta que na gestação do segundo filho, após os 4 meses da licença 

maternidade voltou a trabalhar tentando se adaptar à nova realidade, de um bebê 

pequeno, porém percebeu na empresa que recebia cada vez menos responsabilidades e 

projetos para executar, e acabou sendo desligada da empresa logo antes do filho 

completar 1 ano.  

Thaís é formada em design e, artista visual, tem um filho de 5 anos e fundadora 

do instituto Casa Mãe. Thaís relembra que trabalha em uma empresa aplicando os 

serviços do design em identidade visual, produtos e marcas. Após ser mãe Thaís se 

encontra em uma posição diferente, em que era excluída e pressionada pelo modo as 

outras pessoas veem a maternidade. A partir de inúmeras situações vividas por ela, 

Thaís desenvolveu uma série de tirinhas chamada Mãe Solo, para compartilhar suas 

experiências, neste sentido, e acabou conciliando suas histórias com a realidade de 

muitas outras mulheres.  

Verônica Oliveira de 37 anos é criadora de uma empresa de faxina, chamada 

Faxina Boa, produtora de conteúdo para a internet e mãe de dois filhos. Verônica foi 

mãe da primeira filha aos 17 anos e conta sobre as dificuldades que passou ao tentar 

entrar no mercado de trabalho, na área de telemarketing. Para passar o dia com a filha, a 

jovem preferia se candidatar para turnos noturnos e logo percebia a desconfiança dos 

empregadores ao lhe perguntar sobre o que o marido pensava dessa situação. Em seu 

depoimento, Verônica reforça que para isso teria que deixar a filha com algum parente 

ou contratar uma babá, que à noite cobra mais caro. Por isso, era difícil permanecer por 

muito tempo na mesma empresa. Já com o segundo filho, que tem espectro autista, 

Verônica destaca que a preocupação dos contratantes era se ela poderia trabalhar 

integralmente mesmo com um filho doente. Hoje, ao trabalhar na sua própria empresa, 

ela pode fazer seus próprios horários, criar empregos e continuar sustentando sua 

família.   

A temática abordada aqui não é de sugestão dos ouvintes, nem vem de 

comentários nas redes sociais, mas, parte do senso comum: o dia das mães. A data é 

comemorada no segundo domingo de maio, este ano, no dia 12. Este assunto, assim 

como todas as outras datas comemorativas no Brasil, ganha espaço nos veículos de 

mídia e nas rodas de conversa. Assim, o Mamilos se ocupa desta temática para discutir, 

refletir e levantar alguns questionamentos mais complexos ao abordar a correlação de 

maternidade e carreira.  
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Esse debate também se encaixa nos critérios de noticiabilidade: pessoas, ao 

abordar nos cases histórias de mulheres comuns, mães; economia, quando apresenta 

dados sobre o mercado de trabalho, os salários e a renda das famílias brasileiras; 

política, ao tratar das políticas públicas e a situação das creches brasileiras e problemas 

sociais.   

Entre as particularidades do episódio, Cris Bartis menciona que com a ajuda dos 

apoiadores do Catarse o Mamilos foi possível trazer para a roda de conversa convidadas 

de fora do estado de São Paulo. A recompensa do financiamento para os apoiadores do 

podcast é um valor de desconto em uma loja parceira do Mamilos, incentivando a 

compra de presente para as mães, já que o episódio foi ao ar no dia 10 de maio.  

Ao citar o anunciante, Ju Wallauer promove o comercial banco Bradesco em 

homenagem ao dia das mães, mostrando os diferentes papéis e tarefas que as mães 

desempenham ao longo do dia, demonstrando muito amor. Para ela, o vídeo mostra “a 

diferença entre os nossos amores, as nossas histórias e as nossas realidades, mas 

apresentam a nossa força incomum” (WALLAUER, 2019). Neste episódio, Cris Bartis 

também promove um spin-off do Mamilos, o Beleza para quem? O podcast traz uma 

conversa leve e gostosa para falar sobre beleza, autoestima, life style, maneiras de se 

vestir, se ver e se abraçar.  

No quadro Farol Aceso, Mel Veneroso indica o documentário “Knock Down the 

House”, sobre mulheres na política; Camila Fornazari um aplicativo de meditação da 

Natura; Adriana Carvalho o documentário RBG - ou Juíza na tradução - sobre a história 

de uma juíza norte-americana, abordando também o debate nas políticas públicas e o 

livro autobiográfico “Minha história: um diário para encontrar sua voz”, de Michelle 

Obama; Cris Bartis, o episódio “Palavras Mágicas” do podcast Boa Noite Internet e Ju 

Wallauer, episódio especial de Dia das Mães do podcast Gugacast. 
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4.2.2. Episódio #4: Viva o seu corpo - o mapa do corpo 

  

Figura 3. Capa do episódio VIVA SEU CORPO #4. 

 

Fonte: site B9.com, publicado em 8 de janeiro de 2019.  

 

Tabela 2: análise episódio 4 – viva seu corpo. 

Categorias:  Fontes de 

autoridade  

Tema 

sugerido 

diretamente 

pelos 

ouvintes 

Cases  Caract. do 

Jornalismo 

Humanizado 

Farol 

Aceso  

Caract. do 

Radiojornalismo 

Sim  X   X  X 

Não   X X  X  

 

 Este episódio de 15 minutos pertence a uma minissérie especial de 4 capítulos, 

publicado em 8 de janeiro de 2019 em parceria com a marca de cosméticos Natura a fim 

de discutir as alternativas de uma relação mais saudável e positiva da mulher com o 

próprio corpo, rumo ao verão. Para compor a mesa, além de Ju Wallauer está Bruna 

Sanchez, a youtuber dona do canal Minha Segunda Pele, que aborda o que é vitiligo, 

como é conviver com a doença, e outros temas relacionados ao processo de aceitação, 

como os variados tipos de corpos e peles. Esta é a única fonte do episódio, o que 

também faz de Bruna um case, uma representação dessa temática. Ou seja, há um case, 
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mas, neste caso, ele não foi enviado ou sugerido pelos ouvintes e sim, pela equipe de 

produção do Mamilos. 

