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Resumo: O presente trabalho busca observar a participação do público no Portal 

Paiquerê, site da Rádio Paiquerê AM, emissora que atende a cidade de Londrina e região. 

Para o estudo, serão analisadas algumas postagens na seção “Você é o Repórter”, onde os 

próprios ouvintes têm a possibilidade de enviar materiais. Sabe-se que o veículo rádio 

tem passado por uma transformação considerável nos últimos anos, sobretudo com a 

popularização das tecnologias móveis, como os smartphones, o que aproxima a emissora 

do receptor. O artigo4 inclui discussão teórica sobre convergência midiática e participação 

do ouvinte-internauta. Conclui-se, portanto, que essa interação não só representa um 

estreitamento de laços do ouvinte com a emissora como também representa parte do 

processo de transposição do veículo rádio para a internet. 

Palavras-chave: Convergência midiática. Radiojornalismo. Participação. 

 

1. Introdução 

 

A Rádio Paiquerê AM é uma emissora tradicional na cidade de Londrina, norte 

do Paraná. Fundada em 9 de fevereiro de 1957 por Pedro de Worms, é ouvida também 

nos municípios de Cambé, Rolândia, Apucarana, Ibiporã e Jataizinho. Com programas 

regionais e interativos, o público é convidado a participar da programação e dos debates 

promovidos (CAPELLO, 2011). Essa relação com o ouvinte é marcante, o que dá à Rádio 

um caráter popular e uma penetração expressiva na cidade e região. Muitas vezes, é um 

dos principais elos entre os cidadãos rurais e a região metropolitana de Londrina. A 

emissora tem sua programação diversificada, na qual o tripé esporte-jornalismo-prestação 

de serviços é predominante (MAKIOLKE, 2010), com destaque para a prestação de 

serviços. 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Estudante de Graduação 6º. semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Londrina – UEL, e-mail: 

giovanniporfirio01@gmail.com 

 
3 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Londrina – UEL, e-mail:  

mkaseker@gmail.com 
 
4 O artigo apresenta dados iniciais obtidos em fase exploratória do Projeto de Pesquisa A imagem jornalística em um 

contexto de mobilidade e convergência midiática, iniciado em 2016 no Departamento de Comunicação da UEL. 
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A emissora conta com a participação do público para concretizar esse processo. 

Segundo Klöckner e Bragança (2001), esse caráter popular denota a intensificação do 

fenômeno do “ouvinte-cidadão”, que vai além daquilo que a mídia lhe oferece, sugerindo 

e cobrando novos temas. No caso do “Você é o Repórter”, o ouvinte tem a possibilidade 

de expor os problemas cotidianos da cidade de Londrina que eventualmente não seriam 

percebidos pela emissora. Além de um “ouvinte-cidadão”, pode-se considerar que se trata 

do surgimento de um “ouvinte-repórter”, nas palavras de Klöckner e Bragança (2001). O 

público pode enviar vídeos, fotos ou relatos de problemas no trânsito, obra pública não 

realizada ou malfeita, praças abandonadas, realizando uma função que antes era destinada 

apenas à equipe da emissora. 

O problema que dá origem a este estudo pode ser expresso pelas seguintes 

perguntas: de que modo acontece a utilização de mecanismos (fotos/vídeos) criados para 

a interação e a participação dos ouvintes no ambiente da rádio em análise? Que papel 

essas participações representam na programação da rádio? 

Esse estudo se faz necessário diante da relevância social da Rádio Paiquerê AM, 

que é líder de audiência em Londrina e uma das emissoras mais tradicionais da cidade. A 

contribuição científica desta pesquisa é a de acompanhar as transformações na 

participação do público em uma rádio hertziana. 

