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resumo  A depressão é uma das doenças que mais aflige as pessoas no mundo. Neste 

trabalho procura-se mostrar uma proposta do uso de podcasts como uma forma de 
prevenção e de disseminação de informação acerca dos sintomas depressivos, sintomas 

e causas. Através do uso de conteúdos audiovisuais (AV) é possível transmitir 
informações de uma forma diferente dos tradicionais suportes. A partir de um guião 
adaptado para uma versão em podcast, procura- se compreender como se podem 

transmitir as informações e sensibilizar jovens estudantes universitários acerca dos 
sintomas depressivos. 

A estruturação do trabalho está feita de forma a apresentar a situação da 

depressão como doença no mundo e em Portugal, além dos estudos com novas 

tecnologias para a prevenção da doença. Também se explora como o stress e a rotina 

dos estudantes universitários pode favorecer o aparecimento da depressão e o burnout. 

É relembrada a origem dos podcasts, as transformações tecnológicas que 

favoreceram o aparecimento deste novo media e como ele está estabelecido no mundo e 

em Portugal. Um dos usos recentes do podcast, o storytelling, é também abordado, 
sendo descritos os seus usos e características estudados, como uma das formas de 

discutir o papel dos conteúdos AV na promoção da saúde mental. 

É descrito o processo de produção e validação do Podcast “Um Marco na 

Vida”, dirigido a jovens universitários, e são apresentadas recomendações finais para o 

desenvolvimento de Podcasts de promoção de saúde mental. 
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abstract  Depression is one of the diseases that most affect people in the world. In this 

work, we present the purpose of the podcast use as a form of prevention and information 
dissemination about depression, the symptoms and its causes. Through the use of 

audiovisual content, it's possible to transmit information differently from the traditional 
media. From an adapted script to a podcast version, the dissertation looks to understand 
how the information used in the podcast can be transmitted to sensibilize young 

university students about depression. 

The dissertation structure is done in a way to present the current situation of 

the depression as a disease in the world and in Portugal, and the studies with new 

technologies to prevent it. It also explores how the stress and the students routine can 
affect them to have depression and burnout. 

It's reminded the podcast origins, the technological transformation that helped 

this new media creation and how it is established in Portugal and the world. 

One of the recent podcast uses, the storytelling, is also explained with its uses 

and characteristics as one of the ways to discuss the role of the audiovisual contents to 

promote mental health. 
 

The production process and the validation of the podcast “Um Marco na Vida”, 
directed to young university students, is descripted and the final recomendations to the 

development of mental healt promotion podcasts are also presented. 



8  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

“Tudo bem, seja o que for, seja por amor às causas perdidas” 

Humberto Gessinger 
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1. Introdução 
 

O presente estudo tem a intenção de investigar o contributo de produções audiovisuais na área da saúde 

mental, em especial do podcast. Para o efeito foi produzido o podcast “Um Marco na Vida”, cujo guião foi 

adaptado através da investigação e produção de Marta Flores (2020), que havia produzido anteriormente 
uma websérie sobre sintomas depressivos, designada “A ferida Sara” assim como uma versão inicial do 

guião para a sua continuidade (“Um Marco na Vida”). 
 

No âmbito desta campanha, foi desenvolvida a websérie “A Ferida Sara”, também criada pelos autores, que integra 

treze pequenos vídeos em torno da narrativa de uma estudante universitária, Sara, com sintomas depressivos. A 

compreensão da narrativa apresentada nestes treze vídeos depende da visualização complementar e alternada de 

dez vídeos psicoeducativos sobre o fenómeno, numa lógica de easter egg 

(Flores, M; Almeida, A. M & Duran, L. (2020) Papel da audiência na proposta de novos ciclos de produção 

audiovisual: estudo no âmbito de uma intervenção para sintomas depressivos) 

 

Para além do produto final (podcast) este trabalho apresenta também recomendações para o 

desenvolvimento futuro de soluções análogas e pretende discutir o papel dos podcasts no contexto atual, em 
particular no campo da promoção da saúde. 

Uma das características do projeto desenvolvido é estar orientado para o desenvolvimento de um produto 

final capaz de ser um material especificamente orientado para jovens universitários Portugueses, que têm 
cada vez mais sofrido com a depressão (Marôco & Assunção, 2020, pg. 404). 

O trabalho foi enquadrado por uma análise de textos, artigos e publicações académicas em torno do tema 

central. Paralelamente, especialistas em saúde mental e em produção AV o material final. Este processo de 

validação é fundamental para garantir que, num futuro breve, o material pode ser exibido a estudantes 
universitários e pode servir como ferramenta de promoção da saúde na área da depressão. 

O documento está organizado em cinco capítulos. 

Os primeiros capítulos respeitam ao Enquadramento Teórico e à Metodologia, um descreve todos os pontos 

teóricos de análise relacionados com o tema e o outro traça os métodos de construção da base teórica e de 

avaliação do podcast a partir de inquéritos. 

A partir do capítulo “Um Marco na Vida”, apresenta o processo de produção do conteúdo, relatando as etapas 

de preparação, execução e avaliação do material. É ainda descrito o processo de construção dos inquéritos e 

os resultados alcançados. A dissertação termina com o capítulo da Discussão e Conclusões, no qual são 

apresentadas as Recomendações para o desenvolvimento de Podcasts de promoção de saúde mental. 

. 
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2. Enquadramento Teórico 
 

Neste capítulo apresenta-se o enquadramento dos temas relacionados com os objetivos do estudo. Foram 

selecionados tópicos que se consideram relevantes para aprofundar conhecimento em torno dos processos de 

produção de conteúdos áudio informativos, no domínio da saúde mental, para o público jovem 
universitário. 

 

 Saúde mental em estudantes universitários 
 

De acordo com o Relatório Mundial da Saúde, da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Depressão 

“caracteriza-se por tristeza, perda de interesse nas actividades e diminuição da energia. Outros sintomas são 

a perda de confiança e autoestima, o sentimento injustificado de culpa, ideias de morte e suicídio, 
diminuição da concentração e perturbações do sono e do apetite” (Relatório Mundial da Saúde, 2002, pg. 68). 

 

Na Europa, com números da OMS de 2019, 44,3 milhões de pessoas sofrem com depressão e 37,3 milhões 

de ansiedade (Mental Health Fact Sheet, OMS, 2016, pg. 2). Em Portugal, estudos divulgados pela Direção 

Geral de Saúde (DGS) indicam que 7,9% dos portugueses sofrem de perturbações depressivas. Estudos de 
2015 separam os índices de ansiedade e depressão por região do país, mostrando um crescimento ao longo 

dos anos e uma preocupação que deve existir por parte da sociedade e governo em geral (Saúde Mental em 

Números/ACSS/DGS, 2015). 

 
Em Portugal, existe a Lei n.º 36/98, conhecida como Lei de Saúde Mental, criada em 1998 para tratar dos 

cuidados e prevenção às doenças mentais. 

No artigo terceiro da lei, são estabelecidas as orientações acerca dos cuidados e ações relativas a saúde 

mental: 
 

1 - Sem prejuízo do disposto na Lei de Bases da Saúde, devem observar-se os seguintes princípios gerais: 

a) A prestação de cuidados de saúde mental é promovida prioritariamente a nível da comunidade, por forma a 

evitar o afastamento dos doentes do seu meio habitual e a facilitar a sua reabilitação e inserção social; 

b) Os cuidados de saúde mental são prestados no meio menos restritivo possível; 

c) O tratamento de doentes mentais em regime de internamento ocorre, tendencialmente, em hospitais gerais; 

d) No caso de doentes que fundamentalmente careçam de reabilitação psicossocial, a prestação de cuidados é 

assegurada, de preferência, em estruturas residenciais, centros de dia e unidades de treino e reinserção profissional, 

inseridos na comunidade e adaptados ao grau específico de autonomia dos doentes. 

2 - Nos casos previstos na alínea d) do número anterior, os encargos com os serviços prestados no âmbito da 

reabilitação e inserção social, apoio residencial e reinserção profissional são comparticipados em termos a definir 

pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde, segurança social e emprego. 

3 - A prestação de cuidados de saúde mental é assegurada por equipas multidisciplinares habilitadas a responder, 

de forma coordenada, aos aspectos médicos, psicológicos, sociais, de enfermagem e de reabilitação. (Lei n.º 36/98 
- Diário da República n.º 169/1998, Série I-A de 1998-07-24) 

 
 

 Stress em estudantes universitários 
 

O stress académico dos estudantes universitários pode levar a desencadear desequilibro na saúde mental e 

como consequência ansiedade e ou, depressão. 
 

El síndrome de desgaste profesional se encuentra asociado frecuentemente a los trabajadores de la salud, 

particularmente a los médicos; entre estos, la etapa formativa de la especialidad médica aumenta el riesgo de SB, 

producto de las jornadas laborales y académicas exhaustivas y el agotamiento emocional, personal y de satisfacción 

que genera el entrenamiento médico, este fenómeno puede repercutir en los costos elevados en términos tanto de salud 

como económicos, debido a las consecuencias que pueden deteriorar la salud física y mental, a su vez generando altos 

niveles de ausentismo, baja productividad, desánimo y falta de motivación (Jácome et. al, 2018, pg.8). 

 

Um estudo em Portugal (Marôco e Assunção, 2020) destaca que mais de metade dos estudantes 

universitários portugueses sofrem com algum transtorno emocional que acarreta no burnout. As 

classificações mais referidas na medicina indicam o burnout como sendo “uma “síndrome 
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multidimensional constituída por exaustão emocional, desumanização e reduzida realização pessoal no 

trabalho” (Maslach & Jackson, 1981 in Mori et al., 2012, pg. 537). A exaustão emocional caracteriza-se pela 

sensação de esgotamento emocional e físico. A desumanização — despersonalização na versão de Maslach 
e Jackson, posteriormente denominada cinismo por Maslach — é marcada por uma atitude de 

distanciamento emocional com colegas e pacientes/clientes; os contatos se tornam impessoais, desprovidos 

de afetividade, desumanos; a reduzida realização pessoal diminui a satisfação, e a sensação de ineficiência 

no trabalho o torna um fardo” (Mori et al., 2012, pg. 537). 

 

De acordo com o estudo, os distritos de Setúbal, Aveiro, Évora, Coimbra, Porto, Santarém, Lisboa, Viseu, 
Castelo Branco, Braga e Leiria estão acima da média MBI-SSi (Maslach Burnout Inventory 

- Student Survey), a qual define se o burnout está relacionado com a rotina de estudos ou não: portanto os 

estudantes desses distritos têm elevados níveis de burnout relacionado com a vida acadêmica. 
 

Os distritos com níveis médios de burnout mais elevados situam-se no centro e norte de Portugal, junto à zona 

litoral, o que corresponde às regiões com maior densidade populacional, indicando que estudar em grandes 
cidades (Lisboa, Porto, …) pode estar associado a maiores níveis de burnout académico (Marôco & Assunção, 

2020, pg. 404). 

 

A tabela 3, mostra os dados e níveis de burnout de cada distrito português. As ilhas tiveram poucos estudantes 
estudados, portanto os números obtidos foram desconsiderados para algumas das análises feitas pelos 

investigadores. 
 

(Marôco e Assunção, 2020, pg 404) 
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 Solidão e Uso excessivo da tecnologia e redes sociais 
 

A geração que nasceu com as tecnologias digitais à sua disposição, as redes sociais e todo um meio 

ambiente digital, onde partilha o que fazem e como se relaciona, vive uma co-dependência dos meios 

digitais para se expressar e interagir. Os chamados Millennials são a expressão desta era completamente 

inserida nos meios digitais e o comportamento cada vez mais presente nas redes sociais, além do uso 
intenso da Internet, marcam essa geração e as seguintes (Neging et. al, 2017). 

 

O mundo onde as interações à distância eram feitas por cartas ou telefone já não existe mais. Surgiram 

novos cenários nos quais os meios digitais são cada vez mais pessoais, cada vez mais individuais. Se antes 
existia um computador para o uso da família, hoje cada membro da família dispõe de um computador 

pessoal, muitas vezes portátil, para utilizar. O acesso a telemóveis talvez se expandiu, assim como a 

tecnologia móvel  (Bayer et. al, 2016). 

 
A sociedade passou a organizar-se em novas modalidades dentro do espaço virtual criado e propiciado pela 

comunicação digital e a Internet. É o chamado ciberespaço, fenómeno tão estudado e difundido pelos 

estudos de Manuel Castells (1999) e Pierre Lévy (1999). Segundo os estudos destes autores, a sociedade 

organizou-se em rede no ciberespaço e criou oportunidades para o aparecimento da cibercultura, assim como 
um conjunto de novos hábitos virtuais. Segundo estes autores não há um determinismo tecnológico que crie 

este novo cenário, mas antes um novo ambiente (a Internet) entendido como um novo espaço. 

 
Mas o fato é que a Internet representa o sistema hipertextual pensado pelos primeiros cientistas da computação, 

como Vanevar Bush e Ted Nelson, que associaram a dinâmica não-linear à forma como o pensamento humano é 

executado, sendo o meio uma possibilidade de formação de uma biblioteca universal de informações interligadas 

por essa hipertextualidade (Simões, 2009, pg. 4). 

 

Este novo ambiente, mais individualizado por força das novas tecnologias, pode contribuir para criar ou 
aumentar problemas sociais e doenças, como a depressão. A solidão e a falta de convívio social são 

potenciais causas da depressão, junto da instabilidade emocional que a pessoa possa estar a sentir. A 

Internet nem sempre é apenas um espaço que aproxima as pessoas e cria redes entre pessoas. 
 

Por um lado (as tecnologias) aproximam os que estão fisicamente longe, isto é, tal como já foi abordado acima, é 

mais fácil manter contacto com a pessoa querida, mesmo que ela se encontre noutro país. A Internet é um meio 

rápido e com um alcance quase sem limites. Mas por outro lado, poderá afastar os que estão fisicamente próximos. 

Muitas vezes recorre-se a este tipo de tecnologia para tratar coisas simples, que poderiam ser tratadas 

presencialmente (A Solidão Organizada na Proximidade, Gomes Pedrosa, 2015, pg. 17). 

 

Por outro lado, são muitos os casos em que as pessoas estão constantemente à procura da sua afirmação 

digital. Podem ser completas desconhecidas fora dos ecrãs e da Internet, mas tem uma vida e são famosas nas 
redes sociais. Com o digital a tomar cada vez mais espaço nas ações e realizações das pessoas, é comum as 

pessoas procurarem usar meios para serem reconhecidas nesse ambiente. A aproximação entre pessoas que 

nunca se conheceriam pessoalmente, através de redes de amigos, mas que acontece pelos meios digitais, o 

acesso a informações e a possibilidade de compartilhamento de conteúdos em larga escala sem necessidade 
de intermediários, torna a Internet uma mundo das oportunidades que muitos sonharam e torno das quais já 

foram criadas várias utopias. Estudos definem duas categorias de pessoas nessas redes, os produtores e os 

consumidores desse conteúdo. 
 