Há também uma entrevista gravada com a antropóloga Paula Pinto para tratar da 

importância das referências e da representatividade no contexto do Brasil. Ao citar 

exemplos de como a mídia e o mercado tratam as diferentes cores de pele em relação 

aos brinquedos, as modelos, a cosmética e maquiagens, Paula alerta para os efeitos que 

estes causam na autoestima. A antropóloga observa que quando uma pessoa percebe que 

não se encaixa nesse padrão, ela se aceita neste lugar, de “fora” da sociedade e da noção 

pertencimento - uma característica intrínseca da humanidade. Paula explica que todos os 

corpos expressam alguma coisa tomar ciência disso é aceitar o potencial de 

comunicação que cada corpo tem, reforçando a expressão da individualidade e do 

processo de autoconhecimento.  

A entrevista com Bruna expõe algumas situações de vergonha em relação a pele 

e tratamentos que buscou antes da aceitação da doença e experiências traumáticas tanto 

emocionais como fisicamente, e quanto isso arriscou sua saúde. Bruna achou um canal 

de compartilhamento de histórias através das redes sociais e recebeu muitas respostas 

positivas. Com isso, vieram muitas mudanças sobre a visão que tinha de si mesma, e a 

partir desse momento Bruna começa a escrever em um blog. Bruna conta que mudar a 

imagem que tinha da própria pele, mudou também sua visão sobre o conceito de beleza 

e aproveitar os prazeres do verão.  

A vinheta e a trilha sonora estão inseridas nesse episódio e correspondem ao 

padrão já estabelecido no Mamilos. A linguagem é clara, objetiva e informal se 

direcionando ao ouvinte como “você”, para criar uma relação de identificação com o 

ouvinte. Além disso, a narração utiliza palavras, expressões e até memes específicos 

sobre a temática: a aceitação do corpo feminino e seus tabus em relação à estação mais 

quente do ano, alertando também para os cuidados com a pele.  

As perguntas formuladas para a entrevista abrem caminhos para chegar a 

autoaceitação e levam Bruna a expor o olhar da mãe sobre a doença e como isso 

modificou o relacionamento das duas. Bruna também usa uma linguagem descritiva 

com bom humor em relação as manchas na pele (sol, nuvem, desenhos e formas) 

relacionando-as com o tema do episódio: corpo x verão.  

 Tais estratégias se relacionam também com o jornalismo humanizado, além de 

narrar um dia hipotético na vida de uma mulher e o controle que ela mesma tenta 

exercer sobre seu corpo e sua aparência diante dos olhares dos outros, como por 
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exemplo o frizz, que representa um fio de cabelo fora do lugar há subjetividades e 

representatividade em relação ao case. A descrição do case Bruna Sanchez se 

caracteriza como jornalismo humanizado, uma vez que aborda uma situação específica 

com o objetivo de trazer informações para a população, sem prejudicar e/ou 

envergonhar a fonte, alertando sobre uma doença comum e mesmo assim pouco 

conhecida e pouco falada na mídia.  

O bate-papo aborda também temas como preconceitos; autocrítica; idealizações, 

padrões estéticos e esperança. A Teta do programa explica com suas palavras o que é 

vitiligo, apresenta a Bruna e na sua apresentação também descreve seus traumas 

emocionais. A própria fonte aborda o tema representatividade e o que isso significa 

dentro do seu contexto: em que sua única referência era o cantor Michael Jackson e 

relembra como a repercussão de informações errôneas (formas de esconder as manchas) 

e soluções milagrosas em relação à doença na internet afetaram a sua própria relação 

com a doença.  

Os critérios de noticiabilidade que justificam esse episódio são direitos 

humanos, pela representatividade e a não discriminação da doença vitiligo; educação e 

saúde, pois, esse é um assunto muito específico sobre o qual o episódio divulga 

informações; problemas sociais, porque aborda uma demanda do movimento feminista: 

a aceitação do corpo, e trata de pessoas, pois faz de Bruna - uma pessoa comum - seu 

principal case.    

Neste episódio não há Farol Aceso.  

 

4.2.3. Episódio #197: Mudanças Climáticas na sua Vida 
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Figura 4. Capa do episódio #197. 

 

Fonte: site B9.com, publicado em 17 de maio de 2019.  

  

Tabela 3: análise do episódio #197. 

Categorias:  Fontes de 

autoridade  

Tema 

sugerido 

diretamente 

pelos 

ouvintes 

Cases  Caract. do 

Jornalismo 

Humanizado 

Farol 

Aceso  

Caract. do 

Radiojornalismo 

Sim  X   X X X 

Não   X X    

 

 O tema desse episódio está ligado à política e à uma medida do Governo 

Federal, em relação ao corte de verbas para ações ligadas ao meio ambiente. Com o 

intuito de debater para além disso conteúdos muito mais subjetivos, os efeitos das 

mudanças climáticas no cotidiano dos brasileiros e mais ainda, a importância e a 

presença do ativismo ambiental durante 1 hora e 27 minutos.   

 As informações oficiais apresentadas vêm dos órgãos Ministério do Meio 

Ambiente e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis), que na época sofreram um expressivo corte de verbas. Na mesma semana 

a ONG de conservação ambiental WWF (World Wide Fund for Nature) divulgou um 

estudo revelando que o planeta perdeu metade de seus animais nos últimos 40 anos.  

 Posto isso, o episódio #197, publicado em 17 de maio de 2019 vem para 

responder a pergunta: porque deveríamos dar atenção para aquecimento global e 

destruição da biodiversidade? E debater como as mudanças climáticas afetam 
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diretamente a vida nas grandes cidades exemplificando que várias capitais brasileiras 

passaram por racionamento de água nos últimos anos e seus efeitos socioeconômicos. 