Os seguintes pressupostos são adotados: 

a) A Rádio Paiquerê tem caráter fortemente popular, o que facilita a interação 

com o público, que passa a produzir conteúdo. Por sua vez, a emissora reforça 

seu caráter de prestadora de serviços. 

b) Uma emissora hertziana já possui os mecanismos necessários para promover 

uma aproximação com seu público, no entanto, estes são intensificados com o 

uso do celular conectado à internet. Essa participação é essencial para 

alimentar o conteúdo da rádio. 

O objetivo geral do artigo é debater como se dá a participação do público em 

tempos de convergência e mobilidade na seção “Você é o Repórter”, do portal da Rádio 

Paiquerê na internet. Os objetivos específicos são: 

 Identificar as produções audiovisuais publicadas (foto, vídeo ou relatos), 

observando a qualidade e disposição das mesmas no site da rádio. 

 Categorizar os formatos das participações do público. 
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 Analisar o aproveitamento dos materiais enviados e sua relação com os 

processos de produção da notícia.   

Apresenta-se neste artigo um recorte da Pesquisa de Iniciação Científica ainda em 

andamento. Como metodologia, será realizado um estudo de caso, envolvendo análise de 

conteúdo, entrevistas e observação direta. De acordo com Duarte (2006), baseado nos 

registros de Yin (2001), o estudo de caso é um método de investigação de um tópico 

empírico que utiliza um conjunto de procedimentos previamente elaborados. Nesta etapa, 

apresenta-se dados parciais, relativos à análise das postagens publicadas na seção “Você 

é o Repórter”, no período de janeiro a junho de 2017, no Portal da Rádio Paiquerê. 

 

2. O rádio e a convergência 

 

O veículo rádio tem passado por um processo de inúmeras transformações, 

sobretudo com o avanço da internet. A esse processo, Jenkins (2009) dá o nome de 

convergência midiática, se referindo ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas midiáticas, à cooperação entre vários mercados de mídia e à migração dos 

públicos dos meios de comunicação. Para Salaverría citado por Kaseker (2017), a 

convergência consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e 

sociais. Em tempos de convergência de mídias, o rádio está se apropriando de outras 

características comunicativas para que o público também participe da programação.  

Dentro desse conceito está o de rádio expandido, descrito por Marcelo 

Kischinhevsky (2016), no qual outras linguagens, além dos elementos tradicionais já 

utilizados no veículo rádio, sonoros podem contribuir para a interação com o ouvinte: “O 

rádio expandido, remediado pelos meios digitais, pode oferecer não apenas seus 

elementos sonoros tradicionais – voz, música, efeitos -, mas também imagens, vídeos, 

gráficos, links para blogs e toda uma arquitetura de interação” (KISCHINHEVSKY, 

2016, p. 133).  

Segundo o autor, a prática do compartilhamento e etiquetagem nos perfis de 

emissoras de rádio são ricas em sentido, mesmo que o usuário dedique pouco tempo a 

essas atividades.  Nesse novo ambiente, o rádio tem se mostrado ágil ao se associar com 

mídias sociais, diretórios e portais. Assim, potencializa a circulação de seus conteúdos e 

explora sua maior vantagem competitiva diante da TV e da imprensa 

(KISCHINHEVSKY, 2016). 
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3. Ouvinte-internauta 

 

 A interação no rádio não é novidade no jornalismo. Segundo Quadros (2014), no 

início dos anos 60, os ouvintes telefonavam para as emissoras informando desastres, 

participando das seções de achados e perdidos e compartilhando receitas. Porém, ao se 

popularizar a partir da década de 1970, o telefone aumenta a interação do ouvinte de 

forma síncrona5. “Tanto o telefone fixo como posteriormente o celular serão 

determinantes para a aparição do ouvinte como atração na programação” (QUADROS et 

al, 2017, p. 201). 