Se o persona produtor cria conteúdos para posterior e publicamente difundir, o persona consumidor não tem um 

papel menos significativo nesta matéria, uma vez que é este quem dá o prestígio ao produtor. O cibernauta 

encarnado pelo persona consumidor é alguém que navega na web procurando assuntos do seu interesse. Segundo 

Tavares (s/d, p. 5) não tem uma identidade interativa definida, representando o papel de ator passivo no ciberespaço. 

No entanto, também pode ser uma personagem irreal e idealizada, pois pode ser alguém que cria perfis falsos em redes 

sociais com o mero intento de observar o que lá se passa e até mesmo criticar negativa ou positivamente o que é 
difundido pelo persona produtor. É também um membro integrante e imprescindível no ciberespaço, uma vez que é 

quem gera o feedback para o produtor. (Gomes Pedrosa, 2015, pg. 22) 

 

Todo este fenómeno é particularmente crítico de analisar observando o caso dos jovens universitários: há 
muitas vezes uma grande alteração nas suas rotinas de vida, muitas vezes 
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saindo das suas cidades, deixando de morar com os pais, o que acaba por criar cenários de sofrimento e 

colocá-los mais sujeitos a sintomas depressivos. Acresce que muitos encaram uma rotina exaustiva para 

poderem cumprir todas as obrigações escolares: muitas tarefas, trabalhos, e testes que consomem 
fisicamente e mentalmente os estudantes. 

 
 

 Ferramentas de promoção e prevenção 
 

Num mundo cada vez mais conectado no qual as ferramentas digitais são utilizadas para todas as atividades, 

não seria diferente pensar em soluções digitais para auxiliar no tratamento e na prevenção da depressão nas 
pessoas e, principalmente, nos jovens, os mais conectados aos dispositivos digitais. 

O tratamento presencial ainda é o mais importante para a depressão, mas o uso de ferramentas, como 

aplicações de telemóvel, podem ser alternativas principalmente para a prevenção e para a deteção da 

doença. 
Estudos com aplicações mostram que ainda há bastante o que melhorar quando falamos em meios digitais 

para fins médicos e de saúde mental. Um dos estudos recentes da aplicação Intellicare (Lattie et al., 2020) 

conclui que o ponto importante é tornar a informação sobre saúde mental e doenças mentais mais difundida 

para o público, para que se conheçam melhor os sintomas e assim seja possível lidar melhor com isso 
quando surgirem os sintomas ou quando se tiver conhecimento de pessoas com sintomas de doenças 

mentais. 

 
As low mental health literacy is a commonly cited barrier to mental health treatment seeking among college 
students, increasing mental health literacy appears to be a particularly important pathway to support students in 

seeking appropriate mental health resources (Lattie et al., 2020, pg. 7). 

 

Se, por um lado, os meios digitais, em alguns casos, são formas de manter o anonimato para ações 

criminosas e ofensas online, como se presencia diariamente em redes sociais e websites, por outro lado esse 

anonimato garante que a pessoa possa se sentir mais à vontade para falar de temas mais sensíveis. Muitas 

pesquisas, atualmente, acontecem através de respostas de formulários online e conseguem relatos talvez 
mais claros do que os presenciais por essa sensação de conforto que se tem pela questão de estar anônimo. 

Outra aplicação para identificar a depressão e outros distúrbios mentais, a YouthCHAT (Thabrew et al., 

2019) permitia que os jovens pudessem escrever e relatar experiências e pensamentos através da 

plataforma. Esses dados sensíveis conseguiram ser obtidos e puderam permitir maior análise do que 
melhorar na aplicação e como os jovens pensam e se expressam quando estão com uma doença mental 

como a depressão. 
 

This is consistent with evidence that youth prefer to disclose sensitive information via electronic means, without 

fear of being judged. Electronic screening helps them structure their thoughts and prioritize the issues for which 

they want help (Thabrew et al., 2019, pg. 8). 

 

Marques et al (2016), em um estudo prático sobre o rádio e saúde mental, o qual implementou uma rádio chamada 
Ondas Mentais Online, que deu espaço para pessoas com doenças mentais pudessem contar suas histórias e se 

expressarem, avalia o papel das produções em áudio para essa população que sofre com doenças mentais e que, por 

muitos anos, foram negadas ao direito de se expressarem internadas em manicômios.  

 
Inventar dispositivos que possibilitem o acesso aos meios de comunicação contra hegemônicos, que possibilitem novos 

modos de se comunicar e se expressar, são assuntos de interesse das políticas públicas de saúde mental no Brasil 

(Marques et AL., 2016, pg. 115) 

 

Em um comparativo entre os diferentes tipos de media, a televisão, rádio e os media impressos, (Austin e Husted, 
1998), para a possível viabilidade de cada meio de comunicação para a educação sobre saúde mental pública, 

observou-se uma grande vantagem da televisão. O apelo visual e a facilidade de explicação através de imagens e 

vídeos favorecem para que esse seja o melhor meio de transmissão didática de informações. No entanto, há 
desvantagens de custo e operação que não permitem o uso massivo de todo e qualquer grupo que deseja utilizar de 

meios em vídeo para a educação sobre saúde mental. 

 
While a single radio program may not be as memorable as a single television show (14), radio permits a host to be heard 

regularly and repeatedly, allowing the public to learn not only what psychiatrists do but who we are. The public's ability 

to make an affective connection to a personality conveyed only through voice is amply illustrated by Dr. Laura 

Schlesinger. Radio also has the advantage of being heard in cars, offices, and stores, often by listeners who otherwise 
might not make an active effort to learn about mental disorders. (Austin e Husted, 1998, pg. 809) 

 

A saúde mental tem papel central como tema de interesse na saúde pública (Marôco e Assunção, 2020, pg 404), com a 

população a conviver com casos de depressão crescentes. Durante a pandemia, o isolamento social e os números da 
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pandemia no Brasil, com mais de 665 mil mortes até o dia 17 de maio de 2022. Desde 2020 a procura por serviços de 
saúde mental em diversos estados brasileiros foi relatada. São crianças que ficaram fora das escolas e adultos longe do 

ambiente de trabalho e social. 

 
No Rio Grande do Sul, uma pesquisa realizada com gestores de 402 municípios pela Coordenação Estadual de Saúde 

Mental da Secretaria da Saúde (SES) apontou que ocorreu um aumento na demanda por atendimentos em saúde mental, 

sendo observado por 68% dos gestores de serviços especializados como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e 
78% por gestores da Atenção Básica (Bragé et al, 2020, pg. 11374) 

 

O podcast como ferramenta de promoção da saúde mental (Bragé et al, 2020), foi útil durante a pandemia no Brasil 

como forma de abordar vários temas relacionados, como o luto pelos falecimentos, a convivência forçada, a ansiedade, 
violência doméstica, saúde física e mental e outros temas relatados no podcast ConectadaMente.  

 
O uso do podcast como uma prática educativa permitiu que os ouvintes tivessem informações de cunho científico e de 

fácil acesso, no intuito de construir conhecimentos e aprendizados relacionados aos temas disponibilizados. (...) 

Entretanto, a criação do podcast permitiu que novas estratégias para a discussão sobre a saúde mental da população 

fossem estabelecidas, especialmente nesse período emergencial, em que há a disseminação de grande quantidade de fake 

news, bem como de informações ansiogênicas. (Bragé et al, 2020, pg. 11374) 

 

São vários os benefícios causados pelo rádio para o público alvo, as pessoas que sofrem com doenças mentais (Sande e 

Leal, 2015), pessoas que por muitas vezes ficam reclusas devido à doença e ao tratamento de doenças mentais mais 
severas. A criação de uma rádio em que há a participação de todas essas pessoas permite que elas voltem a se expressar 

e auxilia nos tratamentos. 

 
La radio se caracteriza porque permite al usuario construir su red social y devolver a los usuarios una imagen de ellos 

mismos de normalidad, y de utilidad; permite a los usuarios poder expresar sus ideas, decir lo que quieran, sentir el 

programa como un proyecto propio, y que la gente les escuche; canalizar la naturalidad, la espontaneidad de los usuarios, 
y el disfrute con la actividad; trabajar en equipo; asumir responsabilidades generalizables y normalizadoras; generar 

nuevos intereses y motivación en los usuarios; trabajar transversalmente todas los capacidades de la persona, su 

empoderamiento y autonomía personal. La radio fomenta la implicación de los usuarios en la propia actividad, los roles 

adoptados más activos, el sentido de responsabilidad, y formar parte de un proyecto; y por último, permite a los usuarios 

la integración en la comunidad a través de un recurso comunitario normalizado. (Sande e Leal, 2015, pg. 108) 

 

 
 A evolução dos media baseados em áudio 

 
O primeiro veículo que transmitiu informações ao vivo para as pessoas à distância foi o rádio, já no final do 

século XIX, com Nikola Tesla e Guglielmo Marconi como seus criadores. Com este primeiro meio 

eletrónico e que poderia transmitir informações de todo lugar o qual houvesse uma antena de transmissão e 
um aparelho, a comunicação teve mais um aparato além do meio impresso. Com ele, surgiu uma nova 

forma de tratar a informação e de se trabalhar com o uso da voz para esse efeito. 
 

O rádio não só fundou a comunicação oral de massas, mas, em sua fabricação, estabeleceram-se e seguiram-se 

outras linguagens. É preciso compreender que fazer rádio é um processo que engloba um mundo complexo de 

produção e transmissão de distintos programas. A voz, principal elemento desta linguagem, se constrói de maneira 

preparada (Ballesteros López & Martínez Matías, 2019, pg. 26). 

 

Os medias e também o rádio, sofreu uma transformação com a era da revolução digital, que a Internet 

proporcionou. As mensagens nas redes sociais, a interação e os e-mails ainda presentes fazem com que, 

como citado por López e Matías (2019), o ouvinte seja um prosumidor que, para além de consumir 
também ajuda a produzir o conteúdo do rádio com a participação que tem. O ouvinte torna-se um agente da 

informação e não apenas um elemento passivo, como chegou a ser pensado por alguns teóricos da 

comunicação. A teoria do agendamento questionou esse papel 
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e mostrou que a transmissão da mensagem dos média não se dá apenas por uma receção simples e espontânea. 
 

Como referem McCombs e Shaw, na síntese clássica da teoria do agenda-setting apresentada por Bernard L. 

Cohen em 1963, esta defende – contra teorias como a “hipodérmica” – que “embora a imprensa, ‘na maior parte 
das vezes, possa não ser bem-sucedida ao indicar às pessoas como pensar, é espantosamente eficaz ao dizer aos 

seus leitores sobre o que pensar”’. E, ao fazerem o balanço dos vinte e cincos anos da teoria, os mesmos autores 

pensam poder ir mais longe, afirmando que “os media não só nos dizem sobre o que é que podemos pensar, como 

também nos dizem como pensar sobre isso; portanto, consequentemente, o que pensar” (Serra, 2007, pg 159). 

 

Face à grande queda na produção e consumo do jornal impresso com a ascensão dos media digitais, o rádio 

também enfrentou momentos de crise ao se adaptar aos novos tempos. Cordeiro (2012), afirma que a web 
teve que se adaptar a esta transformação,além de apostar em nichos para se diferenciar das outras rádios. 

Há rádios noticiosas, que apenas reproduzem músicas de determinado estilo, ou rádios desportivas, todas 

procurando um público fiel. As rádios trabalham para manter os seus ouvintes e para garantir o seu 
conforto ao ouvir a programação, para assim atrair a sua atenção e fidelidade. Acresce que aumentou o 

número de pesquisas de mercado em torno deste meio, assim como de estudos de marketing para a obtenção 

de mais audiência. 
 

The radio industry is currently striving to become a more web-based and multimedia business. This is currently 

framed by a set of three different, though interchangeable elements: coverage (spectrum distribution); branding 

and content, which relate each other to create the third; a business structure that, as Hesmondhalgh (2002) has 

argued, fits the cultural industries framework via broadcasters’ professional complex system of production. Further, 

the intangibility of radio content places the radio broadcasting industry within the cultural industries system, 

which depends upon defining distinct audiences (Cordeiro, 2012, pg. 494). 

 

Se o rádio, os meios de comunicação e os média se alteraram com o advento da Internet, o ouvinte e utilizador 

também se alteraram nas plataformas digitais. Quem ouve as rádios (Cordeiro, 2012, pg. 502) está a 

partilhar conteúdos, interagindo enquanto ouve a rádio comum FM. A autora também classifica dois tipos 
de ouvintes neste contexto: os E-listeners e os FM listeners. Os chamados E-listeners seriam ouvintes 

com toda a integração aos meios digitais, compartilhando conteúdos, interagindo, respondendo, criando 

praticamente um conteúdo próprio para si através do que foi transmitido pela rádio, tudo no ambiente 

digital. Já os FM listeners, para Cordeiro, são ouvintes mais tradicionais do rádio ou que não tem tempo ou 
não interagem com o conteúdo transmitido pela rádio. Eles ouvem através do rádio comum a transmissão 

ou mesmo de maneira digital, mas será apenas um outro meio de ouvir do que de interagir necessariamente. 
 

The e-listener is more than just a radio listener. He or she is a cross-media and multiplatform media consumer, 

displaying interactive practices while interacting with media (and particularly, radio) in all possible ways through 

the available platforms, and producing content (although still in terms defined by media) (Cordeiro, 2012, pg. 

503). 

 

Se o podcast utiliza atualmente os chamados audiodramas e produções ficcionais, a grande inspiração vem 

do próprio rádio. Um veículo que sempre passou informações e entretenimento para as pessoas nos mais 

diversos países (Fossard, 2015). A relação entre o entretenimento no rádio e a informação também é antiga. 
Para Fossard ambos incentivam um comportamento positivo dos indivíduos. O chamado E-E 

(Entertainment-Education) foi utilizado em países como Austrália, Canadá e África do Sul para informar os 

trabalhadores da agricultura em seus trabalhos de uma maneira acessível a eles. Para que esse tipo de 
produção cause efeito, Fossard (2015) afirma a necessidade de equilíbrio entre o entretenimento e a base 

educacional, além de entender o papel de ambos. O entretenimento serve para prender a atenção e o 

engajamento através da emoção. Enquanto a educação tem o propósito de aumentar os conhecimentos e 

habilidades dos estudantes para que eles possam enriquecer e melhorar as próprias vidas. 
 

The aim of E-E drama (whether single-episode or serial format) is to blend harmoniously these two equally important 

elements, emotional involvement and relevant knowledge, so that the audience can learn about and realize—through 

the role model characters and the subtly presented messages—the advantages of accepting the new behavior into 

their own lives. (Fossard, 2015, pg. 9) 
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 Podcasts 
 

A partir do rádio, surgiram evoluções, tais como a criação do disco de vinil, o gira-discos, depois a criação 

do CD, dispositivos para tocarem o CD em carros, o Walkman entre outros. Até que, na Alemanha, após 

décadas de trabalho para compressão de áudio, o trabalho iniciado pelo professor Dieter Seitzer, do Centro de 
Investigação Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen, em 1987, culminou, dez anos depois, em 1997, na 

criação do formato .MP3 que ainda hoje é utilizado. Dois anos depois, em 1999, surgiram os primeiros 

programas que reuniam e compartilhavam arquivos MP3 e também os primeiros leitores e aparelhos 

portáteis (Pais, 1999). 
 

