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RESUMO: Buscamos compreender quais técnicas jornalísticas fidelizam os públicos nos 
novos meios, mantendo credibilidade e informação. Suspeitamos que há uma superação da 
dicotomia “objetividade e subjetividade” em exemplos de sucesso. Para aferir isso, 
analisamos a 4ª temporada do podcast Projeto Humanos. Utilizando as teorias de Análise de 
Discurso Francesa (ORLANDI, 2015) e o Jornalismo Sensível (ROCHA, 2020), observamos 
que a narrativa e a postura autoral do jornalista são traços basilares do formato. 
 

INTRODUÇÃO 

Vivemos um momento de transição social e tecnológica com impactos fortes nas estruturas de 

comunicação. A desconfiança com os meios mais tradicionais de informação jornalística 

cresce enquanto novas formas de mídia e se desenvolvem e ganham espaço, sobretudo para as 

juventudes. Diante desse cenário de descrença e transformação (permeado ainda por uma forte 

onda de desinformação e crise nos modelos de negócio), buscamos por indícios que apontem 

para novas técnicas de jornalismo capazes de fazer a diferença na conquista dos públicos 

contemporâneos. 

Nesse sentido, olhamos para os formatos emergentes de mídia, focamos em exemplos de 

jornalismo com sucesso comercial e analisamos sua estrutura. Atentamos para as escolhas 

técnicas que podem influenciar a afetação da audiência e produzir interesse e fidelização, sem 

perder traços básicos que definem o jornalismo, dentre eles o valor social e a informação. 

Além disso, que reforcem a credibilidade percebida em seu próprio conteúdo. Supomos que 

há, nesse caminho, a condução de estímulos sensíveis em uma superação do jornalismo 

positivista clássico. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 4 - Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional 

de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestre em Estudos de Gênero pela Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis. E-mail: 
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O recorte escolhido para a análise proposta nesse artigo é a quarta temporada do podcast 

Projeto Humanos, intitulada “O caso Evandro”, que em março de 2021 já alcançava 8 milhões 

de downloads, tornando essa uma das mais influentes produções em podcast do Brasil. O 

sucesso foi tamanho que extrapolou o formato, transformando-se também em série de TV e 

livro (ambos ainda em produção). A temporada conta a história do assassinato de Evandro 

Ramos Caetano, de 7 anos, ocorrido em 1992, no Paraná; e a posterior investigação do caso 

que ainda hoje deixa brechas. Ao analisar discursivamente essa temporada, que conta com 36 

episódios de aproximadamente 1,5 horas cada, acreditamos ser possível encontrar pistas sobre 

quais escolhas no formato jornalístico apresentado foram fundamentais para o sucesso de 

público, desde o tema e a apuração imersiva até as formas narrativas e edição de áudio.   

 

RÁDIOJORNALISMO NARRATIVO E SENSIBILDIADE 

Para nosso estudo, partiremos do conceito de radiojornalismo narrativo (ou de storytelling), 

trabalhado por Marcelo Kischinhevsky enquanto uma “uma construção narrativa dos fatos 

relatados, com rica descrição de ambientes e situações.” (2018, p. 78). Nesse formato, os 

apresentadores costumam usar a primeira pessoa, verbalizar dúvidas, impressões e opiniões 

pessoais, porém mantendo sempre valores fundamentais do jornalismo, como a busca por uma 

verdade e a apresentação de diferentes olhares sobre um caso. Além da preocupação 

informativa desse tipo de jornalismo, busca-se envolver o público através do uso de trilhas e 

efeitos sonoros que evocam ambientação, sentimentos e sensações. Ou seja, uma construção 

estética de estímulo imagético que vai além de uma intenção de simples transmissão da 

informação. Kischinhevsky e Herschmann definem que o formato tem enorme potencial de 

mobilização social e de trabalhar com os diversos atores sociais em relações mais horizontais. 

(2008, p. 103) 

Algumas das características fundamentais observadas no podcast de storytelling, uma 

derivação do radiojornalismo narrativo, são: a preocupação evidente em expor o narrador 

jornalista como parte da história e enquanto sujeito; criar ambientações e estímulos sensíveis 

através de efeitos sonoros; e cadenciar a narrativa para prender o interesse do público. O uso 

de elementos indutores e a influência claramente exposta do jornalista nas percepções do 

leitor não interferem, porém, no caráter jornalístico da produção, pelo contrário. Para 

compreender isso, pensamos “O Caso Evandro” sob o conceito do Jornalismo Sensível 
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(ROCHA, 2020), base teórica que nos ajuda a compreender de que forma os afetos podem ser 

estimulados dentro de uma construção informativa mais completa. 