Algumas das pesquisas expressam que o café terá problemas de expansão de 

área, enquanto a soja e o milho podem ter impacto de cerca de 30% nas áreas de baixo 

risco. E alerta que nada for feito, o Brasil pode perder até R$ 7 bilhões, em termos de 

produção agrícola, nos próximos 40 anos. Um viés abordado sobre as mudanças 

climáticas explica que elas são mais visíveis em países menos desenvolvidos, por 

exemplo, no Brasil. A riqueza média nos países pobres caiu em até 36% devido aos 

impactos de mudanças climáticas entre 1961 e 2010.  

Além disso, para enfatizar que as mudanças climáticas afetam as pessoas de 

modos que elas nem imaginam, e quanto este debate é relevante, Cris Bartis apresenta 

um resultado de uma pesquisa mostrando que o índice de violência doméstica é maior 

no verão do que no inverno. Segundo a pesquisa, o aumento do calor causa maior mal-

estar e deixa as pessoas mais propensas a irritação, podendo levar a violência. Durante a 

conversa é citado por Ju Wallauer um ato realizado pela união de quase todos os ex-

ministros do meio ambiente, a assinatura de uma carta manifestando o repúdio a essa 

medida de contingenciamento de verbas. Não há cases enviados pelos ouvintes nesta 

produção, nem entrevistas gravadas para além das fontes de autoridade. 

Para isso, os convidados dessa mesa são o médico sanitarista, ex-deputado 

federal e secretário municipal de saúde e do meio ambiente de São Paulo Eduardo 

Jorge, e o Pirula, biólogo, dono de um canal no Youtube sobre divulgação científica.  

 As características do rádio presentes no Mamilos se destacam pelo uso da 

vinheta e dos efeitos sonoros padrão do podcast. A linguagem se apresenta de modo 

explicativa, simples, clara e informal, se referindo muitas vezes como “nós”, “a gente”. 

Ademais, as perguntas da entrevista são provocativas-reflexivas também, e focadas nos 

efeitos das mudanças climáticas no mundo e de que forma prática isso afeta a vida das 

pessoas, exemplificando e explicando as consequências reais dessas ações.  

Como por exemplo, sobre o excedente de chuvas: “o problema está na média, na 

pessoa que calcula essa média ou no volume de chuvas? Por que as mudanças climáticas 

estão relacionadas à segurança pública? Por que a extinção de 50% da diversidade 

animal deveria nos deixar um pouco apavorados? O que já existe de investimentos 

públicos em relação às adaptações às mudanças climáticas nas cidades de São Paulo e 

Rio de Janeiro? O que a gente deveria estar fazendo? ” (BARTIS E WALLAUER, 

2019).  
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 As características do jornalismo humanizado ficam a cargo de ressaltar pontos, 

como a redução das áreas agricultáveis, que aprofunda o êxodo rural e coloca mais 

pressão ainda na infraestrutura precária de algumas cidades; a preocupação com a 

biodiversidade e que o aumento da temperatura vai afetar diretamente a fauna e a flora 

natural do país. Essa narrativa demonstra interesse e preocupação com as várias 

consequências das mudanças climáticas em diferentes setores, incluindo as implicações 

humanas. Como por exemplo, citar as populações vulneráveis e identificá-las como 

sendo o mais grave entre os impactos que a questão climática afeta profundamente: a 

economia, a saúde, o transporte, a habitação e a segurança das pessoas. Além disso, o 

texto evidencia que é preciso alertar a população sobre as decisões tomadas pelo poder 

público de forma pouco democrática e que irão afetar ainda mais a vida de cada 

brasileiro.  

A Teta reforça argumentos sobre o risco de extinção que as espécies correm 

devidos a esses efeitos, para causar empatia, impacto e reflexão, o texto lembra que nós, 

Homo Sapeins, também somos uma espécie que habita esse planeta. Nesse sentido, 

Pirula explica que a espécie humana não corre risco de extinção ainda, mas, algumas 

comunidades sim, devido à grande diversidade dos povos e etnias nativas no mundo 

todo.  

Em outro exemplo, em relação a seca, o Mamilos faz uma comparação entre a 

diferença das consequências e dos efeitos sobre o modo de vida das pessoas que moram 

no centro urbano e nas periferias, com base nas desigualdades sociais. Tratar de um 

possível êxodo rural no futuro por causa da falta de água e da baixa produtividade do 

solo é provocar a reflexão e o exercício de o ouvinte se imaginar nessa situação, que 

pode levar a uma superpopulação urbana. Ou seja, sobrecarregando os sistemas de 

saúde, educação e moradia, por exemplo, provoca a refletir sobre uma situação que não 

é o suficiente para as demandas de hoje, e pode ser pior daqui a 20 ou 30 anos, para o 

poder público e para a população.  

Parte do jornalismo humanizado trabalhar com soluções também, pois, não só 

atinge o imaginário do ouvinte como implica esperança, do que ainda pode ser feito, 

trabalha com o emocional e com a premissa do tipo de legado você quer deixar para as 

gerações futuras. A metade final deste episódio utiliza essa estratégia, mostrando que 

ainda pode ser feito se você estiver disposto a sair de sua zona de conforto em benefício 

coletivo. Uma das soluções apresentadas é enfatizar a importância do debate e da 
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geração de conhecimento, como por exemplo, descobrir os benefícios do uso e da 

produção de energias renováveis pode mudar o estilo de vida de uma sociedade.  

 Assim, os critérios de noticiabilidade que correspondem a este episódio são 

ciência; saúde; educação; economia; política; problemas sociais, ameaças mundiais e 

serviço, pois, o episódio tem como foco principal apresentar causas, consequências e 

soluções em relação a situação do meio ambiente e tudo que está relacionado a ele.    

 No quadro Farol Aceso, Eduardo Jorge indica o livro “Minha Vida e Minhas 

Experiências Com a Verdade” sobre a cultura da paz; Pirula: seu próprio livro “Darwin 

Sem Frescura” aplicando a teoria evolutiva nos dias de hoje, Cris: a série “Nosso 

Planeta” e Ju: o discurso de Neil Gaiman para os formandos da Universidade das Artes, 

na Filadélfia, nos Estados Unidos que está disponível no Youtube, e o livro O Oceano 

no Fim do Caminho, do mesmo autor.  