As vantagens de utilizar este formato de compressão de áudio eram evidentes: os ficheiros de música de CD eram 

comprimidos em cerca de um décimo do seu tamanho original, sem perda perceptível da qualidade de áudio, e 

eram facilmente enviados a alguém ou descarregados a partir da Internet (Pais, 1999, pg. 4). 

 

Em 2001, a Apple lançou o iPod, um aparelho portátil de MP3 que se popularizou mundialmente e, anos 

depois, em 2004, foi indiretamente responsável pelo surgimento do Podcast. Com a popularização da 
Internet, surgiu um modo mais simples de se publicar informações e criar sites, os famosos blogues, que 

fizeram grande sucesso na década de 2000. Uma das ferramentas que permitiu o avanço dos blogs foi o 

chamado Feed RSS (Really Simple Syndication), que permitia que a informação textual pudesse ser 
encontrada em agregadores de blogues e sites. . Muitas pessoas começaram a incluir áudios junto aos 

textos, mas esses áudios não podiam ser obtidos sem o restante conteúdo. 
 

A partir de 2004, este problema relacionado com o download de ficheiros áudio deixou de ser um problema nos 

serviços Web com conteúdos áudio, pois Adam Curry com a colaboração do criador do formato RSS, Dave Winer, 

criaram um aplicativo automatizado de download e sincronização de arquivos de áudio para iPods, conforme 

relatam Moura & Carvalho (2006b) in (Ramos, 2009, pg. 59). 

 
Essa adaptação no feed e a possibilidade de se conseguir realizar o “download” de ficheiros de áudio 

através dele mudaram enormemente a realidade do que se poderia fazer com arquivos de áudio. Assim, em 

artigo de 12 de fevereiro de 2004, o jornal The Guardian cunha o termo Podcasting, a partir dos termos 

iPod e broadcasting (transmissão) juntos. Hoje e desde a adaptação do feed, é possível, utilizando qualquer 
agregador de podcasts ou aplicação de áudio que tenha podcasts inclusos, subscrever-se ao feed e receber 

as atualizações dele com novos arquivos de áudio, os podcasts, sempre que eles forem colocados online 

(Ramos, 2009). 
Pese embora as ligações das raízes do podcast ao rádio, cabe ressaltar a independência que o mesmo tem 

como um meio próprio de informação e transmissão de conteúdos em áudio. O podcast tem características 

próprias e formas de se desenvolver que não estão dependentes do rádio e das características que o rádio 

carrega consigo. 
 

Richard Berry não olha o podcast apenas como uma nova plataforma de distribuição. É um novo medium, escreve, 

porque não é apenas o resultado da junção do áudio, da Internet e dos dispositivos portáteis; é uma tecnologia 

disruptiva que já obrigou as rádios a reconsiderarem as suas perceções sobre as audiências, consumo, produção e 

distribuição (Berry, 2006, p. 357). Ou seja, não é apenas mais uma tecnologia ao dispor (Reis, 2018, pg. 210). 

 

Este novo formato espalhou-se rapidamente, primeiro nos Estados Unidos, onde muitas referências ainda 

são encontradas e a emissora de rádio local, a NPR (National Public Radio) produz diretrizes e manuais 

para a produção de podcasts e produtos em áudio. O manual “Sound Reporting: The NPR Guide to Audio 
Journalism and Production” (Kern, 2008) é considerado referência para profissionais da comunicação que 

querem trabalhar e produzir materiais em formato de podcast. A própria NPR também fomenta muitas 

produções até os dias atuais, nas mais diversas áreas, são dezenove categorias diferentes de podcasts 
descritas no website da organização (NPR, 2020). 

 

Segundo o NPR Guide to Audio Journalism and Production (Kern, 2008) o rádio, mesmo com a sua era de 

ouro tendo acontecido décadas atrás, tem características que seguem atraindo o público de todas as idades e 
classes sociais. De acordo com Kern, as características que mantém o rádio vivo são o fato de ser portátil, a 

intimidade entre quem fala e quem ouve, essa conexão existente entre público e emissor. O rádio é ágil; 

realizar uma transmissão não exige uma estrutura grande como uma televisão, apenas uma pessoa pode 
transmitir informações para um rádio utilizando um gravador ou até um telemóvel apenas. Poucas coisas 

afetam mais do que a voz 
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humana, a conexão que ela causa é diferente nas perceções humanas. Além da maior facilidade de apenas 

precisar ouvir, não necessitar ver ou se concentrar mais para ler e compreender o que acontece. 

O som conta uma história; o ambiente retratado numa reportagem ou história, a banda sonora, um relato, gera 

uma conexão e uma ligação diferente com quem está na audiência. 

Em 2006, Richard Berry escreveu um artigo questionando “Will the iPod kill the radio star?” (Berry, 2006) 
onde o autor se perguntava se o podcast poderia ser uma nova opção midiática ou se seria o fim do rádio 

com essa mudança. Após dez anos, Berry (2016) avalia que o podcast conseguiu se separar do que se 

imaginava que seria em relação ao rádio, criando características e formas totalmente próprias. 

 
Whilst radio is an intimate medium (Shingler and Wieringa, 1998), it is possible to argue that podcasting takes this 

a stage further and offers, in many instances, a sense of ‘hyper-intimacy’. Podcasts are listened to in an intimate 

setting (headphones), utilising an intimate form of communication (human speech) (Berry, 2016). 

 

Mesmo com uma grande explosão dos podcasts pelo mundo, com muito conteúdo sendo produzido para 
todos, um relatório do Instituto Reuters de Notícias Digitais (2019) afirma que o público que mais consome 

podcasts é jovem. Este tem facilidade para acesso nos telemóveis e pode selecionar que conteúdo quer 

escutar no momento que quiser. 

Outro fator que difere jovens e adultos com relação ao podcast é o tipo de conteúdo e a razão pela qual 

escolhem consumir esses conteúdos, como esclarece o estudo de Lindeberg. 
 

The main reasons for listening are to keep up to date about topics of personal interest (46%) and to learn something 

new (39%). Other motivations include to fill empty time (25%) and as a change from music (22%). The reasons 

for listening differ across age groups: Young listeners look for podcasts that entertain them or fill empty time, 

whereas older listeners are more interested in keeping updated (Lindeberg, 2019, pg. 19) 

 

Freire (2013), faz uma classificação dos podcasts de acordo com a forma a qual são produzidos, separando-os em 

três categorias: Ampliação Tecnológica, Registro e Produção Original. 

Ampliação Tecnológica: Esse género de podcast consiste em uma gravação, realizada através de outro media, seja 

radio, televisão ou qualquer transmissão pela internet, a qual é disponibilizada também em formato MP3 como um 
podcast. Um exemplo são os programas de radio disponibilizados nos agregadores de podcasts ou mesmo 

programas de televisão em que o áudio também é distribuído amplamente da mesma forma. 

Registro: Esta categoria de podcast consiste na captação do áudio de um evento, palestra, debate ou conversa 

aberta ao público que torna-se distribuída também como se fosse um podcast. Nesse caso, a gravação pode ser 
realizada com gravadores ou até telemóveis e a edição do áudio em muitos casos não acontece. 

Produção Original: É a categoria da grande maioria dos podcasts, os quais são gravados com o intuit de serem 

mesmo podcasts e tem traços e características de podcasts, com edição geralmente presente, maior qualidade do 

áudio e distribuição apenas como podcast. 
Freire afirma que o uso da classificação através do modo de produção “justifica-se em razão da forte influência 

desse fator na determinação das características de um podcast” (Freire, E.P.A, pg 719, 2013). 

 

Além da classificação pelo modo de produção dos podcasts no geral, Freire (2015) também foi além, partindo das 
categorias em questão para criar também novas categorias de classificação de podcasts educativos. A classificação 

ocorre a partir da finalidade educacional que cada podcast possa vir a ter. 
 

Ampliação Espacial-Cronológica: Trata-se da gravação e distribuição por demanda de falas direcionadas à expressão 

em aulas, palestras, cursos e afins. 

 

Material Didático: Consiste na elaboração de materiais didáticos nativamente em podcast, como apresentação de 

conteúdos, resumo de aulas, entrevistas, matérias jornalísticas, leituras faladas e afins. 
 

Desenvolvimento Oral: Encontra-se voltado ao desenvolvimento da competência oral em língua estrangeira ou no 

vernáculo, aproveitando-se da atmosfera de controle do podcast nos momentos de expressão e audição desta. 

 

Expressão de Vozes: Consiste na utilização do podcast para dar vazão a vozes que possuem pouco espaço no âmbito 

escolar por veicularem temas e posicionamentos não hegemônicos nesse cenário institucional. 



20  

Lúdico: Trata-se do uso, em podcast, de jogos, dramatizações e outras ações lúdicas como instrumento de trabalho 

pedagógico. 
 

Introdução Temática: Diz respeito à elaboração de programas para auxiliados pelos quesitos típicos do podcast, despertarem 

o interesse dos ouvintes por determinadas temáticas. 

 

Trânsito Informativo: Refere-se à troca de informes via podcast entre os participantes de um contexto educativo. Essa 

prática contempla a veiculação de instruções relativas à realização de trabalhos escolares, orientações de estudo, bem como 
apresentação e resolução de exercícios, entre outras práticas afins. 

 

Ponto de Encontro Comunicativo: Relaciona-se ao uso do podcast como mote para reunião de Sujeitos que 

compartilham afinidades, a fim de viabilizar um debate posterior permeado por temáticas que possuam em comum e que 

sejam tratadas nas produções. 

 

Cooperativo: Consiste em um podcast no qual o conteúdo produzido figura como pano de fundo para a convivência 

laboral dos produtores, os quais, partindo de um interesse espontâneo, compartilham democraticamente as diversas etapas 

produtivas envolvidas na elaboração de um programa. 

 

Podcast para surdos: Trata-se de um podcast no qual a oralidade dos falantes é reproduzida parcialmente, por meio de 

transcrição, de modo a dispor tais falas para deficientes auditivos. (Freire, E.P.A, pg. 406 e 407, 2016) 

 

 

 Podcasts em Portugal 
 

Em Portugal, o primeiro podcast criado foi o Blitzkrieg Bop, de Duarte Velez Grilo, criado em março de 2005 
(Ramos, 2009). Atualmente, os grandes grupos de média do país, como Expresso, RTP, Observador e 

Público, apostam neste formato e contam com várias produções, além de alguns programas transmitidos na 

televisão, sendo adaptados para o áudio em formato de podcast. O Expresso, segundo o conteúdo acessado 
no site, conta com 22 podcasts próprios sobre os mais diversos assuntos. O Público conta com 24 

programas em exibição e o Observador tem 76 podcasts diferentes em seu arquivo. 

A RTP é um caso especial, que adapta conteúdos de outras plataformas e agrega conteúdos de outros 

produtores, e reúne um arquivo muito grande de produções, podendo ser considerada uma das grandes 
incentivadoras dos podcasts. Parece, portanto, evidente que os grandes veículos do país investem e 

disponibilizam grande número de conteúdos através de podcasts. 
 

De acordo com Reis (2018), os jornais Público, Expresso e Observador usam podcasts como forma de difundir 

conteúdos próprios. Quanto ao estilo e modo de produção dos programas, vê-se um padrão ainda muito ligado ao 

padrão radiofónico, com exceção da duração dos programas. “Na amostra e período selecionados há programas de 
sete ou 10 minutos como o Comentários do Observador ou o Jogo limpo do Público, enquanto outros têm uma hora 

como no caso das entrevistas e debates à imagem do que acontece na rádio” (Reis, 2018, pg. 217). 

 

Pode afirmar-se que os podcasts estão ainda um pouco presos aom padrão do rádio, que contém poucas 

intervenções sonoras e se baseia mais no conteúdo da conversa do que em utilizar de outros áudios, 
intervenções sonoras e outras formas de edição adotadas em outros tipos de programas que não são 

jornalísticas. 
 

Quase todos possuem um indicador sonoro no início e fim do programa que é idêntico ao formato e função atribuídos 

ao genérico dos programas da rádio. Além do mais, tem uma estética idêntica: no arranque uma música sobre a qual o 

narrador apresenta o programa, autores e convidados, tema ou tópicos e, no final, a despedida (Reis, 2018, pg. 220). 

 
Antunes e Salaverria (2017) realizaram uma análise dentro dos 200 podcasts portugueses mais ouvidos na 

plataforma iTunes. A grande maioria deles enquadra-se no User Created Content, um conteúdo 

independente e criado por parte de utilizadores da plataforma. Puderam encontrar padrões de abordagem 

mais generalizados do que os podcasts de jornais, porém tendendo para as categorias Ficção e 
Entretenimento. Ao mesmo tempo, são audiências fragmentadas para os pequenos grupos que acompanham 

cada conteúdo. 

 
Por um lado, os podcasts independentes abarcam temáticas pouco frequentes na radiodifusão comercial. Perante a 

difusão de informação sobre a atualidade, música e magazines radiofónicos, que constituem o grosso do conteúdo 
da rádio convencional, os podcasts independentes apostam num conteúdo muito mais segmentado, orientado 

para perfis específicos da audiência. Em suma, em 
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comparação com a abordagem generalista e vinculada ao tempo presente da rádio convencional, os podcasts 
adotam um modelo mais especializado e intemporal (Antunes & Salaverría, 2017, pg. 11). 

 

O podcast que mais se diferencia de um jornal de rádio ou de um programa de entrevistas de rádio é o P24, do 

Público. Esse noticiário não segue os padrões radiofónicos, construindo a estrutura dependendo do episódio 

um formato diferenciado. Há narração em alguns momentos, conversas, sons, áudios de notícias e notícias 
sendo transmitidas pelo apresentador. Outro fator diferenciador do programa é que ele integra anúncios, algo 

ainda raro em podcasts portugueses, segundo Reis (2018). 
 

Para além destes aspetos, verifica-se que Rúben Martins e Aline Flor, jornalistas do P24, usam uma linguagem 

informal, partilhando muitas vezes alguns cumprimentos partilhados com as suas fontes. Este aspeto, conciliado com 

o facto de muitas vezes se dirigirem diretamente aos seus ouvintes favorece não só uma relação de proximidade 

entre o emissor e o recetor, mas também desenvolve uma relação de confiança não só com os jornalistas, mas 

também com o próprio podcast e, consequentemente, com a entidade que o desenvolve: o jornal Público (Silva, 

2020, pg. 12). 

 

Na última edição do prêmio Podes, concurso que reuniu e premiou os melhores podcasts de Portugal em 

2020, realizada em novembro, destacaram-se três podcasts que estão disponíveis ou são produzidos por 

grandes veículos nacionais. 