Segundo Rocha (2020), o Jornalismo Sensível é aquele no qual não se negam as 

subjetividades, em vez disso, elas ganham destaque para seduzir esteticamente a audiência, 

construir cenários imagéticos imersivos, expor o método jornalístico, humanizar as relações 

aproximando o público do repórter e dos personagens, estimular visões plurais da realidade e 

propor trocas entre sujeitos, gerando informação que possa não apenas trazer conteúdo 

consumível, mas também afetar o receptor em um estímulo à reflexão e empatia. 

Assumimos que o Jornalismo Sensível não pode ser tomado como um 
gênero, mas como uma forma estratégica de se fazer jornalismo, uma matriz. 
Vemos o assunto de forma mais ampla ao tratar o uso da estética no 
jornalismo em contraponto aos métodos que buscam negá-la, como se isso 
fosse necessário para a garantia de certa objetividade no texto. Assim, 
focamos no que realmente importa analisar aqui: os efeitos dessa 
sensibilidade no imaginário popular, que seria capaz de estimular o leitor e o 
próprio jornalista à consciência plural e reflexiva da realidade (Ibidem, p. 
145). 

O conceito está ligado à amplitude da comunicação em um uso metodológico mais realista se 

comparado com aquele que busca assegurar uma imparcialidade e uma objetividade perfeitas, 

apelando para dicotomias inexistentes. “No jogo das acepções e dos afetos, fica claro que a 

narrativa, antes de tudo, é um processo de significação do mundo e não de representação da 

realidade” (Ibidem, p.111). A matriz do Jornalismo Sensível busca, então, superar essa 

questão dicotômica e incentivar a plenitude de uma comunicação relacional. 

Entendemos através de Morin (2007) que toda simplificação ou redução do pensamento pode 

acabar se tornando mutiladora. Ao não se negarem as subjetividades, mas em lugar disso 

trabalhar com elas como uma ferramenta de informação e sedução do expectador, o 

Jornalismo Sensível pode alcançar novos lugares, se torna mais completo, complexo e 

informativo enquanto se mantem honesto com o público.  

No caso que analisamos, quando o narrador se apresenta como um investigador passível de 

erros e acertos, que traduz uma história sobre seus próprios vieses e estimula de forma direta 

uma reflexão crítica e pessoal de cada espectador diante do conteúdo apresentado, ele desce 

do pedestal da verdade factual jornalística e humaniza todas as relações comunicacionais 

estabelecidas. 
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(...) entendemos que o Jornalismo Sensível pressupõe não apenas uma 
dimensão individual dessa sensibilidade, mas uma partilha que conecta e 
induz a compreensão de um terceiro, fazendo com que toda construção seja 
conjunta. Primeiro sente o personagem, depois o jornalista mediador, que o 
traduz em seus próprios sentidos, para que depois o leitor seja afetado em 
uma nova apreciação de suas próprias emoções (ROCHA, 2020, p. 48). 

 

METODOLOGIA 

Para nossa análise, verificamos o podcast em uma pesquisa de gabinete sob o viés da corrente 

teórica da Análise do Discurso Francesa, atentando para a construção de sentidos e 

intencionalidades imbricadas no formato e nas estratégias de comunicação utilizadas em 

nosso corpus. Nossa principal filiação nesta corrente está em Eni Orlandi, que nos ajuda a 

compreender que há um complexo processo de constituição durante cada troca de mensagens 

entre sujeitos, gerando sempre uma “produção de sentidos e não meramente transmissão de 

informação” (ORLANDI, 2015, p. 19). Além disso, tem como base de  teorização o 

movimento necessário entre o um e o plural, a unidade e a dispersão, o que reúne o igual ao 

diferente, a paráfrase e a polissemia. 

Acompanhamos os 36 episódios da quarta temporada do Projeto Humanos atentos às 

características do produto e tomamos nota sempre que uma escolha chamava a atenção em 

comparação a outros formatos de produção informativa ou com relação ao Jornalismo 

Sensível. Em seguida, focamos uma análise discursiva mais bem apurada sobre os trechos 

destacados. 

 

UMA ANÁLISE DO CASO EVANDRO 

O Projeto Humanos surgiu em 2015, como um trabalho paralelo do professor universitário 

Ivan Mizanzuk, com o objetivo de contar “Histórias reais sobre pessoas reais”. Ivan já 

produzia o Anticast, podcast em formato de mesa-redonda sobre design, comunicação e que, 

nos últimos anos, focou-se nas questões políticas do Brasil e do mundo. Para o Projeto 

Humanos, o professor escolheu utilizar o formato de storytelling, inspirado em programas dos 

Estados Unidos. 