No quadro Fala que Eu Te Escuto as podcasters leem os feedbacks de episódios 

anteriores e mandam um recado carinhoso para os ouvintes. O anúncio deste episódio é 

sobre educação financeira, patrocinado pelo banco Bradesco.   

 

4.2.4 Episódio #203 - Drags: Eleganza! Extravaganza! 

 

Figura 5. Capa do episódio #203. 

 

Fonte: site B9.com, publicado em 28 de junho de 2019.  
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Tabela 4: análise do episódio #203. 

Categorias:  Fontes de 

autoridade  

Tema 

sugerido 

diretamente 

pelos 

ouvintes 

Cases  Caract. do 

Jornalismo 

Humanizado 

Farol 

Aceso  

Caract. do 

Radiojornalismo 

Sim  X   X X X 

Não   X X    

 

  Este tema não uma sugestão específica dos ouvintes através das redes sociais, 

mas, é inegável a relevância deste tema visto que a as mídias têm aberto muito espaço 

para as Drags Queens, incluindo o grande veículo de massa Televisão, como Pabllo 

Vittar e Gloria Groove. O episódio publicado em 28 de junho de 2019 tem 1 hora e 11 

minutos.   

Além da vinheta e da tradicional saudação inicial do programa este episódio 

apresenta logo os seus patrocinadores, o banco Bradesco promovendo o carnaval de 

Parintins. O Mamilos promove também o podcast 37 graus, no qual duas apresentadoras 

viajam o país com o gravador em mãos para contar histórias.  

Na Teta, o texto traz o significado e o contexto histórico da palavra Drag, com a 

utilização de gírias e expressões ligadas ao tema. O texto explica que a palavra inglesa 

“drag” – que em inglês significa “arrastar” – foi usada para referenciar homens vestidos 

de mulheres foi no século 19. No teatro, atores que representavam a figura feminina 

andavam com as barras das anáguas que usavam arrastando pelo palco. Com a 

popularização do termo e da arte, passamos a nomear esses artistas de Drag Queens, ou 

“Rainhas do Arrasto”.  

Mas a figura da Drag Queen existe há muito mais tempo do que o termo.  Por 

muito tempo, mulheres não podiam atuar em peças de teatro. Na Grécia Antiga, na 

tradição japonesa do kabuki e na Inglaterra do século 16, por exemplo, homens 

pintavam-se, usavam perucas e roupas vistosas para contar histórias. Da segregação 

nasceu um novo jeito de fazer arte. Hoje em dia, o termo representa muito mais que 

apenas um homem usando vestidos, maquiagem e cabelos compridos.  
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Em uma sociedade em que parecer uma mulher é algo ofensivo, um homem sair 

de batom, sandálias e vestido é algo político e revolucionário. Drag Queens influenciam 

a arte, a moda, o que gostamos de assistir na TV, nos cinemas, o que usamos para nos 

enfeitar e nossa linguagem. 

As principais fontes deste episódio são duas representantes da cultura drag: 

Lorelay Fox é youtuber e já foi apresentadora do programa “Superbonita” no canal 

GNT; e Rita Von Hunty, youtuber, professora e apresentadora do reality show “Drag 

Me As a Queen”. Lorelay se chama Danilo é publicitário e trabalha como Drag Queen 

profissional há 14 anos, sendo considerada como uma Drag da militância online, devido 

a sua relevância e presença no meio digital. Rita é representada pelo ator e professor 

Guilherme Terrere.  

Durante a fala, algumas sonoras são apresentadas abordando um breve contexto 

histórico dessas performances no Brasil, com Ciro Barcelos, integrante do grupo 

artístico Dzi Croquettes. Para falar sobre as mudanças na cultura Drag brasileira ao 

longo dos últimos anos e a valorização desta cultura no país, o Mamilos traz uma 

entrevista gravada da Drag Queen Márcia Pantera, primeira a ser reconhecida no país, 

há mais de 30 anos. A entrevista com Kaká di Polly também aborda as mudanças na 

sociedade e entre as gerações em relação a cultura Drag. Kaká tem 40 anos de 

experiência profissional como Drag Queen e é considerada ícone na noite paulistana.     

As características radiofônicas se mantêm nesse episódio, a vinheta e os efeitos 

sonoros tradicionais do programa estão presentes. Além da linguagem ser clara e 

informal, é dirigida aos ouvintes, para integrá-lo nesse nicho cultural, como por 

exemplo: “Vem com a gente entender o que há dessa cultura em você” (BARTIS, 

2019). Para fazer observações e levantar questões a linguagem se define na primeira 

pessoa do plural, através da expressão “a gente”, ou você. A entrevista se destaca 

também pela elaboração das perguntas a fim de divulgar conhecimento ao público, 

como, “que lugares [da sociedade] as drags ocupam hoje, que não ocupavam antes? O 

que é uma performance? ” (BARTIS E WALLAUER, 2019). De modo geral, a 

entrevista é uma forma de conversa, apesar de abordar temas considerados polêmicos 

como política e representatividade, o episódio ocorre de forma leve e descontraída.  

A linguagem também é marcada pela utilização de expressões relacionadas ao 

campo discursivo do tema: “afinal, como diz Ru Paul: todos nascemos nus e o resto é 

drag; estar montada; Quem é você na noite? Underground” (BARTIS E WALLAUER, 

2019). Ao tratar do tema as apresentadoras e as convidadas fazem descrições detalhadas 
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para explicar e figurinos e maquiagens, a fim de ilustrar e contextualizar aos ouvintes a 

Drag Queen.   

As características do jornalismo humanizado se apresentam no tratamento com 

as fontes, derrubando estereótipos de gênero, ao tratá-las ora como “ela”, ora como 

“ele”.  Ao perguntar o que é uma Drag Queen, o Mamilos permite um espaço de 

conhecimento e representatividade, uma vez que as convidadas podem se posicionar e 

contextualizar um conceito que desconhecido de grande parcela da sociedade.  