O Brandos Costumes foi vencedor na categoria “Melhor Podcast de Cultura e Entretenimento” e foi 
escolhido “Podcast do Ano” também, está disponível no RTP Play. O Do 8 ao 80 também é da RTP e venceu 

na categoria “Melhor podcast de rádio”. Na categoria “Melhor podcast sem homens cis brancos 

heterossexuais” o podcast SÓQNÃO é outro presente nas plataformas da RTP. Apesar de não ter nenhuma 

produção própria premiada pelo júri ou pelo público, o jornal Público é um dos organizadores do evento 
junto com o próprio Podes. 

 

 Storytelling 
 

Assim como as produções em áudio são seculares, o storytelling na comunicação e no audiovisual não é algo 

recente. As produções mediáticas sempre se preocuparam em contar histórias das mais diversas maneiras. E 

o storytelling digital também não é recente, como afirma Robin em The Educational Uses of Digital 
Storytelling: “Digital Storytelling is not a new concept. Joe Lambert, helped Digital Storytelling get off the 

ground as the co-founder of the Center for Digital Storytelling (CDS), a non-profit, community arts 

organization in Berkeley, California. Since the early 1990s, Lambert and the CDS have provided training 
and assistance to people interested in creating and sharing their personal narratives” (Robin, 2006, pg. 2). 

 

Robin ainda indica sete pontos importantes na estrutura do digital storytelling que são levados em conta pelo 

Centro para o Storytelling Digital (CDS). 

 
● Ponto de vista: a perspectiva que o autor cria na história; 
● Uma questão dramática: uma questão que será respondida ao final da história; 
● Conteúdo emocional: algo que fale com o público em um contexto pessoal; 
● O poder do trecho sonoro: músicas e sons que conversem com a história; 
● Economia: utilizar apenas o conteúdo necessário, sem sobrecarregar o público com muitas 

informações; 
● Ritmo: Controlar o ritmo para não ser nem muito rápido ou muito lento de acordo com o que quer 

ser contado; 

 
As narrativas conseguem captar a atenção do ouvinte: porque partilham socialmente os sentidos; porque 
desencadeiam um processo cognitivo que convida o recetor a imergir no universo diegético; porque envolvem 

processos emocionais (Santos & Peixinho, 2019). 

 

Também são caracterizados três grandes tipos de storytellings digitais que são comumente produzidos e 

tem seus propósitos bem definidos. 

 
There are many different types of digital stories, but it is possible to categorize the major types into the following 

three major groups: 1) personal narratives - stories that contain accounts of significant incidents in one’s life; 2) 
historical documentaries – stories that examine dramatic events that help us understand the past, and 3) stories 

designed to inform or instruct the viewer on a particular concept or practice ( Robin, 2006, pg. 3). 
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Tal como no caso das produções em rádio e documentários, os podcasts de storytelling tem a intenção de 
provocar imersão e causar emoções e reações a quem está a ouvir. Além disso, tratam-se de podcasts que 

não contam com interrupções que acontecem em outros meios, como pausas para anúncios e outras 

limitações de espaço, como analisam (Dowling & Miller, 2019). O enredo das narrativas tem um efeito de 

atração da atenção dos ouvintes causando o chamado “drive away moment”, um desvio da atenção para o 
podcast que promove o foco no conteúdo do áudio e o alheamento do restante em redor. 

 
The core medium of podcasting is the human voice, with which “the best audio storytellers spark vivid movies for 

the mind’s eye” (Biewen & Dilworth, 2017, p. 2). The podcast’s power to captivate audiences for extended periods 

is attributable in part to how “people convey what they feel both through their words and the sounds of their own 

voices” (Kern, 2008, p. 3). Its strengths accentuate the features Kern (2008) identified in documentary radio, which 

include intimacy, mobility, and space (Dowling & Miller, 2019, pg. 171). 

 
A atual facilidade de acesso em múltiplos dispositivos digitais (como computadores, telemóveis e tablets), 

aliada ao facto de já não ser exigido que se faça o download, criou um cenário de maior flexibilidade. 

Atualmente, mais pessoas podem consumir estes conteúdos e estes têm o potencial de ser partilhados também 
para muito mais pessoas observando a corrente irrestrita capacidade de streaming . 

Um dos grandes expoentes da história recente do podcast e, especialmente, do storytelling em podcasts é o 

Serial, criado em 2014 como um spin-off de outro famoso podcast americano, o This American Life, que 

também recorre ao storytelling, porém não ficcional. Serial teve um sucesso instantâneo, com um milhão de 
downloads por episódio em apenas quatro semanas e noventa milhões de downloads em outubro de 2015 

(McHugh, 2016). 

 
Serial would consolidate what Bonini calls ‘the “second age” of podcasting’: the boom in independent narrative 

formats informed by the editorial values and production expertise of public service media, and produced 

increasingly by breakaway former US public radio producers, funded through a mixture of sponsorship, listener 

donations and crowdfunding (Bonini 2015: 25–26) in (McHugh, 2016, pg. 5). 

 

O podcast conseguiu extrapolar limites antes não alcançados por outros podcasts,, gerando fóruns na rede 

social Reddit (Santos & Peixinho, 2019), onde se discutia o podcast tal qual se discute uma série de 

televisão, gerando conteúdos novos e novos podcasts para se discutir o Serial. 
 

Serial tinha um passo muito particular, em contraciclo à hodierna necessidade da publicação imediata e do 

soundbyte. Era “slow-motion journalism”, como lhe chamou a produtora, Sara Koenig (O‘Meara, 2015, s.p.). Não 

apresentava grandes efeitos de pós-produção ou uma montagem mais intensa, ao contrário, por exemplo, de 

Radiolab. O sucesso de Serial foi também um resultado da expansão e interligação da narrativa por outras 

plataformas (Santos & Peixinho, 2019, pg. 154) 

 

O storytelling também pode vir a servir como uma ferramenta educacional, tal qual as ferramentas digitais 

citadas, como aplicações de computador e telemóvel. Através de áudios, tanto trazidos pelo próprio 

professor, quanto incentivados a serem produzidos pelos alunos, é possível gerar benefícios importantes 
para os estudantes. O aluno poderá desenvolver capacidades de interpretação, literacia digital, global, 

tecnológica, visual e informativa através da produção do próprio storytelling (Robin, 2011). 

Quanto ao storytelling levado pelo próprio professor ou professora, serve como um complemento para o 

conteúdo que já é transmitido de forma tradicional por livros e textos. 
 

Teacher-created digital stories may also be used to enhance current lessons within a larger unit, as a way to 

facilitate discussion about the topics presented a story and as a way of making abstract or conceptual content more 

understandable (Robin, 2011, pg. 4). 
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3. Metodologia 
 

 Instrumentos de recolha de dados 
 

Uma das principais fontes de dados utilizada foi o guião da websérie “Um Marco na Vida”, produzido 
anteriormente por Marta Flores (2020) (Disponível no Apêndice) e adaptado para o formato podcast. A pesquisa de 

referências bibliográficas relacionadas aos temas que compõem o trabalho foi igualmente uma importante fonte de 

dados. 
 

Paralelamente, foi desenvolvido e aplicado um inquérito por questionário para avaliação do Podcast final por parte 

de especialistas quer em saúde mental quer em produção audiovisual. 
 

Tanto o guião quanto os questionários (adiante descritos) foram utilizados para a produção e validação do material 

final, o podcast “Um Marco na Vida”. Portanto, são elementos essenciais para a estrutura e a construção do produto 
final. 

 

 Guião 
 

O objetivo do guião foi apoiar a produção da adaptação e a consequente sequência da produção do podcast. Serviu 

como a base inicial deste trabalho. Apenas o modelo foi alterado, de websérie para podcast, não se tendo perdido a 

base de diálogos propostos. Estes estabelecem conteúdosque orientam e dão informações sobre depressão e como 

ela pode se manifestar em jovens estudantes universitários. De notar que o guião anteriormente produzido por Marta 
Flores passou por avaliações de especialistas da área da saúde (Flores, M; Almeida, A. M & Duran, L., 2020). 

 

A adaptação do material foi feita com base em referências sobre storytelling em podcasts, inspirado em autores 

como Bernard Robin (2006) e observando orientações sobre as melhores estratégias a usar para contar histórias em 

podcasts de forma informativa e ao mesmo tempo entretendo, desde o rádio até o podcast (Fossard, 2015). Foi 
ainda considerado o cenário português de podcasts e como este tem vindo a ser construída a realidade dessa nova 

mídia no país (Reis, 2018). 
 

 Bibliografia 
 

O objetivo geral da pesquisa bibliográfica foi compreender, de forma geral, os conceitos e teorias que circundam o 
tema geral da dissertação: entender o que já foi estudado e abordado sobre podcasts e saúde mental, considerando 

em particular os subtemas relacionados com o rádio e os podcasts, as ferramentas de promoção da saúde mental, a 

depressão e a situação atual da doença no mundo e em Portugal. 
 

Com o aprofundamento teórico desses temas foi possível entender e produzir melhor o podcast e os episódios, com 
base em recomendações encontradas e referências na área, principalmente no que respeita à forma como se deve 

transformar o podcast em uma ferramenta que conte histórias e também informe o público sobre a saúde mental e a 

depressão. 
 

Conforme as definições de Freire (2013, 2016), o podcast “Um Marco na vida” fica definido como um podcast 

Produção Original, feito essencialmente para ser distribuído nas plataformas de podcasts. E, no âmbito 

educacional, enquadra-se como um podcast Lúdico, o qual consiste em “jogos, dramatizações e outras ações lúdicas 

como instrumento de trabalho pedagógico” (Freire, 2016, pg. 407). Desta forma, a compreensão geral da importância 

de produções em podcast para o formato educacional foi melhor definida através da reunião bibliográfica realizada. 
 

 Inquéritos por Questionário 
 

Para validar o trabalho de forma efetiva, além da própria autoavaliação do material, foram construídos dois 
inquéritos por questionário direcionados a dois públicos diferentes. O primeiro é um questionário direcionado a 

especialistas em saúde mental, sobre aspetos informativos acerca do conteúdo do podcast em relação à saúde mental 

e depressão. A importância dos questionários, no geral, é a de esclarecer dúvidas construídas ao longo da produção 
da pesquisa e também confirmar hipóteses acerca do modelo de podcast, a forma e a qualidade do conteúdo. 

De acordo com Chagas (2000), o questionário necessita estabelecer ligações com: 
O problema e os objetivos da pesquisa; As hipóteses da pesquisa; A população a ser pesquisada; Os métodos de 

análise de dados escolhidos e/ou disponíveis. Desta forma, estarão claras a intenção e o objetivo do questionário. 
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Neste inquérito dirigido a especialistas em saúde mental foram colocadas as questões abaixo listadas: 
 

Responda às questões utilizando a escala “nada” (1) a “muito” (5) 
 

 

2 Descreva o que mudaria neste podcast para que seja considerado uma intervenção mais 
favorável/benéfica no suporte à literacia em sintomas depressivos 

 
 

Também foi preparado um questionário direcionado a especialistas no ramo audiovisual para avaliar aspetos 

técnicos do material. O objetivo dessa avaliação foi verificar se o material possuia qualidade de produção, para que 

pudesse ser futuramente divulgado e utilizado dentro dos projetos acadêmicos da Universidade de Aveiro de 

promoção da saúde mental. Foram utilizadas questões de escolha múltipla e uma questão final aberta. As questões 
fechadas (Chagas, 2000), tem como característica a facilidade de aplicação, rapidez, pouca possibilidade de erros e 

trabalham com diversas alternativas. As desvantagens são a dificuldade de englobar todas as opções de respostas e a 

possível influência das alternativas no que o respondente irá responder. Portanto, para poder englobar todas as 
respostas que se quer ter para a pesquisa, também há uma questão aberta com a intenção de obter os detalhes não 

conseguidos com as questões de múltipla escolha. 
 

Neste inquérito dirigido a especialistas em materiais audiovisuais foram colocadas as seguintes 
questões: 

 
1 Classifique as seguintes dimensões em análise, utilizando a escala “nada adequado” (1) a 
“muito adequado” (5) 

 

 
 

2 Descreva os pontos negativos e positivos que possa ter encontrado ao ouvir o podcast e que 
merecem ser destacados para avaliação posterior e correções a efetuar 
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4. Um Marco na Vida 
 

Neste capítulo, procura-se descrever a sequência do trabalho realizado ao longo do ano letivo em que a dissertação e 

o podcast “Um Marco na vida” foram produzidos e avaliados. São enumerados os processos de produção e as suas 
etapas, assim como o processo de acompanhamento e correção que foi efetuado ao longo da produção e após o 

produto final. 

 
 Produção 

 
A produção do podcast foi dividida em quatro partes principais: a preparação, a execução, a pós-produção e a 

avaliação. A preparação para que houvesse um ponto de situação do trabalho e que passos seguir. 
 

 Preparação 
 

A preparação do podcast aconteceu, primeiramente, para criar um ponto de situação do trabalho e definir passos 

seguir. O primeiro foi a adaptação do conteúdo do guião, anteriormente produzido por Marta Flores, para o formato 

de um podcast. A adaptação foi necessária considerando que o guião original tinha sido feito para um formato de 

produção em vídeo, visando a produção de uma websérie. O formato para o vídeo continha orientações para as 
filmagens, sem a presença massiva da narração e com episódios mais curtos. 

A websérie, que originou o guião posterior do podcast, contava a história da personagem Sara, uma estudante 

universitária com sintomas depressivos que recebe ajuda para encontrar uma via para um tratamento. Sara, de forma 
intencional mas discreta, aparece na narrativa do podcast “Um Marco na vida” como a amiga de Diogo que lhe dá 

conselhos como uma pessoa que passou pelo mesmo problema de saúde. 

A decisão pelo podcast, e a necessária adaptação do guião, aconteceu devido às limitações impostas pela pandemia, 
com o isolamento social, dificuldades para filmar e garantir a segurança de todas as pessoas que poderiam estar 

envolvidas nas gravações. Com as gravações em áudio, os problemas com deslocações e encontros presenciais 

foram anulados e a segurança de todos foi mantida. 

Neste cenário, foi necessário conhecer melhor os possíveis usos do podcast como ferramenta de promoção da saúde 
mental, direcionado a jovens estudantes universitários. Para a alteração do guião original, foram feitas adaptações 

de diálogos e foi alterada a estrutura: os 14 episódios do guião original passaram a sete episódios finais, com uma 

duração maior no novo formato em áudio. 

Pese embora os constrangimentos das mudanças e pese embora o cenário pandémico, tornou-se interessante a 
experimentação do podcast como material em áudio para a promoção da saúde mental e sensibilização sobre a 

depressão nos jovens universitários. 
 