“O Caso Evandro”, quarta temporada do projeto, conta a história da investigação do 

assassinato do menino Evandro Ramos Caetano, de 7 anos, que aconteceu em Guaratuba 
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(PR), em 1992. Sete pessoas foram acusadas pelo assassinato em um ritual de “magia negra” e 

“bruxaria” que teria acontecido na serraria da família do prefeito da cidade: o pai-de-

santo Osvaldo Marcineiro, seu vizinho Francisco Sérgio Cristofolini, o pintor Vicente de 

Paula Ferreira, o artesão Davi dos Santos Soares, o gerente da serraria Airton Bardelli, além 

de Celina e Beatriz Abagge – estas últimas, respectivamente, mulher e filha do prefeito de 

Guaratuba na época, Aldo Abagge. Os acusados assumiram o crime, mas pouco tempo depois 

alegaram que as confissões eram falsas e foram obtidas sob tortura.  

A temporada estreou em 31 de outubro de 2018 e foi lançada em partes, divididas por temas: 

Parte 1 – O Caso Evandro; Parte 2 – A Confissão; Parte 3 – Coisas Estranhas e Argumentos 

da Acusação; Parte 4 – Álibis e Testemunhas de Acusação; Parte 5 – O Corpo; Parte 6 – 

Outros Suspeitos. Ao todo, foram produzidos 36 episódios, sendo dois deles não encaixados 

na divisão proposta por Mizanzuk: o direito de resposta de Diógenes Caetano, tio do menino 

Evandro; e o episódio 25, que trouxe o maior ineditismo da temporada. Publicado em 10 de 

março de 2020, o 25º episódio, intitulado “Sete Segundos”, apresenta novas versões das fitas 

de confissão dos acusados, obtidas através de uma fonte que não quis se identificar. Nelas, 

segundo Ivan, é possível comprovar a tortura sofrida pelos acusados para assumir a autoria do 

crime.  

Ao analisar a construção de “O Caso Evandro”, acreditamos ser possível observar a utilização 

de técnicas de podcast de storytelling e um exemplo de Jornalismo Sensível. Ivan sempre se 

coloca como parte construtora da história que está sendo contada, como se acompanhasse, 

com os ouvintes, o desenrolar dos acontecimentos. Ele também apresenta as próprias dúvidas 

sobre o caso, mostrando-se uma pessoa vulnerável, sem cravar o que poderia ser “fato” ou 

não, com limites de apuração e sob o viés de sua própria subjetividade. Observamos um 

pouco disso no trecho a seguir, retirado do episódio 14 (51min e 52s). 

(...) o que temos é o seguinte: um crime bárbaro, três pessoas que admitiram 
inúmeras vezes que mataram a criança, descrevendo inúmeras vezes como o 
fizeram, uma fita cassete com as confissões das mulheres e um laudo de 
lesões corporais que aparenta não condizer com as descrições das alegações 
de tortura e estupro.  No núcleo do processo, os documentos são mais 
favoráveis à acusação do que às defesas. Tanto é assim, que o inquérito 
aberto para a investigação das alegações de tortura teve que ser arquivado 
por falta de elementos. E se você dúvida de mim, repita comigo o exercício 
de se colocar no lugar de um jurado e pense: no que é mais difícil acreditar? 
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É possível verificar como o autor propõe reflexão sobre as informações, áudios e dados que 

traz. Também se coloca na história em primeira pessoa, como um claro condutor da narrativa. 

Existe opinião e juízo de valor, mas não são velados. Ivan expõe, argumenta e incita um 

debate. Isso acontece também no episódio seguinte (6min e 45s). 

Eu espero que uma coisa já tenha ficado claro (sic) aqui, mas eu vou reforçar 
mesmo assim. Uma boa recomendação para se entender o caso Evandro é 
desconfiar de todo mundo, inclusive de mim. Se atenha ao que há de fatos, 
compare com as narrativas e tire suas conclusões. (...) Após chegar até esse 
ponto, no que você estaria pensando? Em quem você acreditaria? E apesar 
de eu acabar de ter dito que você deve desconfiar até de mim, temos aqui um 
problema: sou eu que estou contando a história. (...) Sinta-se à vontade para 
discordar ou não. 

No trecho destacado, mais uma vez o narrador deixa clara sua opinião e lembra o ouvinte que 

deve sempre desconfiar, pensar por si, e que não há imparcialidade na narrativa, formada 

através de seu trabalho e método, mas também sob seu viés pessoal do qual não se pode 

desassociar. No episódio final da temporada, intitulado “Alguns Finais”, Ivan procura 

terminar a narrativa respondendo aos questionamentos dos ouvintes e dando sua opinião sobre 

o caso. Ao comentar sobre o uso da casa do ditador paraguaio Alfredo Stroessner durante as 

investigações, Ivan destaca que sua participação no caso está acabando e que, por isso, 

deixará que outras pessoas possam continuar o trabalho que ele começou (33min e 35s). 