O conceito é estabelecido no início do bate-papo como uma forma de expressão 

artística, uma performance com as mais variadas finalidades. Além disso, a 

representatividade mostra no reality show “Drag Me As a Queen”, que é o primeiro da 

América Latina a ser apresentado por Drag Queens.  As perguntas bem elaboradas 

também são usadas para distinguir algumas convicções, como por exemplo sobre a 

relação entre Drags, travestis, transgêneros, e também a relevância da aparência Drag 

para ditar tendências de moda e inspirar estilos para muitas mulheres. A posição e a 

linguagem do Mamilos também reforçam a quebra de estereótipos e a diversidade 

dentro desta cultura. Todas as falas e as discussões reforçam no episódio como a cultura 

Drag interfere no que a sociedade consome, como as individualidades se constroem e 

como ela inspira muitos artistas.  

O jornalismo humanizado se mostra também no modo como as podcasters e as 

convidadas transpassam a classificação de gênero masculino e feminino, encarando 

expressão a Drag como uma revolução nos padrões estéticos femininos. Para fechar a 

narrativa do episódio as apresentadoras evocam mais uma vez ouvinte, pedindo que as 

convidadas reforcem a importância do movimento Drag Queen mostrando o que toda a 

sociedade pode aprender e emprestar a partir desta cultura para a sua vivência.  

A esse episódio correspondem os critérios de noticiabilidade direitos humanos, 

representados pela livre forma de expressão e representação; educação, ao abordar um 

breve contexto histórico desde a Grécia antiga até os dias de hoje sobre a representação 

Drag Queen; pessoas, justificada pela presença das especialistas à mesa e problemas 

sociais, pois discute ideologia de gênero, classificações e diversidade.  

No quadro Farol Aceso, Lorelay indica a série Special sobre deficiência e o 

universo LGBT; Rita, o livro Ambas as Mãos Sobre o Corpo, uma prosa poética sobre 

mulheress; sociedade e política; Cris, o programa RuPal‟s Drag Race - um reality show 

de competição Drag - e os perfis no Instagram: Lorelay Fox, Rita Von Hunty e Divina 

Raio Laser; Ju, o filme O Homem que Viu o Infinito, sobre trajetória pessoal e ciência e 
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o livro Matadouro-cinco, uma crítica sobre as ações do homem na sociedade. O quadro 

Fala que Eu Te Escuto lê e-mails dos ouvintes e os responde, de modo muito informal.  

  

4.2.5 Episódio #210 - Povos indígenas: de onde viemos, para onde vamos 

 

Figura 6. Capa do episódio #210. 

 

Fonte: site B9.com, publicado em 16 de agosto de 2019. 

 

Tabela 5: análise do episódio #210. 

Categorias:  Fontes de 

autoridade  

Tema 

sugerido 

diretamente 

pelos 

ouvintes 

Cases  Caract. do 

Jornalismo 

Humanizado 

Farol 

Aceso  

Caract. do 

Radiojornalismo 

Sim  X   X X X 

Não   X X    

 

O tema deste episódio não foi um pedido coletivo dos ouvintes, mas, vem de 

uma necessidade de debater a representação desses povos perante a sociedade e trazer 

com ele outro debate muito importante, a relação dos brasileiros e do poder público com 

os recursos naturais no país. Ainda mais, em uma época em que as manchetes de muitos 

veículos de informação publicavam dia após dia uma grave situação de queimadas na 

região amazônica. Mesmo assim, não deixa de ser um tema que dominou os 
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comentários das redes sociais. O episódio de 1 hora e 46 minutos foi publicado em 16 

de agosto de 2019.  

As fontes utilizadas neste episódio vêm de bancos de dados, como o Censo do 

IBGE de 2010, apontando a existência de 896 mil indígenas no Brasil, que falam 274 

línguas diferentes. Destes, 64% vivem em áreas rurais, espalhados em 505 territórios 

diferentes, com maior concentração na Amazônia. Essas terras representam 12,5% do 

território brasileiro (106 milhões de hectares). Dentre elas, apenas 6 terras tinham mais 

de 10 mil indígenas.  

A terra com maior população indígena é Yanomami, no Amazonas e em 

Roraima, com mais de 25 mil indígenas. A grande maioria das aldeias têm entre mil e 

10 mil indígenas. A mesma pesquisa do Censo de 2010 revela que 53% dos indígenas 

não possuem renda, porém, as informações deste levantamento também explicam a 

dificuldade da obtenção destes dados se deve ao modo de vida coletivo das 

comunidades indígenas, onde não há muita distinção entre o lazer e o trabalho.  

Ao tratar da exploração ilegal de minérios na região norte (entre o Amazonas e 

Roraima), Ju Wallauer cita uma pesquisa da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e dados 

da OMS (Organização Mundial da Saúde) indicando os impactos na saúde dos 

indígenas por causa desta atividade. No que diz respeito à legislação, são apresentadas 

informações do Superior Tribunal Federal sobre qual Ministério dá suporte a FUNAI 

enquanto as convidadas comentam as consequências das várias mudanças que esta ação 

gerou.  

A representante nessa mesa é Sônia Guajajara, coordenadora executiva da APIB 

(Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), assim é possível estabelecer que a fonte 

humana também se torna também um case sobre o tema, e Adriana Ramos, especialista 

em políticas socioambientais e associada do Instituto Socioambiental (ISA).  

Além disso, a abertura do programa conta um pouco de história, sobre a chegada 

dos colonizadores, o primeiro encontro entre os índios e os homens brancos que 

chegaram ao Brasil, explorando o sentido a antítese dos objetivos com o outro. Por 

exemplo, enquanto os índios queriam entender do que era feito o corpo europeu, tão 

branco e coberto, o europeu enxergava no corpo indígena uma força de trabalho para 

explorar a terra e gerar riquezas, e as mudanças de comportamento que esta interação 

gerou, levando à escravidão indígena.  