Foi feita uma versão de testes do primeiro episódio, para possibilitar uma avaliação inicial da duração dos episódios, 

os quais são de curta duração, e para permitir ao mesmo tempo que houvesse conteúdo a transmitir-se nos três 

minutos de podcast. Além da duração, testou-se a dinâmica dos diálogos, a narração e a banda sonora combinada aos 
sons ambiente. 

 

Após o desenvolvimento da ideia, um podcast brasileiro, chamado “Só acho engraçado que”, produzido pela atriz 
Maria Bopp, foi uma referência encontrada a qual se utiliza do formato de uma pessoa a contar fatos a outra tal qual 

alguém a enviar áudios a um amigo ou amiga. Foi uma confirmação de que o formato já existia de alguma forma e 

que teria potencial de uso no contexto do podcast “Um Marco na vida”. 

 
Paralelamente foi feito um recrutamento e seleção de atores, membros dos grupos de teatro da cidade de Aveiro 

Gretua e Ceta. Os atores presentes nas gravações foram: 

 

João Nunes Silva - Marco 
Leonor Fernandes - Sara 

Alexandra Monteiro - Médica 

Margarida Cerqueira – Mãe do Marco 

Tiago Lopes – Pai do Marco 
Pedro Ribeiro - Rui Pedro 

Martins - Diogo João 

Brandão – Narrador 

Adriana Simões - Professora 
 

Começou por ser promovida uma primeira reunião online para divisão das personagens e orientações para a 
gravação. Essa reunião foi importante para conhecer todos os atores, ouvir as vozes de cada um 
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e poder identificar que personagem cada um poderia interpretar dentro dos papéis já estabelecidos. Pela falta de 

experiência em produções artísticas e atuações por parte da equipe de produção do podcast, foi importante ouvir a 

experiência dos atores sobre de que maneira as gravações seriam melhor executadas e para que, por familiaridade e 
experiência de outros trabalhos, os atores escolhessem que personagens iriam interpretar. 

 

 Execução 
 

A gravação aconteceu à distância, com uma chamada online entre a produção e os atores, com cada ator ou atriz a 

dizer os diálogos e gravar em equipamentos próprios. A intenção inicial era de gravar os diálogos todos em um estúdio 

para maior orientação e controle, porém o período pandémico não propiciou essas possibilidades. 
 

Após todas as falas das personagens e narração gravadas, os áudios foram editados e tratados para a edição 

completa de cada episódio do podcast. Houve uma pré-avaliação por parte da equipa de produção, que decidiu efetuar 
algumas alterações na narração, com a intenção de tornar a descrição das ações mais leve e aproximada com o 

público. Foi necessário procurar outro ator para realizar a narração no novo estilo abordado e os diálogos foram 

inseridos novamente em cada episódio, de forma a encaixarem com as falas das personagens já estabelecidas. Após 
essa alteração em relação à narração, chegou-se à versão final do podcast que foi encaminhada posteriormente para 

avaliação dos especialistas. 

 

Quanto à edição do material, foi utilizado o software Adobe Audition (Figura 1), produzido pela empresa Adobe. 

Este é um dos mais utilizados e mais completos programas de edição de ficheiros de áudio, permitindo todo o 
processo de edição e melhorias do áudio, com ganhos e retiradas de ruídos, cortes e inserção de banda sonora e 

sons ambiente. A plataforma permite a inserção de várias faixas de áudio e o controle delas separadamente, 

facilitando o trabalho durante a edição (Figura 1). 
 

O primeiro passo da edição foi organizar os áudios por ordem em relação aos episódios correspondentes. Após essa 

etapa, foi produzida a abertura, que utiliza uma música sem direitos autorais combinada com um som de rádio para 

realizar a transição para o começo de cada episódio. 
 

Em todos os episódios, o primeiro passo é a organização dos áudios necessários dentro do ficheiro no programa 

Adobe Audition. Cada áudio recebeu um tratamento de áudio, para retirar os ruídos presentes e ajustar os volumes 

na medida do possível de cada gravação. Foram feitos os cortes de espaços sem falas e marcadas as separações das 
falas, para depois serem cortadas. A fala inteira foi gravada em um áudio, portanto necessitava ser separada para 

cada personagem e assim colocada em ordem de acordo com o guião. 

 

Depois de todas as falas das personagens cortadas, editadas e separadas, estas foram colocadas na ordem correta. 
De forma a organizar melhor, cada personagem conta com uma faixa de áudio separada, representada no programa 

de edição com uma cor diferente, para facilitar o reconhecimento no processo de trabalho. 

 

Em seguida, a banda sonora e os sons ambiente foram inseridos ao longo das falas das personagens, de acordo com o 

que cada cena exigia. Ao final, os ficheiros foram exportados no formato MP3 e para que ficassem reproduzíveis 

em qualquer computador ou dispositivo eletrónico. 
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Ambiente de trabalho do programa de edição Adobe Audition (Figura 1) 
 
 

 Avaliação 
 

Com o intuito de validar a qualidade do material produzida, foi feita uma primeira avaliação do podcast com a 

equipa de produção, na qual foram destacados alguns pontos importantes que não estavam a atingir o objetivo 

proposto, tendo sido feitas algumas alterações relativamente a fatores como a vinheta de abertura, a narração e a 
duração dos episódios. 

Apesar deste primeiro momento ter sido profícuo, considerou-se que uma avaliação interna não seria suficiente para 

validar um podcast sobre saúde mental, que integra desafios de verificação técnica e de verificação dos conteúdos, 

considerando que se trata de uma ferramenta de educação e promoção de literacia em depressão. 
Portanto, a avaliação foi dividida em duas frentes. Ambas as frentes são de suma importância para a aprovação do 

trabalho, pois o podcast é um produto final de um processo e necessita ser avaliado tecnicamente. Além disso, por 

se tratar de um conteúdo sobre depressão, um tema tão sensível e importante o qual não poderia conter falhas em seu 

conteúdo, para informar de maneira coerente e correta o público-alvo. 
A experiência prévia e o conhecimento da área permitem confiar em uma avaliação com credibilidade por parte de 

profissionais. 

 
 

1.-Uma primeira frente denominada avaliação técnica, realizada com especialistas do setor audiovisual e que foi 

organizada para poder ser executada de forma individual e online, devido ao cenário pandémico. Para a realização 
desta avaliação técnica foi desenvolvido um inquérito por questionário. Os especialistas que participaram nesta 

avaliação foram dois professores do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e a seleção 

dos professores foi realizada considerando o seu conhecimento prévio na área audiovisual. 

No inquérito de avaliação técnica foram propostas duas questões, uma primeira questão com nove dimensões 
técnicas relacionados com a qualidade de edição, das gravações, a sequencialidade da história medidas por uma 

escala de 1-5. A segunda pergunta foi uma questão aberta na qual os avaliadores descreveram os pontos negativos e 

positivos do podcast. 
 

2 - A segunda frente foi direcionada para a avaliação do material como promotor de conteúdos sobre saúde mental 

e depressão. Duas médicas psiquiatras avaliaram o podcast. Uma das médicas havia avaliado, anteriormente, o 
guião pré-adaptado do podcast e já conhecia a ideia do material previamente. O questionário foi preparado com 

quatro perguntas fechadas e uma questão aberta. 

No inquérito às especialistas em saúde tentou-se avaliar a qualidade do material informativo e se este seria capaz de 

transmitir informações sobre o tema retratado de forma correta. Esta é uma avaliação da maior importância, já que 
ela confirma se o podcast possui capacidade de publicação, pois as correções técnicas são reversíveis, mas falhas do 

guião ou de como ele foi adaptado posteriormente seriam problemas graves para se corrigir e exigiriam grandes 

alterações no trabalho como um todo. 
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Para ambos os inquéritos, foi utilizada a plataforma de formulários da Universidade de Aveiro, baseada no software 

LimeSurvey, utilizado pela UA, FormsUA. A plataforma é acessível a toda a comunidade académica e proporciona 

os mais diversos tipos de inquérito, fornecendo toda a estrutura necessária que foi pensada para utilizar-se nos dois 
inquéritos. Foi possível a criação das perguntas com a atribuição dos valores desejados, de 1 a 5, além da questão 

aberta. O sistema ainda permite ver as respostas em gráficos comparativos e de maneira anónima sobre quem 

respondeu a cada inquérito. Através do link de acesso, enviado aos especialistas de ambos os inquéritos, era possível 
aceder ao material e responder às questões, as quais ficam guardadas na plataforma e disponíveis também para 

descarregar no computador. Para acesso ao material dos podcasts, foi disponibilizado também um link com todos 

os episódios aos avaliadores, pois a plataforma de inquéritos não permite a inserção de conteúdos de áudio 

diretamente para a avaliação ser realizada por ela. Disponível em: 
https://drive.google.com/drive/folders/14IdaoeO_meBI35cnYcnFtyJzKbK11PgQ?usp=sharing 

 

 Resultados dos Inquéritos 
 

Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos com os inquéritos para os peritos em saúde mental e 

especialistas em audiovisual, conforme as perguntas presentes no ponto 3.1.4. 

 
 

As respostas ao inquérito por parte das especialistas em saúde mental podem ser observadas na Tabela 1. Estes 

resultados foram recolhidos com quatro questões fechadas e uma questão aberta. 

 
Responda às questões utilizando a escala “nada” (1) a “muito” (5) 

 
 

Tabela 1, com as respostas das peritas em saúde mental 

 

Coincidentemente, as duas médicas responderam com os mesmos números as avaliações dos quatro critérios. Nas 

respostas abertas é possível perceber outros pormenores das avaliações os quais são diferenciados. 

 

Acerca do primeiro questionamento, “Considero que os conteúdos do podcast estão adaptados à realidade dos 
estudantes universitários com sintomas depressivos”, as peritas avaliaram com nota 5, significando que os 

conteúdos estão adaptados e adequados à realidade estudantil universitária de forma completa, de acordo com ambas. 

O primeiro questionamento pretende saber se o conteúdo produzido, do podcast, tem a linguagem própria para 
transmitir informações sobre depressão e saúde mental a jovens estudantes universitários. 

 

Sobre a segunda dimensão, “Considero que os temas e conceitos sobre depressão estão bem explorados ao longo dos 

episódios do podcast”, ambas responderam com nota 5, portanto as especialistas concordam que o conteúdo 
explicativo sobre depressão está presente de maneira coesa ao longo dos sete episódios do podcast. A questão quer 

confirmar se ao longo dos episódios do podcast é possível perceber conceitos e informações básicas para os jovens 

estudantes se informarem acerca da depressão. 
 

A segunda dimensão, “Considero que a linguagem utilizada pelos atores corresponde a uma linguagem clara para 

aprofundar a literacia em depressão junto deste público-alvo”, vem confirmar se, além dos conceitos trabalhados, 
os diálogos dos atores do podcast conseguem informar também sobre a depressão e promover a literacia sobre o 

tema. As duas peritas responderam com nota 5, comprovando que os diálogos dos atores foi totalmente 

esclarecedor para a transmissão dos conteúdos pretendidos. 

https://drive.google.com/drive/folders/14IdaoeO_meBI35cnYcnFtyJzKbK11PgQ?usp=sharing
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No último conceito “Considero que o formato do podcast (áudio) beneficia um entendimento do tema por parte de 

quem ouve”, as peritas responderam com nota 4. Ambas entendem que o podcast consegue cumprir o papel de uma 

história dramatizada em áudio, promovendo a literacia acerca da depressão de forma quase completa. 

 
 

No que respeita às respostas para a questão aberta por parte das peritas em saúde mental (Descreva o que mudaria 

neste podcast para que seja considerado uma intervenção mais favorável/benéfica no suporte à literacia em 

sintomas depressivos) foram recolhidas duas respostas: 
 

Resposta da primeira avaliadora: 
 
A apreciação global é muito boa! Alguns momentos do diálogo estão um pouco artificiais na forma, 
conteúdo correto, na conversa inicial do colega de marco, ep 1. Muito naturais ambos os pais e os colegas. 
O Som inicial de todos os ep é um pouco confuso, poderá melhorar? Alternância e separação entre 
diferentes diálogos bem conseguida. 

 
 

Resposta da segunda avaliadora: 
 

Penso que está bem conseguido, pelo qual não faria alterações. Foca-se num episódio depressivo 
relacionado com fatores de stress mantidos (medo/perda e rejeição), que são comuns à faixa etária em 
questão, o que permite mais facilmente que haja uma identificação. 

 
 

Observando estes dois contributos, pode concluir-se que não são referidos aspetos diretamente relacionados com 

literacia em depressão. Com efeito, as avaliadoras destacaram a qualidade geral do conteúdo e destacam a presença 

das características dos sintomas depressivos como estando presentes na história e nas personagens, as quais condizem 
com a faixa etária do público-alvo, os jovens estudantes universitários. 

A primeira avaliadora ressalta momentos de diálogos algo artificiais na forma, mas com conteúdos corretamente 

transmitidos. Esta perita também avaliou negativamente a vinheta de abertura do podcast, considerando-a confusa. 

Portanto, as críticas foram relacionadas a aspetos técnicos do conteúdo e não tanto a aspetos didáticos / 
informativos presentes no material. 
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Relativamente ao inquérito aplicado a especialistas em audiovisual (Tabelas 2 e 3) podem observar-se resultados 

mais dispersos. 

 
 

Classifique as seguintes dimensões em análise, utilizando a escala “nada adequado” (1) a 
“muito adequado” (5) 

 

Tabela 2, com as respostas do primeiro perito em audiovisual 
 

 

 

Tabela 3, com as respostas do segundo perito em audiovisual 

 
 

No que respeita ao primeiro conceito de análise, “narrativa do podcast”, o primeiro avaliador considerou um valor 3 

de 5, na escala de o conteúdo estar “nada adequado” até “muito adequado”. O segundo perito considerou um valor de 
4. A narrativa compreende na descrição dos factos através da personagem que conta a história, sendo também 

veiculada pelos diálogos presentes no podcast, que podem transmitir narrativamente sobre a história. Obteve-se 

uma média 3.5 o que pode posicionar esta dimensão num nível aceitável. 
 

O conceito “sequencialidade da história nos episódios” recebeu avaliação de 3 por parte do primeiro perito e de 5 para 
o segundo perito. A sequencialidade respeita ao ritmo adequado para a história ser contada e para os fatos 

acontecerem de forma a se perceber o que está a acontecer. Nesta dimensão há uma diferença maior dos valores 

atribuídos pelos peritos. A média entre ambos fica no 4 e pela primeira vez há um valor máximo atribuída por um 

dos peritos, enquanto o outro manteve o valor 3 do critério anterior. 

 
“Clareza do conteúdo abordado no podcast” recebeu avaliações 4 e 5 dos avaliadores, respetivamente. A clareza é o 

quanto a história e os conceitos sobre saúde mental, relativamente ao podcast “Um Marco 
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na vida”, são evidentes. Foi o critério com melhor avaliação em média pelos avaliadores, com média 4.5. É um 

critério importante e que foi também explorado no aspeto didático pelas peritas em saúde mental. 