Esses são os pontos de partida que eu considero mais relevantes no 
momento. Eu começaria por aí. Mas o meu trabalho nessa história já está se 
encerrando, então, eu e deixo essa tarefa para que as pessoas e as autoridades 
competentes descubram. Se é que há algo para descobrir. 

Para encerrar a temporada, pela primeira vez Ivan fala sobre uma entrevista que fez com 

Beatriz e Celina Abagge pessoalmente, em Guaratuba. Ele teve a oportunidade de conversar 

com as duas por mais de 3 horas e usa inclusive uma narração do momento em que estava 

chegando para a entrevista. O narrador explica que a razão de trazer esta conversa neste 

momento da narrativa seria dar uma resposta a um questionamento dos ouvintes: onde estava 

o prefeito Aldo Abagge ao longo dos acontecimentos do Caso Evandro? Em um determinado 

momento do programa, ele “desaparece” e não é mais mencionado. Às 1:11:18 do episódio 

36, Ivan esclarece. O ex-prefeito morreu no hospital em decorrência de um câncer em 1995. 

Beatriz e Celina Abagge afirmam, nesta entrevista, que contaram a Aldo que não estavam 

mais na prisão, pois Evandro fora encontrado e, portanto, todas as acusações tinham sido 
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retiradas. Para as mulheres, ele parecia não querer morrer, não conseguiria “descansar” 

enquanto não provasse a inocência da família. 

Vemos que a narrativa informa, mas também caminha numa construção argumentativa e 

lógica junto com o público para chegar numa solução, numa verdade que é posta sempre 

como incerta. Existe um estímulo claro à reflexão através de uma humanização do jornalista, 

do narrador, dos envolvidos no caso e do público. Há também um forte estímulo à conexão 

emocional do ouvinte com a história. Ivan utiliza depoimentos – sejam eles gravados ou 

narrados pelo próprio apresentador – para não apenas enumerar fatos, mas para também 

construir a história de forma a humanizar as partes envolvidas. Um exemplo é Aldo Abagge: 

Ivan poderia ter mencionado sua morte ao longo de toda a temporada, mas escolheu usá-la em 

um encerramento de impacto afetivo na história. 

De forma compatível, Ivan procura encerrar sua ligação com o Caso Evandro utilizando dos 

afetos, seus e do público. Desse modo, o jornalista-autor amarra a saga relatada com sua 

própria vida e destaca como gostaria que a história do menino Evandro Ramos Caetano fosse 

lembrada (1:23:47): 

Eu comecei a pesquisar para esse podcast em 2015. De lá para cá, muita 
coisa mudou no mundo e no Brasil. E muita coisa mudou na minha vida 
também. Eu com certeza sou outra pessoa. E enquanto gravo essas palavras, 
a minha esposa está neste momento grávida e é bem provável que quando 
vocês estiverem ouvindo esse programa, eu já esteja com o meu filho nos 
meus braços. E daí, no meio disso tudo, eu me pego às vezes à noite, deitado 
na cama, pensando no pequeno Evandro Ramos Caetano, na dor de seus pais 
e de sua família (...) Uma criança morreu, uma vida foi impedida de 
continuar, e à medida que esses pensamentos me invadem, e eu vou ficando 
mais angustiado, eu só consigo ter esperanças de que Evandro não tenha 
sofrido. (...) E que essa triste história seja lembrada como merece ser: uma 
lição de como muitas vezes os culpados são ignorados e só nos restam 
vítimas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante nossa análise, pudemos verificar que Ivan faz questão de ser vulnerável. Ele não só 

utiliza a linguagem informal na primeira pessoa em sua narrativa, como também comenta as 

dificuldades, erros, medos e acertos do processo produtivo e deixa suas emoções 

extravasarem em uma “parcialidade declarada”, reforçando o debate sobre a exposição das 
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intenções do jornalista narrador e a qualidade de uma informação que não se pretende 

imparcial nem puramente objetiva.  

O tema se enquadra a priori como uma pauta fria4. Diversas notícias sobre o caso circularam 

as mídias brasileiras desde 1992. A proposta de Ivan Mizanzuk não era trazer novas 

informações, mas colocar o caso sob um formato e um olhar próprios. Essa noção nos faz crer 

que o principal diferencial da produção analisada está exatamente no modo e não apenas no 

assunto. Dito isso, podemos inferir que o formato do Projeto Humanos conquista a audiência 

ao subverter a lógica do jornalismo clássico positivista A construção de sensações formada 

pela cadência dos acontecimentos e pela ambientação do podcast surge como uma aposta 

interessante aos novos públicos. Além disso, a apresentação do jornalista em primeira pessoa, 

bem como a explicação do processo de apuração e produção do conteúdo durante as 

narrativas aparentam induzir maior credibilidade no público. 
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