De acordo com Darci Ribeiro, antropólogo com experiência em estudos 

indígenas, cerca de 80 povos nativos desapareceram do Brasil no século XX. O 
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programa traz uma entrevista gravada pelo ativista Daniel Mundurucu em 2018, 

explanando o contexto histórico da invisibilização dos povos indígenas nos Brasil e o 

estereótipo de termo índio na sociedade. Há pelo menos 14 terras indígenas sob ataque, 

nesse momento, no Brasil, indicando um aumento de 62% nos registros de invasões e 

exploração ilegal de recursos naturais em comunidades indígenas entre 2016 e 2017, 

sobretudo nos estados de Rondônia e Pará, segundo informações da FUNAI (Fundação 

Nacional do Índio).  As ameaças e as agressões aos indígenas vêm de pecuaristas, 

fazendeiros, madeireiros e posseiros, segundo índices do Instituto Socioambiental 

(ISA).   

 A linguagem clara, simples e objetiva, representa as características da linguagem 

radiofônica, ainda mais pessoal se dirigindo ao ouvinte, fazendo perguntas e 

compartilhando relatos pessoais a fim de envolver o público na reflexão. A entrevista 

possui perguntas bem elaboradas e provocativas como, por exemplo: “Qual a lógica 

destes ataques? Como eles são organizados, por quem? Como vocês percebem isso? ” 

(BARTIS E WALLAUER, 2019). 

Ao tratar da relação entre as atividades rotineiras de uma comunidade indígena e 

sua relação com o meio ambiente, as podcasters se posicionam assim: “como se dá este 

trabalho de prestação de serviço? Como acontece essa invasão de territórios? Como 

[você] denuncia? Como [você] reage? Qual a solução? O que podemos fazer? ” 

(BARTIS E WALLAUER, 2019). E, ao tratar dos dados nacionais a linguagem 

utilizada pelo Mamilos se refere a primeira pessoa do plural: nós, a gente ou com 

expressões como: a gente da cidade.  

A trilha e os efeitos sonoros são marcantes neste episódio, pois, além de serem 

produzidos a partir de instrumentos como o chocalho, demarcam pausas entre uma fala 

e outra e substituem a vinheta do programa, envolvendo as características do rádio no 

tema: cultura indígena. A trilha sonora está relacionada ao tema também se destaca 

quando soa como os animais, o vento, e uma motosserra derrubando uma árvore, para 

introduzir o assunto da extinção de povos nativos no Brasil, junto com a fauna e flora da 

região amazônica. Este som antecede o depoimento do cacique Babaô Tupinambá, e 

expõe que o aumento da violência e dos confrontos só aumentou nos últimos anos, em 

relação a demarcação de terras, sendo a única etnia indígena que não tem território 

próprio, segundo ele. A partir dos anos 2000, os três Governos Federais tentaram uma 

solução para o impasse, mas, a burocracia entre as instâncias de Governo (Federal, 
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Estadual e Municipal) atrasou a demarcação e gerou conflitos com violência, entre a 

Polícia e o Exército contra o povo Tupinanmbá.   

 O fato de tratar o assunto com uma certa delicadeza e objetividade ao abordar 

temas polêmicos como os assassinatos ocorridos na região contra os indígenas, e a 

relação direta entre os homicídios indígenas e os garimpeiros da região; os protestos das 

mulheres indígenas em Brasília contra as políticas públicas do Governo Federal, em 

defesa da Amazônia e da demarcação de terras; a realidade fantástica que a sociedade 

tem dos povos indígenas; o vínculo entre a manutenção da terra, da natureza e os 

hábitos e a cultura indígena - indicando o episódio #197 do Mamilos sobre mudanças 

climáticas, que também explica essa correlação; o modo como analisa a resistência 

indígena a todas as adversidades que sofre; os efeitos da exploração de minérios em 

terras indígenas; políticas públicas para os indígenas; têm traços do jornalismo 

humanizado.  

Cris Bartis e Ju Wallauer narram um fato comum do cotidiano indígena, para 

abrir a mesa de debates: o homicídio do cacique Emira Waiapy, ocorrido em julho deste 

ano, o corpo foi encontrado em um rio da região pouco tempo depois. Esta estratégia 

provoca reflexão e sensibiliza o ouvinte, ao mesmo tempo que o avisa sobre a gravidade 

da situação e dos questionamentos que serão abordados a seguir.  

Ao mencionar algumas das 305 etnias indígenas que ainda existem no Brasil, por 

exemplo, Guajajara, Tikúna, Yanomámi, Xavante, Sateré-Mawé, Kayapó, Wapixama, 

Xacriabá, Mundurukú, Baré, Múra, Guarani, Pataxó, Kokama, Krenak, Tupinambá e 

Atikum denota representatividade.  

A medida que o texto de abertura - a Teta - menciona que o podcast busca um 

caminho de tolerância plena através do conhecimento, a liberdade de poder ser quem 

realmente somos, e o respeito a qualquer estilo de vida. Por isso, objetivo deste debate é 

entender os principais conflitos que estão acontecendo agora nas comunidades indígenas 

e o que nos leva (como sociedade) a continuar nessa guerra. Além disso, o episódio não 

exibe sua vinheta tradicional do Mamilos, mas um canto indígena como trilha sonora, o 

que demonstra respeito e a valorização da cultura. Ju Wallauer também faz um relato 

pessoal em relação ao tema, quando só tomou dimensão do problema vivido pelas 

comunidades indígenas no Brasil ao apresentar o episódio do Mamilos ao vivo em 

2017.  

Com a fala da socióloga Ana Carla de Sá sobre estereótipos indígenas e a origem 

real do povo brasileiro, Ju conta que esta foi a primeira vez que sentiu a questão 
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indígena como um problema seu. O próprio subtítulo do episódio - Povo indígenas: de 

onde viemos, para onde vamos - demonstra a inclusão que o Mamilos aborda, no anseio 

de valorizar a herança cultural dos povos nativos para o homem branco como sociedade. 

A narração também cita que entender a origem do povo brasileiro faz parte da 

construção de identidade individual dos brasileiros.  