 

O ponto de avaliação “Qualidade do áudio dos episódios” obteve avaliação de notas 2 e 4 por parte dos peritos. 

Este ponto é relativo a quanto o som tem boa qualidade no geral, tanto com as bandas sonoras quanto dos atores. As 

avaliações demonstram visões diferentes por parte dos peritos quanto à qualidade do áudio nos episódios do podcast: 
um vê uma fragilidade no conteúdo enquanto o outro vê um conteúdo acima da média no geral. 

 

O quinto tópico, “Banda sonora dos episódios do podcast”, foi avaliado com notas 2 e 5. Esse tópico avalia a qualidade 

e se a forma em que a banda sonora foi inserida nos episódios do podcast esteve satisfatória. Esse critério conta com 

notas também distantes, a ressaltar o ponto anterior “Qualidade do áudio dos episódios”, o qual tem bastante 
relação com a banda sonora. Portanto, observou-se coerência por parte dos avaliadores com as notas concedidas. 

 

“Sons ambiente usados no podcast” segue a sequência dos critérios anteriores, relativos aos sons inseridos junto às 

vozes do podcast. Nesse caso, são os sons de ambientes, movimentos, pessoas e objetos presentes ao longo da 

produção. Os valores atribuídos foram 2 e 4, respetivamente por parte dos professores. Nesse aspeto avaliado ainda 

segue a diferença de perceção entre os avaliadores para com a qualidade do áudio, no caso dos sons ambiente. 

 
Quanto à ”Duração dos episódios do podcast”, procurou-se perceber se os peritos acreditavam que a duração dos 

episódios, de acordo com o conteúdo, o ritmo da história e o tema, era suficiente para contar a história e transmitir os 

conteúdos sobre depressão. Os peritos deram valores de 3 e 4, estando ambos satisfeitos com o tempo dos podcasts, 

apesar de haver um comentário na questão aberta relacionado ao tempo, em que o segundo professor que avalia 
ressalta que poderia ter um tempo maior em cada episódio para transmitir mais informações. 

 

O critério final, “Resultado final produzido”, resume todos os critérios anteriores em um só para uma nota geral por 
parte dos professores para o podcast. Os professores deram notas 3 e 4, portanto ambos consideraram que o 

resultado final foi satisfatório. Se for feita uma média das notas atribuídas por cada um ao longo dos critérios, a 

média fica similar, com a média do primeiro avaliador em 2,7 e a do segundo avaliador em 4,4. 

 
 

No que respeita às respostas para a questão aberta por parte dos peritos em audiovisual (Descreva os pontos 
negativos e positivos que possa ter encontrado ao ouvir o podcast e que merecem ser destacados para avaliação 

posterior e correções a efetuar), foram recolhidos os seguintes contributos: 

 

Sendo um podcast, em que o som é o meio de comunicação, a qualidade do áudio deveria estar melhor, 
tanto na captação, como nos sons ambientes que foram criados. Por exemplo quando 2 personagens 
falam dentro de um automóvel, percebe-se a intenção mas não funciona como esperado. Nota-se que o 
som de cada personagem é muito diferente, gravado com micros diferentes e acústicas também muito 
diferentes. O som adicionado do motor não soa natural e fica um pouco estranho 

 
Como pontos positivos: a situação descrita permite uma melhor compreensão da situação das pessoas 
envolvidas. Em geral o podcast está bem produzido e tem uma mensagem importante sem ser 
excessivamente “moralizador”. Como pontos a melhorar: A duração de cada episódio. Seria preferível ser 
mais longo para ter mais informações em cada episódio. Sendo uma ficção (baseada em contextos reais) 
talvez incluir algum conflito e drama para deixar em expectativa a resolução. O final acaba por ser muito 
previsível o que pode afastar a expectativa pelo desfecho de alguns ouvintes. 

 
 

Em síntese, pode verificar-se que para o primeiro avaliador, o podcast tem falhas na qualidade do áudio de captação 
dos atores e também nos sons ambientes utilizados, com diferenças muito grandes na qualidade dos áudios dos 

personagens. É criticada também uma cena entre o Marco e o pai dentro do carro, em que sons do carro são 

utilizados. As críticas foram relativas a qualidade do áudio no geral, as quais haviam sido apontadas também nas 
respostas fechadas anteriormente. 

 

O segundo perito AV avalia positivamente o fato de se compreender a situação da história e do personagem 
principal quanto à depressão e transmite uma mensagem importante sobre o tema. 
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Como pontos negativos, conclui que a duração dos episódios poderia ser maior, para assim mais informações 

poderem ser inseridas. É também sugerida uma melhor construção do guião, para criar um maior conflito e drama, 

que geram uma expectativa diferente do público para a resolução da história. 
De acordo com este perito, poderia haver uma mudança maior na estrutura do guião, de forma a tornar- se mais 

dinâmico e também mais próximo de uma história ficcional normal, a qual é reproduzida em todos os tipos de media, 

sejam livros, filmes, series, audiobooks entre outros, que criam um climax e deixam o ouvinte com expectativas 

sobre como será a resolução da história. 



33  

5 Discussão e Conclusões 
 

Neste capítulo apresentamos a discussão dos resultados alcançados, assim como as principais conclusões do estudo. 

São ainda enunciadas as recomendações para desenvolvimento de podcasts sobre saúde mental. 

 

 Discussão 
 

As avaliações realizadas ao podcast “Um Marco na vida” permitiram perceber que os pontos mais frágeis do produto 

final seriam: “Qualidade do áudio dos episódios, Banda Sonora dos episódios do podcast e Sons ambiente usados 

no podcast”. Nas respostas abertas foi possível perceber esses pontos com mais detalhe. 
 

Efetivamente, a qualidade do áudio dos episódios ficou aquém do que poderia ser conseguido em condições ideais. 

O ideal sempre é o de gravar presencialmente, com equipamentos mais adequados e em estúdio. Com o cenário 
pandémico, as gravações foram realizadas à distância, com cada ator participante das gravações a realizar a 

gravação com equipamentos próprios. Mesmo após o processo de edição, alguns áudios não tiveram a possibilidade 

de correção de problemas na qualidade de gravação de maneira totalmente satisfatória. 

 
O tempo limitado para cada etapa de produção também acabou por limitar a realização de mais gravações, pois o 

cronograma de atividades encontrava-se com pouca diferença de tempo em dias entre uma etapa e outra. Sendo a 

gravação a etapa mais importante e a qual demanda mais esforços e organização para a reunião, mesmo que virtual, 

com cada um dos atores envolvidos, tornou-se inviável pensar em regravações de muitos materiais de outra 
maneira. Algumas gravações foram regravadas pelos próprios atores, mas, como os microfones utilizados por quase 

todos eram provenientes de telemóveis, a evolução de qualidade não é tão superior quanto a gravação em 

equipamentos profissionais e próprios para a atividade. 
 

Portanto, não há unidade na qualidade dos áudios e mesmo o processo de edição não consegue uniformizar os 
áudios para que tenham todos a mesma qualidade, pois foram gravados com equipamentos diferentes em locais e 

acústicas diferentes. 

 

A banda sonora dos episódios ficou limitada, também na componente criativa, pela impossibilidade de utilização de 
músicas com direitos reservados. Portanto, apenas músicas com direitos autorais livres foram utilizadas nas bandas 

sonoras e acabam por afetar um pouco a qualidade da mensagem em alguns momentos. O guião produzido por Marta 

Flores e que foi adaptado continha sugestões musicais, mas todas as músicas continham direitos autorais e assim 

não puderam ser cogitadas para uso. A banda sonora foi utilizada para suportar alguns diálogos, para realizar 
transições de momentos da história e para iniciar ou finalizar os episódios. Ainda assim, a banda sonora não 

compromete a audição dos diálogos. 

 

Os sons ambiente utilizados foram de variados tipos. Alguns para causar uma ambientação, com sons de cidade, sons 

de talheres e outros instrumentos para identificar o ambiente das residências, mas que são menos percetíveis ao se 

ouvir. E outros, como dos treinos de futebol e das universidades, com sons de pessoas a praticar e sons de 
estudantes em salas de aula, esses mais audíveis e percetíveis. 

 

Esses sons, mais característicos, foram usados com propósitos específicos, como é o caso do som do carro citado na 

avaliação, que foi usado na tentativa de criar uma maior imersão no ambiente e para complementar os diálogos das 
personagens e as mensagens do narrador. Sem os sons ambiente e a haver apenas os diálogos dos atores, sem mais 

nada, o conteúdo ficaria vazio, sem complementos e sem a imersão que os sons podem causar para o ouvinte. 

 

A “Duração dos episódios do podcast” foi também referida como uma dimensão crítica. Este foi um ponto avaliado 
desde o início dos trabalhos com o podcast, desde o momento que houve contacto com o guião. Pelo fato do guião ter 

sido criado originalmente para uma websérie, em vídeo, os episódios tinham uma duração curta. Eram 14 episódios, 

que foram reagrupados de dois em dois para formarem sete episódios no total, metade do cenário original. Mas, 

mesmo assim, alguns episódios, principalmente os últimos, acabaram com uma duração menor do que o restante e 
para futuras correções e mudanças o número de episódios poderia ter novas reduções para uma duração maior de cada 

unidade. No momento da decisão, os episódios juntados em dois, que formaram apenas um e diminuíram pela 

metade o número, fizeram 
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sentido quando juntados, pois, a história ainda mantinha a sequência e o ritmo da história também continuava bom. 

 

Houve também sugestões sobre o final, que seguiu uma lógica e previsivelmente contou com a resolução do 
problema. Importa referir que a estrutura da história contou com alterações; inclusive a narração teve o estilo 

alterado em relação ao material original. De uma narração feita por uma personagem exterior à história, passou-se 

para um cenário em que uma personagem conta a história para outra ao longo do episódio, com a intenção de 
causar maior naturalidade e proximidade. 

 

Ainda assim, em relação à sequência e aos diálogos das personagens da história, para além da narração, não ocorreram 

alterações mais drásticas. Um dos fatores que influenciou para não haver a alteração em maior escala foi o facto de 

esse material, anteriormente, ter aprovação de especialistas em saúde mental. Portanto, por mais que fosse necessário 
contar com uma nova aprovação com o inquérito por questionário, preferiu-se manter a estrutura principal para o 

conteúdo e a essência não se perderem com as alterações. 

 
Além desse fator, pesa a ausência de formação teórica ou conhecimentos prévios para a construção de narrativas 

mais complexas como esta apresentada, a qual permitisse capacidade para alterar a história sem perder o conteúdo 

o qual ela se propõe. Novamente o tempo também foi crucial para evitar mais alterações e a possibilidade de uma 

grande mudança no guião, pois esses pontos foram apenas apresentados já quando o podcast alcançava a conclusão. 
 

Ao observar os resultados obtidos com as avaliações por parte das peritas em saúde mental, pode ser verificado que 

estas destacam e aprovam o conteúdo produzido, quanto à adaptação das informações para o público jovem 
universitário, disposição dos temas sobre depressão, clareza da linguagem e diálogos das personagens ao longo dos 

episódios e o uso de formatos em áudio para informar sobre saúde mental. Ficou evidente que o guião e o podcast, 

consequentemente, quanto aos aspetos relacionados ao conteúdo informativo, cumpriu com as expectativas e foi bem 
estimado pelas avaliadoras. 

 

As sugestões de mudanças e alterações estão relacionadas com aspetos técnicos do podcast e não sobre o conteúdo e a 

forma como foi introduzido para o público. Portanto, a intenção inicial, de validação de todos os episódios como 
um formato e conteúdo próprio para jovens estudantes universitários e também como um material informativo 

acerca da depressão, foi cumprida. 

 
 

 Conclusões gerais 
 

Foi possível, através do estudo conduzido com o podcast, em particular pela avaliação e posterior aprovação técnica 
por parte dos especialistas em audiovisual, concluir que o podcast “Um Marco na vida” tem condições para ser 

considerado material em áudio para potencial uso para os fins de podcast de promoção da saúde mental. Os peritos 

fizeram propostas importantes acerca da qualidade do material, especialmente das gravações e acerca de melhorias 
no guião do podcast, com fins de melhorias no aspeto da história, que serão analisadas em trabalhos futuros para 

aprofundamentos. 

 

Do ponto de vista do conteúdo educacional, as médicas psiquiatras avaliadoras analisaram os episódios e 
reconheceram que os conteúdos (falas, informações, atitudes das personagens e a historia em geral) adaptavam-se 

corretamente como um instrumento para promover literacia em depressão em jovens estudantes universitários. As 

considerações feitas serão utilizadas de forma a confirmar o conteúdo para uma possível validação do podcast com o 
publico alvo (estudantes universitários) em novas etapa do processo de estudo. 

 

Os estudos iniciais haviam mostrado que o podcast (por ser um media novo nesta área e ainda com tantas variáveis e 

diferentes usos, com flexibilidade de formatos) não oferecia ainda um modelo estabelecido sobre o qual se poderia 
antecipar recomendações para o desenvolvimento de soluções específicas para saúde mental e depressão para jovens 

estudantes universitários. Vários formatos foram estudados, vários estilos, referências do storytelling, como o 

podcast Serial (McHugh, 2016), um sucesso mundial. Os podcasts sobre saúde mental e depressão que foram 
analisados centravam-se em abordagens nas quais participantes estavam envolvidos em diálogos centrados na 

explicação de factos sobre a doença. Não foram encontrados quaisquer conteúdos utilizando storytelling ou outros 

formatos com mais dinâmica do conteúdo. 
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É importante considerar que no contexto deste trabalho foi possível observar uma evolução do formato e estrutura do 

podcast: num primeiro momento contava com uma narração tradicional, tal qual uma história lida por uma pessoa 

para outra. Porém, após avaliação entre a equipa, percebeu-se que essa estratégia não seria atrativa para o público-
alvo. Portanto, foi sugerida a alteração para algo mais dinâmico e menos narrativo, com uma personagem a contar a 

história para outra como se estivesse a enviar áudios por uma rede social, algo comum entre os jovens. Freire (2013) 

também reafirma o fato de os podcasts Produção Original necessitarem de utilizar de artifícios para manter a 

atenção dos jovens ouvintes de podcasts, os quais muitas vezes tem a atenção dividida quando estão a ouvir este tipo 
de conteúdo. 

 
Dessa maneira, a consideração da fragilidade de atenção na escuta acaba também por reforçar a necessidade de dinâmica 

dos podcasts Produção Original, mediante a aplicação de um ritmo leve e ágil, propiciado tanto pela aplicação de um tom 

mais expressivo e menos formal aos programas quanto pelo uso da edição. (Freire, E.P.A, pg. 724, 2013) 

 

Ao observar as respostas positivas da avaliação sobre o conteúdo informativo com especialistas em saúde, assim 
como as sugestões das avaliações de especialistas em audiovisual, houve a percepção que o material é apropriado 

para exposição ao público dos jovens estudantes universitários. As respostas também deixam sugestões plausíveis e 

soluções que podem ser úteis para futuros desenvolvimentos de materiais análogos ao podcast “Um Marco na vida” 
dentro dos projetos do Digimedia da Universidade de Aveiro. 