Sônia Guajajara enfatiza durante toda a sua fala que a relação dos povos 

indígenas com a natureza, os animais e a terra está diretamente ligado à sua construção 

de identidade e cultura. Além disso, a representante indígena enfatiza a importância do 

lugar de fala que o Mamilos possibilita, para tentar conscientizar e sensibilizar a 

sociedade de que a causa indígena não deve ser uma questão defendida apenas pelos 

povos indígenas, pois, o benefício das suas reivindicações atinge toda a população. Dito 

isso, nota-se a menor participação das podcasters durante o episódio em relação aos 

outros, cedendo seu lugar de fala para os argumentos e explanações das convidadas, ao 

passo que a presença das apresentadoras se caracteriza mais pela entrevista, 

perguntando e fomentando o assunto. 

 Ao mencionar a Constituição brasileira e a garantia que todos os povos têm de 

ter liberdade religiosa, cultural, de expressão, direito ao território, Cris Bartis legitima o 

movimento indígena, a diversidade e garante sua representatividade. Ademais, a 

podcaster alerta para os riscos socioculturais e psicológicos do integracionismo entre os 

povos indígenas e as premissas da sociedade capitalista. Para encerrar o episódio com 

leveza e esperança para o ouvinte, Ju Wallauer pede para que Adriana Ramos enfatize 

algumas ações que, nós, como sociedade podemos fazer para defender e preservar a 

identidade cultural brasileira e a diversidade ambiental, e assim, preservar os povos 

indígenas.  

Portanto, é relevante salientar o respeito aos valores, a diversidade e a herança 

cultural; buscar conhecimento e compartilhá-lo e apoiar a luta e manifestação política 

dos povos indígenas. Adriana indica também como solução para buscar mais 

informações o podcast Copiô, Parente. O programa foi criado 2017 com o propósito de 

discutir políticas públicas e os planos de governo relacionados às populações indígenas 

e, para que os representantes dos povos tradicionais tenham chance de apresentar suas 

principais demandas.   

O tema se torna relevante e discutível, em relação ao critérios de noticiabilidade, 

ao passo que apresenta as seguintes classificações: ameaças mundiais, pois, entre as 

lutas dos povos indígenas está a preservação da Amazônia, que está ligada ao clima; 
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conflitos sociais, revela as disputas sobre o território e bens naturais, que diz respeito 

também ao crime; direitos humanos; pessoas; política; problemas sociais e tragédia, 

quando relaciona relatos sobre as condições dos territórios indígenas, da fauna e da flora 

na região norte.    

A abertura do programa também apresenta conteúdo publicitário sobre seus 

parceiros, como por exemplo o banco Bradesco, sobre educação financeira e dicas para 

microempreendedores, indicando a propaganda, com o título Bradesco ajuda você a 

criar seu negócio. No encerramento do programa também há espaço para anúncios, da 

FARM e da plataforma de inglês online CAMBLY, com desconto para os ouvintes do 

Mamilos.    

 No quadro Farol Aceso, Sônia Guajajara recomenda o perfil Mídia Índia no 

Instagram, o filme “Os Donos da Floresta em Perigo” sobre povos isolados feito por um 

coletivo indígena e convida para as festas Guajajara, um rito de passagem desta etnia; 

Adriana Ramos indica o filmes “Guerras do Brasil.doc” e a campanha menos 

preconceito mais índio, através da hashtag menospreconceitomaisindio, e as músicas do 

Bro MC; Cris Bartis sugere procurar os trabalhos do ambientalista Ailton Krenak e Ju 

Wallauer o filme “Amazônia Groove” e a da Netflix série “Dix Pour Cent”. O feedback 

dos ouvintes em relação a episódios anteriores fica a cargo do quadro Fala que Eu Te 

Escuto.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo desta pesquisa tornou-se evidente a relevância dos novos formatos de 

mídia no cotidiano da sociedade e o espaço que se dá aos conteúdos alternativos na sua 

relação com os meios de comunicação tradicionais, de modo que a qualidade e a 

veracidade das informações continuem sendo essenciais para a produção da notícia. 

Além disso, a desobrigação com a veiculação instantânea e a atualização constante da 

mídia podcast permite um espaço para argumentação e debate a fim de pluralizar a 

formação de opinião.    

Para identificar como o Mamilos utiliza as técnicas/recursos do jornalismo no 

podcast e como as temáticas desenvolvidas pelo Mamilos contribuem para o debate em 

sociedade foi necessária uma análise de conteúdo. A análise do podcast foi feita com 

base na presença de alguns conceitos: fontes de autoridades; quais os critérios de 

noticiabilidade; quais os tipos de cases apresentados; características do radiojornalismo; 
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características do jornalismo humanizado, e ainda, se nele há informações 

complementares. Através da análise de conteúdo, 5 episódios do podcast Mamilos 

foram estudados. Esta metodologia é considerada por Moraes (1999) como uma forma 

de interpretação pessoal a partir do pesquisador com relação à percepção dos dados, e 

com isso, toda leitura se constitui numa interpretação.   

O resultado mostrou que os episódios têm um formato linear de apresentação 

desde a vinheta inicial; com a leitura da Teta; a divulgação dos anúncios e 

patrocinadores; dos benefícios da contribuição pelo financiamento coletivo; o bate-papo 

- que forma o episódio propriamente dito - o espaço disponibilizado a informação 

complementar e até um espaço dedicado a apenas responder ao ouvinte. Entre a 

interpelação de argumentos há efeitos sonoros, que possibilitam uma pequena pausa 

entre um tópico e outro. Mesmo que alguns desses episódios tenham suas 

especificidades, o formato do podcast se mostra organizado e focado no tema, buscando 

apresentar tantos argumentos quanto for possível, cumprindo a premissa a qual se 

propõe: produzir um jornalismo de peito aberto, sem amarras ou restrições. 

 A linguagem do Mamilos apresenta algumas características que remetem às 

características da linguagem radiojornalística, e se destaca pelo fato de ser muito 

explicativa, mostrando perguntas bem elaboradas, trazendo informações pré-estudadas 

pelas podcasters, fomentando o debate, com novas informações e dados que os 

especialistas não se intimidam em responder.  