 

O período pandémico comprometeu um melhor desenvolvimento, principalmente das gravações e reuniões com 

atores, que foram todos transferidos para plataformas online e causaram atrasos no processo de trabalho para 

conciliar as agendas de um elevado número de atores que participaram das gravações. 

 
A incapacidade de utilização de materiais com melhor qualidade técnica para todos os envolvidos nas gravações 

diminuiu a qualidade final do material gravado. Em condições ideais, as gravações decorreriam em estúdio com mais 

orientações para os atores, tendo em vista um produto com a melhor qualidade possível oferecida pelos 
equipamentos. 

 

Apesar das dificuldades ressaltadas, a avaliação é positiva e espera-se que o material tenha contribuição para a 
sequência dos estudos realizados para desenvolvimento de materiais audiovisuais sobre depressão e saúde mental. 

 
 

 Recomendações para podcasts sobre saúde mental 
 

Após a experiência de produção do podcast “Um Marco na Vida” e de toda a base teórica acerca dos podcasts 

recolhida, foi possível identificar algumas recomendações para futuras produções de podcasts sobre saúde mental. 

 
Uma das principais ideias, encontradas nos materiais bibliográficos consultados, tanto em Robin (2006), Fossard 

(2015) e Dowling & Miller (2019), respeita ao recurso complementar entre material informativo e envolvente (que 

traga a imersão ao ouvinte, o insira no ambiente onde a história acontece, a provocar emoções e reações) e material 
educativo e informativo (que assegure a transmissão clara dos conteúdos). 

 

A história necessita estar a ser contada de forma que o interesse dos ouvintes permaneça. A solução e conclusão 

maior devem ser relevadas na parte final, gerando um climax na história. 
No caso particular deste trabalho, a intenção final do conteúdo é a de que o público-alvo possa obter as informações 

necessárias sobre a depressão, portanto os conceitos sobre o tema necessitam estar claros junto ao entretenimento do 

audiodrama. 
 

É sempre importante a consulta a especialistas em saúde mental para a validação do material, tanto do guião quanto 

o podcast em sua versão final. O podcast não pode transmitir informações não fidedignas que confundam o ouvinte 
mais do que o informe. A validação por parte de especialistas garantirá a integridade de todo o trabalho que venha a 

ser feito. 

 
Outro fator relevante é o tempo do podcast. As avaliações internas, anteriormente, com o guião ainda não adaptado 

para o podcast, concluíram que a duração do vídeo não podia ser a mesma que no caso do áudio. Pelo fato de o 

vídeo poder transmitir mais informações com imagens e em menor período de tempo do que o áudio consegue em uma 

história que misture narração e atuação. No entanto, como a quantidade 
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de material do guião que estava à disposição não propiciava muitos episódios para a série, e a tendência atual é para o 

uso de materiais de curta duração, optou-se por episódios em sua maioria com cerca de três minutos. 

Todos os episódios, reproduzidos em sequência, tem a duração a alcançar pouco acima dos 20 minutos, um tempo 
ainda curto para a média dos podcasts do género. Sendo assim, a conclusão para a questão do tempo é a de ser 

importante haver o controle para não extrapolar e assim perder a atenção do ouvinte em materiais mais longos. 

Mesmo que se subdivida o material em pedaços menores, recomenda-se que se produza um material único e de 

longa duração. 
 

Um dos maiores problemas apontados pelos especialistas em audiovisual quanto ao podcast foi a qualidade dos 

áudios das gravações dos atores. A gravação em locais impróprios e com materiais de menor qualidade, como 

telemóveis, compromete muitas vezes a qualidade do material final, quando se preza por um trabalho próximo do 
profissional em termos de qualidade. Preferencialmente, recomenda- se o recurso à gravação em estúdio, com 

microfones profissionais. 

Concomitante a isso, importa sublinhar a importância da presença de atores. A atuação ganha mais realismo e ritmo 
de acordo com as situações propostas no guião quando feita por atores. 

 

A distribuição também é importante. Atualmente, há plataformas, como o Anchor, para a distribuição de conteúdos 
em áudio e de forma gratuita, as quais não exigem conhecimentos em programação para alterações nos códigos do 

Feed RSS, algo comum no começo da distribuição de podcasts. Bastam processos simples para a distribuição do 

podcast em diversas plataformas, para garantir o acesso de mais pessoas ao material. 

 

Além da distribuição, a periodicidade para o lançamento dos episódios também é importante. Normalmente a 
maioria dos podcasts conta com episódios semanais, com lançamentos sempre no mesmo dia da semana, 

propiciando a fidelização dos ouvintes com o conteúdo. 
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GUIÃO - UM MARCO NA VIDA 

 

 

 

 
1º Episódio 

 

MÚSICA DE ABERTURA 

 

Narrador - Boas, mano. Lembras-te da Sara? Aquela rapariga da Universidade, do nosso ano? 

 

Pensava que era a única amiga nossa com sintomas depressivos, mas atemos outro amigo a passar por 

um mau bocado. 

 

O Marco, sim.. Vou te contar... 

 

 

 

 
SONS DE MARCO PREOCUPADO, MURMURANDO, SE LAMENTANDO, CHORANDO 

 

DIOGO - Então, mano, moramos na mesma casa e quase não te vejo. O que é que se passa? 

 

 

 

 
MARCO – Hum, tenho andado com uns stresses familiares, só isso 

 

 

 

 
DIOGO – Queres falar sobre isso? É que parece-me ser bem mais do que um "só isso"… Andas 

diferente, sempre fechado no quarto ultimamente. 

 

 

 

 
MARCO – Os meus pais estão com dificuldades, a firma está mal. Sabes como é, a crise. Está difícil 

aguentar as despesas da faculdade, do quarto e tudo. A Ana, a minha irmã, está a acabar o 12º, e se correr 

bem vão ser dois a gastar. Estudar é mentira, então as notas estão a descambar... Está tudo a correr mal, 

sabes? 

 

 

 

 
DIOGO – Não sabia, podias ter contado... Tenho andado preocupado contigo 
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MARCO – Não precisas te preocupar. Sinceramente, não me apetece falar com ninguém. Não me leves a 

mal, não é por seres tu, mas simplesmente ando sem motivação. Mas isto passa, tudo bem... 

 

 

 

 
DIOGO – Passa mesmo? Não tens comido nada de jeito, pois não? Nem uma refeição em condições. 

Não vais treinar, nem pareces tu! 

 

 

 

 
MARCO - Acabei com o ginásio agora com esta situação toda, não dá para gastar mais dinheiro. E não 

me apetece cozinhar, como qualquer coisa. Sei que tens saído com o pessoal da tua turma, tudo bem, o 

que eu quero mesmo é ficar aqui no meu canto. 

 

 

 

 
DIOGO – Mano, tu sabes que podes sair comigo na boa. E também sabes que podes contar sempre 

comigo para o que precisares. Não te quero ver assim, tu vê lá! 

 

 

 

 
SONS DA APLICAÇÃO NO TELEMÓVEL PARA OS ÁUDIOS 

 

Narrador - Então, mano, tens-te apercebido da cena do Diogo e do Marco?Lembras-te que te falei da 

Sara? O pá, acho que ela pode ajudar... 

 

 

 

 
SARA - Eu também já estive lá no fundo e quero que tu saibas que, tal como tu estiveste lá para 

mim, eu estou cá para ti. 

 

 

 

 
SOM A MEXER NO TELEMÓVEL PARA LIGAR 

 

 

 

 
DIOGO - Estou, Sara? Olha, obrigado por hoje te teres preocupado comigo. Está tudo bem, tenho é 

andado preocupado com o Marco, o meu colega de casa, sabes quem é? 

 

 

 

 
SARA - (voz no telemóvel) Sim, sei perfeitamente! 
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DIOGO - Pronto, ele tem andado muito em baixo, fecha-se no quarto e quase já não convive com 

ninguém cá de casa... Costumava ir ao ginásio quase todos os dias e agora é raro sair de casa, nem para ir 

às aulas. Não sei bem o que se passa, mas pensei que ele pode estar a passar por uma fase difícil, algo 

parecido com o que tu passaste. 

 

 

 

 
SARA 

 

(voz no telemóvel) 

 

Então, mas... Vocês dão-se bem, certo? Tenta falar com ele e ver o que se passa, vê se o podes ajudar. 

Se realmente ele está muito triste, sem ânimo e sem motivação… Então aconselha-o a falar com um 

profissional... Acredita, é uma boa ideia e o melhor que se tem a fazer. 

 

 

 

 
DIOGO - Pois, eu tenho medo de mexer na ferida, percebes? Ou que ele reaja mal e fique chateado 

comigo. Mas sim, vou ver se consigo falar com ele ainda hoje, estou mesmo preocupado... 

 

Obrigado, Sara. E, mais uma vez, fico mesmo feliz por saber que estás bem! 

 

 

 

 

 

 

DIOGO VAI PARA O QUARTO DE MARCO E BATE NA PORTA A CHAMAR ELE 

 

 

 

 
DIOGO – Marco? 

 

 

 

 
CRÉDITOS 

 

 

 

 
EPISÓDIO 2 
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MÚSICA DE ABERTURA 

 

SONS MENSAGENS DE ÁUDIO 

 
Narrador - Bro, o Marco e a Filipa conheciam-se desde o secundário... Pareciam o casal perfeito, 

pá. E quando aquele namoro acabou o Marco perdeu o rumo das coisas, tudo-lhe lembrava a Filipa 

Som de pessoa se alimentando. Som de pessoa mexendo no telemóvel. Som de pessoa nervosa e depois se 

lamentando 

 

 
BANDA SONORA TRISTE 

 

 
DIOGO 

(muito preocupado) 
 

‘Bro’, porque é que estás nesse estado? O que é que se passou? 
 

MARCO 
 

Porque, mais uma vez, dei comigo a perceber que a minha relação com a Filipa acabou e não consigo 

suportar isso! Estou a desesperar, meu! 

DIOGO 
 

Ya, eu sei que gostavas bué dela, mas não sabia que ainda não tinhas ultrapassado... (faz uma pausa e 

senta-se ao lado do amigo) Mano, é também por isso que tens andado assim? Eu sei que pode ser 

difícil, mas tens de ultrapassar isso, não podes deixar que essa cena te abale tanto... Há tanta miúda gira 

por aí, não podes é desistir de ti! Tens de tentar voltar à tua vida normal, mas sem ela! 

MARCO 

 
 

Eu sei disso, mas não estou a conseguir... Vi um comentário daquele Rúben de EGI no Insta dela e não 

posso acreditar que ela já me tenha esquecido... Não consigo... 

DIOGO 

 
 

Marco, eu acho que se não conseguires ultrapassar isso durante muito mais tempo, terás de pedir ajuda... 

Entendes-me? Não é normal deitares todos os teus objetivos ao lixo por causa de uma relação que 

acabou há quê, dois meses ou mais? Tu gostavas muito dela, eu sei, mas também gostavas do futebol, do 

ginásio... Mano, não podes desistir de ti! Tu importas! Tu és importante para os que gostam de ti! 

BANDA SONORA TRISTE DE 

ENCERRAMENTO 
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CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 
3º EPISÓDIO 

 

MÚSICA DE ABERTURA 

 

 
Narrador - Men, hoje vi o Marco. Ia jogar Futebol. Será que está a dar a volta? SOM 

DE PESSOAS GRITANDO NO CAMPO E JOGANDO FUTEBOL 

 

RUI 
 

Então, desaparecido, 'tá tudo? Ao tempo que não te vejo por aqui! 

 

 
MARCO 

 

'Tá tudo mais ou menos e contigo? Pá, tenho andado com uns stresses e não tem dado para cá vir... 

RUI 
 

Stresses? Mas o que é que se passou? 

 

 
SOM DE PESSOAS GRITANDO E INCENTIVANDO NO CAMPO 

MARCO 

Olha, estás a ver ali o Nuno a contornar os obstáculos? Pronto, eu não estou a conseguir contornar 

os MEUS obstáculos... E por isso nunca mais cá apareci. Mas vou tentar mudar isso. 

RUI 
 

Não sei do que se trata, mas, se precisares de alguma coisa, é só dizeres, sabes disso. 

Muitas vezes o exercício até ajuda e estás mesmo a precisar, essa barriguinha não engana! 

Começa a aparecer que fazes falta! 
 

MARCO 

 
Obrigado, mano! 

RUI 
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Bem, vou dar uma aula no ginásio agora às 17h, vou indo para lá. Qualquer coisa, já sabes. 

Fica bem. 

 

 

SOM DE PESSOAS APERTANDO AS MÃOS 
 

Marco fica a observar o colega a contornar os obstáculos e fica a pensar no quanto ele precisa de 

ultrapassar aquele obstáculo e em como o fará. 

 

 
DIOGO (voz off com eco) 

Se não conseguires ultrapassar isso durante muito mais tempo, terás de pedir ajuda... 

Entendes-me? 
 

MARCO 

(falando sozinho) 
 

Mas vou pedir ajuda a quem? O que é que me está a acontecer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SONS DE MENSAGENS DE VOZ NA APLICAÇÃO DO TELEMÓVEL 
 

Narrador - Ok, depois do futebol o Marco não 

tinha ânimo 

Ainda bem que tinha o Diogo a ter com ele em casa 
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BANDA SONORA REFLEXIVA DE 

TRANSIÇÃO 

 
 

 

MARCO  

"Bro", posso entrar? 

 

DIOGO 
 

Claro, como é que estás? 
 

MARCO 
 

 

Estou mal, parece que a vida deixou de fazer sentido, sabes? (respira fundo, mas fala de uma forma 

atrapalhada) Não me sinto capaz de ultrapassar isto… Sinto que não tenho ninguém, ela era tudo para 

mim, eu sei lá, e com esta situação toda da empresa dos meus pais e tudo, está tudo a correr mal, sei lá, 

só me apetece deixar de existir... 

 

 

DIOGO 

Marco, sabes que me tens a mim! E não só, tens mais amigos, tens família, e acredita que todos nós 

gostamos muito de ti! Tu não tenhas ideias paranóicas!... 

 

 
MARCO 

 

Diogo, sei lá, sinto que não faço falta... Até a Filipa já me esqueceu, a vida está a dar-me um pontapé 

tão grande... Tipo, hoje fui até ao campo e até estive com o Rui... E preciso de perceber como é que vou 

conseguir ultrapassar isto, de voltar a sentir-me normal. Eu olho-me ao espelho e não me importo com o 

que vejo, entendes? E tenho noção de que, há uns meses, já me importava com o que via ao espelho... 

(respira fundo) Estive a pensar no que me disseste, sobre pedir ajuda... A que é que te referias mesmo? 

DIOGO 

Então, mano, pedir ajuda ao médico de família ou a um psicólogo ou assim... Eu não sei, mas tipo, 

lembras-te da Sara? 

MARCO - Sim 

 

DIOGO 

 

Pronto, ela também estava assim como tu, com uns problemas. Foi ficando mais fechada e muitas 

vezes triste, e descobriu que estava com depressão... E, epá, contigo pode-se estar a passar algo 

parecido... 
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MARCO 

(com voz de choro) Pois... 
 
 

DIOGO 
 

 
 

MARCO 

 

Falaste alguma coisa sobre isso com os teus pais? 

 

 
Não, achas? Não os quero preocupar... 

 

 
 

DIOGO 
 

Marco, mas isto é importante, precisas de ajuda! Se quiseres eu acompanho-te a uma consulta ou o 

que precisares, mas tens mesmo de procurar ajuda... A Sara foi acompanhada e recuperou. E assim 

sempre tens alguém com quem possas desabafar e que consegue entender o que realmente se passa 

contigo. Estás assim há dois meses e não é nada normal... 

 

 
MARCO 

Deixa estar... (faz pausa para pensar um pouco) Eu... eu vou ligar ao meu pai para ver se ele me marca 

uma consulta quando eu for para casa. 

 

 
SOM DE PESSOA A FAZER UMA LIGAÇÃO NO TELEMÓVEL 

 

 

BANDA SONORA REFLEXIVA 

COMEÇA AO FINAL DOS SONS DE 

LIGAÇÃO DO TELEMÓVEL 

 

CRÉDITOS 

 
 
 
 
 

 
4º EPISÓDIO 

 

MÚSICA DE ABERTURA 

 

TELEMÓVEL A VIBRAR AO RECEBER UMA CHAMADA 
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PAI 
 

Estou, filho? 
 

MARCO 

(voz no telemóvel) 
 

Estou, pai, tudo bem? Olha, estou a ligar porque preciso de te pedir um favor. 
 

PAI 
 

O que é que precisas? 
 

MARCO 
 

Preciso que ligues para o centro de saúde e que me marques uma consulta na médica de família, para 

quando eu for aí a casa. Poder ser? Eu vou para casa amanhã ao final da tarde, por isso vê se tem 

alguma vaga na sexta ou no sábado. 

PAI 

(voz no telemóvel) 
 

Sim, mas para que é que queres a consulta? O que é que se passa? Estás doente? 
 

MARCO 
 

Eu depois explico, mas não fiques preocupado. Prefiro explicar quando estiver convosco pessoalmente aí 

em casa. 

PAI 
 

Marco, claro que fico preocupado. Passa-se alguma coisa por aí? As aulas, como andam a correr? 

MARCO 

(voz no telemóvel) 
 

Não andam a correr bem e isso faz parte do assunto que eu quero falar convosco. Mas amanhã falamos 

melhor, está bem? 

PAI 

Pronto, depois eu digo-te para quando ficou a consulta, então. 
 

MARCO 
 

Está bem. Mas não quero mesmo que fiques preocupado. Vá, eu agora tenho de desligar. 

Beijinhos aí para casa. 
 

PAI 
 

(voz no telemóvel) 
 

Está bem, beiji... (Marco desliga a chamada) 

SOM DE CHAMADA TERMINADA AO 

FINAL 
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SONS DE ÁUDIO NA APLICAÇÃO DO TELEMÓVEL 

 

Narrador 
 

Então, mano? 
 

O Marco tentou voltar às aulas na Universidade. Mas aquilo não está fácil.... 
 

SOM DE SALA DE AULA E PESSOAS FALANDO 
 

PROFESSORA 
 

Então, Marco, não tens entregue os trabalhos e não te tenho visto nas aulas. Passou-se alguma coisa? 

MARCO 

Tive uns problemas e não tenho conseguido comparecer, mas ............... estou a tentar resolver-me e 

vou voltar a empenhar-me. 
 

PROFESSORA 
 

Pronto, hoje também reparei que não estavas com muita atenção na aula e não é costume teu. 

 

MARCO 

 

Pois, professora ....... (baixa o olhar) 

 

 
PROFESSORA 

 

É que é pena um aluno como tu, que eras bastante empenhado e assíduo, desperdiçar essas capacidades. 

Se for algo em que eu possa ajudar, estou disponível. Entretanto, se precisares de ajuda para recuperar a 

matéria em atraso, avisa-me. 

MARCO 
 

É algo que conseguirei resolver em breve, espero eu. Mas obrigado pela disponibilidade. 
 

PROFESSORA 
 

Pronto, então. Não te prendo mais, vemo-nos na próxima aula. 
 

MARCO 
 

Adeus, professora. 
 

 
 

Narrador 
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Estás aí? 
 

Hoje percebi que o Marco se cruzou com a Filipa na Universidade. Aquilo não deve ser fácil... 

 

 

SONS DE CHUVA, DA RUA E DE UMA PESSOA A CORRER 
 

MARCO 
 

É por causa disto que não consigo ir, por causa dela!... Como é que vou encará-la? Sorrio? 

Faço de conta que não a conheço? Como é que lido com isto? 

 

 
 

BANDA SONORA TENSA 

CRÉDITOS 

 
 
5º EPISÓDIO 

MÚSICA DE ABERTURA 

 

SOM DE ÁUDIOS ENVIADOS NA APLICAÇÃO DO TELEMÓVEL 

Narrador - Bom dia, mano!, Lembras-te que te contei que o Marco tinha conversado com o pai? 

Agora decidiu ir para casa... 
 

SOM DE MALA SENDO COLOCADA NO CARRO E PORTA FECHANDO NO CARRO. 

SOM DO MOTOR DO CARRO E DO CARRO EM MOVIMENTO 

 

 

 

MARCO 

Olá, pai. 
 

PAI 

Olá, filho. Então, como é que estás? 

 

MARCO 
 

Hum, estou mais ou menos... 
 

PAI 
 

Mais ou menos porquê? O que é que se passa afinal? 
 

MARCO 
 

Hum... Sempre me marcaste a consulta? 
 

PAI 
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Sim, ontem liguei para o centro de saúde e não me atenderam, mas hoje voltei a ligar e a médica tinha 

vaga para amanhã às 15h, então marquei para essa hora. 

MARCO 
 

Ok, é uma boa hora. 
 

PAI 
 

Mas qual é a razão da consulta? 
 

MARCO 
 

Pai, eu não tenho andado bem, não sei o que se passa... ou melhor, até acho que sei... Mas perdi 

totalmente a motivação pelas coisas... E quero falar com a médica porque sei que não estou a ir pelo 

melhor caminho. 

PAI 

Tu ficaste assim desde que tu e a Filipa acabaram, não foi? Tens vindo poucas vezes a casa e não dá 

para ter noção de como realmente estás. 

MARCO 

Pai, eu sei que as coisas estão mal com a empresa, então tenho vindo poucas vezes a casa para poupar 

em viagens, não é?... (continua a falar, mas com um tom mais exaltado) Também saí do ginásio, estou a 

tentar não gastar muito dinheiro para ser mais fácil para vocês, isso também me preocupa, não achas? 

PAI 
 

Marco, calma! As coisas estão um pouco difíceis agora, mas iremos resolver isto. Não precisas de te 

preocupar demasiado com o dinheiro, quero que te consigas concentrar nos teus estudos! É bom saber 

que não queres ser um peso extra para nós, mas, se conseguires ir fazendo os exames, já é uma grande 

ajuda! 

SOM DE CARRO A SEGUIR VIAGEM E SOM DE TRÂNSITO E DA RUA DURANTE A 

CONVERSA 

 

 

 

 

 
 

SONS DE ÁUDIOS ENVIADOS NA APLICAÇÃO DO TELEMÓVEL 

 

 
 

NARRADOR - Ei men, boas notícias! Falei ontem com o Marco e percebi que teve uma 

conversa muito fixe com a Mãe. 

 

 

 
SOM DE TALHERES E PRATOS 
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MÃE 

 
 

O que é que se passa, Marco? Porque é que marcaste uma consulta? 
 

MARCO 
 

Mãe, vou tentar ser muito honesto. Desde que a Filipa acabou comigo, eu não tenho conseguido encarar 

as coisas da mesma forma... Tipo, não tenho vontade para nada, nem para sair, não durmo direito, sinto-

me sempre cansado. E custa-me ir para a universidade porque sei que me vou cruzar com ela e não 

quero! (começa a chorar de nervos) Depois, sei que para vocês não está a ser fácil por causa da empresa 

e que estão a fazer as contas já para o ano por causa da Inês ir para a universidade... E eu não vos disse, 

mas não tenho feito nada na universidade... porque não consigo!... Eu já estou assim há bastante tempo e 

não estou a conseguir dar a volta. Sinto-me culpado por estar a falhar convosco e comigo próprio, 

preciso de falar com alguém, de uma ajuda... 

 

 
MÃE 

 

Ó, filho! Sabes que nos podes contar essas coisas e que estamos aqui para ti. 
 

MARCO 

Sim, mas preciso de falar com alguém que me saiba ajudar... Percebes?? 

MÃE 
 

Percebo. Queres que vá contigo à consulta? 
 

MARCO 
 

Não, eu quero ir sozinho. (pausa) Preciso de ir sozinho. 

 

 

 

 

 
 

BANDA SONORA REFLEXIVA 

CRÉDITOS 

 

 

 

 

6º EPISÓDIO 

 
MÚSICA DE ABERTURA 

 
 

 
SONS DE NOTIFICAÇÃO DE ÁUDIO NA APLICAÇÃO DO TELEMÓVEL 
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NARRADOR - As boas notícias continuam! Parece que o Marco arranjou coragem para ir a uma 

consulta! 

SOM DE CONSULTÓRIO MÉDICO, PASSOS 
 

MÉDICA 
 

Então, Marco, o que é que o traz por cá? 

 

 
MARCO 

É complicado... Eu não ando muito bem... Ultimamente, tenho-me refugiado de tudo e todos, tenho 

andado diferente e eu não era assim. Eu pensava que ia passar, mas já foi há três meses que tudo 

começou e tenho de parar com isto, preciso de ajuda... 

MÉDICA 
 

Mas o que é que se passou há três meses? 
 

MARCO 
 

A minha nam...ex-namorada acabou comigo... Disse-me que já não sentia o mesmo. (fica com os olhos 

húmidos por começar a falar no assunto) E eu não consigo ultrapassar isso, não aceito que ela tenha 

deixado assim de gostar de mim. (pausa) Nem sequer vou às aulas porque sei que me vou cruzar com 

ela. (suspira) Depois, as coisas na empresa do meu pai não estão nada famosas e nada ajuda. As minhas 

notas baixaram de uma forma que já nem sei se vou conseguir passar à maioria das disciplinas. Sinto-me 

triste e sempre em baixo, nada me faz sentir melhor, não tenho apetite nenhum, não consigo dormir... 

MÉDICA 
 

Hum... Portanto, ocorreram alguns aspetos negativos na sua vida, e não consegue sentir-se bem. E está a 

sentir-se diferente do que era habitual. O Marco não fazia desporto? 

MARCO 
 

Deixei de fazer. O ginásio custa dinheiro e está complicado para os meus pais, e também não tenho 

vontade nenhuma de fazer exercício, nem energia... 

 

 

 

 

 
 

MÉDICA 
 

Marco, tudo o que me falou agora são sintomas depressivos. Já ouviu falar sobre depressão? 
 

MARCO 
 

Sim... Eu já desconfiava que seria algo assim... 
 

MÉDICA 
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Pronto. É algo delicado, ás vezes difícil de compreender e aceitar. Pode contar comigo, ainda bem que 

marcou esta consulta. Hoje em dia já existem boas soluções e ajudas, tudo se vai resolver, vai ver! Eu 

quero ajudá-lo em tudo o que puder. Eu poderia receitar-lhe antidepressivos, mas acho que o mais 

adequado e importante para si é dirigir-se a um especialista, um psiquiatra. (pega num cartão de visita 

de um psiquiatra que tem na sua secretária). Se quiser, recomendo-lhe um colega, o doutor José 

Campos, ele conseguirá ajudá- lo da melhor forma. 

 

 
SOM DE CHAMADA A SER FEITA 

 

 

 
MARCO 

 

Boa tarde, quero marcar uma consulta... 

 

 

 

SONS DE NOTIFICAÇÃO DE ÁUDIO DA APLICAÇÃO NO TELEMÓVEL 

 

 
 

NARRADOR - A consulta com a médica deu a resposta ao Marco, mas ele ainda sentia-se com medo 

 

Então ligou ao Diogo em busca de apoio 

 

 

 

 

 

SOM DE TELEMÓVEL A VIBRAR EM LIGAÇÃO 
 

MARCO 

 
 

'Tou, mano. Tinhas razão. Fui a um psiquiatra que a minha médica me recomendou e… Estou com 

depressão... (pausa) Pá, é uma cena muito marada. Mas pronto, preciso de ajuda e vou conseguir tratar-

me. Preciso de recuperar as minhas forças, preciso de voltar ao que era dantes. Sinto que o tratamento 

é importante e eficaz e que me vai permitir mudar isso! 

 

 

 

 

 
 

DIOGO 
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Tens de ser mais forte do que essa doença, mano. Mas eu vou puxar por ti! E vais conseguir ficar 

completamente bem! Sabes que podes contar comigo para o que precisares! 

MARCO 
 

Pá, Diogo, obrigado por te teres importado com isto e por teres sido tu a falar comigo sobre o assunto. 

Sinceramente, acho que, se não fosses tu a ir ter comigo naquele dia, não teria tido o click que tive, 

continuava naquele fundo e pronto, 'tás a ver? 

DIOGO 

 

 
Mano, não tens de agradecer. 'Tamos juntos, já sabes! 

BANDA SONORA ESPERANÇOSA 

CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 
 

7º EPISÓDIO 

 

MÚSICA DE ABERTURA 

 

SOM DE NOTIFICAÇÃO DE ÁUDIOS NA APLICAÇÃO DO TELEMÓVEL 

 

 

NARRADOR - Man, está mesmo tudo finalmente a rolar com Marco. Cruzou-com a Filipa e reagiu 

na boa... E está a jogar como dantes!. O nosso camisola 7 está de volta! 

SOM DE PESSOAS FALANDO NO CAMPO DE FUTEBOL, BARULHO DE PESSOAS A JOGAR 

FUTEBOL 

 

 
RUI 

 
 

Então, 'bro', consegues fazer o contorno desses obstáculos até à próxima etapa, sem falhar? 

É que nunca mais tentaste e deves estar destreinado! (ri-se) MARCO 

 
Claro, mano! Já ultrapassei obstáculos bem piores na minha vida e já alcancei etapas que achei nunca 

conseguir, por isso... Não são estes marcos que me vão superar agora! 
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DIOGO – É bom te ter de volta, Marco! 

 

 

 
BANDA SONORA FELIZ CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Apêndice Digital 
 

Podcast “Um Marco na Vida” , disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/14IdaoeO_meBI35cnYcnFtyJzKbK11PgQ?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/14IdaoeO_meBI35cnYcnFtyJzKbK11PgQ?usp=sharing
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