A narrativa do Mamilos explora muito bem o fato de o podcast ser um formato 

em áudio, com isso, o programa consegue utilizar palavras e expressões para se 

aproximar do ouvinte através de uma linguagem informal. Ao descrever alguém ou 

alguma situação, a narrativa provoca os sentidos do público, explorando a sonoridade e 

a oralidade para sobressair em uma sociedade dominada pelas imagens. Contudo, o 

formato de produção do podcast ressalta suas próprias características, diferenciando-o 

da linguagem radiofônica tradicional.   

A escolha das temáticas se mostra muito engajada com a opinião pública. O 

antigo espaço do leitor nos jornais impressos, deu lugar aos comentários, curtidas e 

reações dos usuários, nas redes sociais dos veículos de informação. Hoje em dia, cada 

vez mais o público interage com os conteúdos, sugere pautas, correções, serve de fonte, 

de Gatekeeper. Nem sempre a pauta do Mamilos é uma sugestão direta dos ouvintes, 

entretanto, esta escolha se baseia no que o grande público das redes sociais está 

comentando, demonstrando interesse.  
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A fim de derrubar alguns mitos do senso comum e informações falsas que 

circulam na internet, o Mamilos promove um espaço de debate e informação baseada 

em estudos e na fala de especialistas, e em consequência disso, amplia o conhecimento.  

Para Traquina (2005), além do compromisso com a verdade e a objetividade, a 

liberdade e autonomia do profissional são valores essenciais para o exercício do 

jornalismo a fim de reconhecer e interpretar um mundo complexo. Assim, acerca do 

debate promovido pelo podcast é possível afirmar que o jornalismo praticado pelo 

Mamilos “carrega fronteiras flexíveis, vivas, as quais se expandem e retraem na mesma 

proporção em que os convidados assimilam mais dados, informações, depoimentos, e na 

mesma proporção em que ouvem uns aos outros” (LEVATTI, 2018, p.8). Os critérios 

que aparecem com maior frequência nos episódios analisados são problemas sociais - 

quatro vezes -, em seguida política, pessoas, educação e Direitos Humanos, que surgem 

três vezes.  

A partir desta análise, foi possível perceber que o Mamilos enfatiza a 

característica de aproximação com o público, tanto através da linguagem e pelo modo 

como se dirige a ele, quanto pela veiculação de programas com temáticas e 

representações sociais. O modo como essa relação acontece é alvo de muitos 

questionamentos, hoje em dia, pois o principal meio é a rede social, e nela circula um 

grande volume de informações falsas. Como afirma Fernandes (2017)  

o desenvolvimento e a modernização dos meios de comunicação, unidos à 

sua convergência para a internet, possibilitaram não apenas uma adaptação às 

novas mídias, como também representaram várias oportunidades para 

inovações na forma de se comunicar e estabelecer laços com o público 

(FERNANDES, 2017, p.3).  

 

Porém, a abordagem que o Mamilos dá às informações e aos argumentos que 

vêm através da internet, não excluem o modus operandi do jornalismo de apurar, manter 

o compromisso com a realidade, de questionar, fazer refletir e não somente mediar. Por 

isso, considera-se que a narrativa do podcast Mamilos contribui para fazer um 

jornalismo plural e com empatia. “A autêntica narrativa jornalística evita e não se 

confunde com o discurso do senso comum, mas ressalta o caráter cultural atribuído ao 

fazer jornalístico” tornando-se capaz de gerar conhecimento sobre a realidade humana 

(IJUIM E SARDINHA, 2009, p.173). 

Nessa perspectiva o Mamilos se revelou eficiente em relação à representação 

humana. Como mostra Fürsich (2016), o crescimento das mídias digitais desafia os 

modelos de negócio tradicionais, mina rotinas de produção estabelecidas e muda o 
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modo como o público interage com as mídias. Ao tratar de sentidos, subjetividades, não 

objetificar seus cases - que por vezes também são suas fontes fundamentais - e 

promover o conhecimento para não reforçar estereótipos, a narrativa do Mamilos 

transmite uma representatividade positiva, otimista. Essa característica reforça o papel 

do jornalista de comunicador ao ponto de ser visto e entendido pelos outros como um 

representante de um espaço de fala alcançável a qualquer outro ser humano.  

Para Ijuim e Sardinha (2009), a responsabilidade moral deste repórter é ser 

humano e exercitar a ética, para se conscientizar, pensar, expressar, compreender e levar 

a compreensão à audiência. As podcasters defendem que a democracia de um país é tão 

boa quanto for o jornalismo
8
. Esta fala corrobora as características narrativas 

apresentadas no podcast, assim como, reforça sua relevância e representatividade no 

cenário midiático brasileiro. Sem esquecer que “consertar somente a mídia não ajudará 

a estabelecer relações mais justas entre diversos grupos, pois a diversidade cultura não é 

um problema só de comunicação, mas, nas injustiças econômicas e sociais” (FÜRSICH, 

2016, p.57). Ou seja, para atingir uma sociedade mais justa e igualitária, será necessário 

mais que uma mudança na abordagem da mídia na representação cultural. Essa 

alternativa não depende só dos meios de comunicação, mas, evidencia sua influência no 

âmbito individual e coletivo. O ato de contar histórias - por exemplo, na leitura dos 

cases e da Teta - facilita a compreensão de informações, e explora as ferramentas que as 

plataformas digitais oferecem.   

Esse formato de mídia demonstra um grande potencial informativo e 

mercadológico, ao aplicar as ferramentas da mídia podcast para interagir com o ouvinte, 

veicular informação e estimular o público a refletir e a compreender algumas 

circunstâncias sobre assuntos polêmicos. Portanto, a partir dos conceitos e reflexões 

abordados nesta pesquisa, acredita-se que os meios de comunicação assumem 

importante papel na sociedade. E, ao refletir sobre a postura do jornalismo em relação à 

representação do outro - considerando este como sua principal fonte - demonstrar 

empatia não deve ser exceção na notícia, para que o público se identifique e se sinta 

representado pela descrição da mídia.  

 

                                                 
8
 Em entrevista ao site Tutano (2015).  
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