Já na década de 90, com a popularização do telefone celular, ocorre a entrada do 

rádio na internet (QUADROS; LOPEZ, 2014). Deste modo, o receptor de rádio também 

se torna um ouvinte-internauta, o que leva as emissoras a se adaptarem a esse novo 

cenário. “Algumas emissoras, ao estruturarem seu site com um perfil interativo e 

amplamente informacional, com preocupações com navegabilidade e integração em redes 

sociais, mostram-se adequadas ao contexto tecnológico e informacional da internet” 

(LOPEZ, 2010, p. 52).  

Aqui, com base nos autores Mielniczuk (2012), Machado (2005) e Barbosa 

(2007), Kaseker identifica as diferentes fases de desenvolvimento do webjornalismo. Na 

primeira geração, ocorre inicialmente a simples transposição dos conteúdos impressos 

para a internet; numa segunda fase, cria-se uma linguagem própria; em um terceiro 

momento, há a incorporação de materiais multimídia e dispersão em rede, apropriando-

se das ferramentas de bases de dados como recursos de apuração em uma quarta geração 

até chegar ao momento atual, em que a portabilidade, a mobilidade, a facilidade e as novas 

formas de interação se somam às características anteriores (KASEKER, 2017). 

Antigamente, as intervenções do ouvinte na programação se davam em conversas 

com os comunicadores, ao vivo, caracterizando-o mais como fonte de informação do que 

como repórter. Entretanto, esse cenário mudou. Hoje, com aparelhos de última geração 

que permitem a realização de fotografias, áudios e vídeos, os ouvintes se tornaram mais 

ativos e não pode mais ser visto como um mero receptor: é também internauta, produtor 

de conteúdo, e como é característico do público de rádio, gosta de participar das decisões 

sobre a programação da emissora. (LOPEZ, 2010). 

                                                 
5 É a interação online, por telefone ou fax, diferente da assíncrona, através de e-mails ou cartas (LOPEZ, 

2010, p. 52). 
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Neste caso, é importante analisar como se dá a participação do ouvinte em um 

contexto de convergência, comparando as produções “amadoras” e “profissionais” das 

imagens veiculadas. Para Kaseker (2017), a discussão é importante, já que a distinção 

entre a produção do jornalista, permeada por transformações, e a do repórter cidadão, que 

participa dos noticiários enviando suas imagens amadoras é, em muitos casos, 

imperceptível. 

Além disso, com a participação frequente na programação, o público acaba 

aprendendo a utilizar os meios, as técnicas utilizadas pelos profissionais, uma fala 

concernente ao estilo do jornalismo, bem como tem a capacidade de avaliar o que é notícia 

e o que interessa à comunidade (KASEKER, 2017). Antes, as barreiras entre receptor e 

emissor podiam ser demarcadas. Entretanto, com a internet, esse comportamento mudou, 

e o hoje o público pode “trazer contribuições ao processo jornalístico ao incluir camadas 

de significação ao acontecimento jornalístico, combinando elementos para informar, 

criticar, e até para produzir humor a partir de uma notícia” (ZAGO apud KASEKER, 

2017, p.2). 

 

4. “Você é o Repórter” 

 

A primeira publicação na página do “Você é o Repórter”, dentro do Portal 

Paiquerê, ocorreu em abril de 2016. Desde então, centenas de reclamações, denúncias e 

serviços foram publicados na página, conteúdos que ficam dispostos na íntegra para serem 

acessados a qualquer momento. 

Na plataforma, além do ouvinte-internauta ter acesso a todas as produções, ele 

pode enviar a sua própria matéria, anexando arquivos de imagem, links de vídeos da 

página YouTube, bem como um breve relato, dando detalhes sobre o fato ocorrido. 
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Figura 1 – Plataforma de envio de materiais para o “Você é o Repórter” 
Fonte: Paiquerê (2017). 

 

Os assuntos são bem variados. Vão desde cavalos soltos na rua até rachaduras em 

viadutos. Em sua maioria, os temas são: lixo, praças abandonadas e tomadas pelo mato, 

falta de sinalização nas ruas (ex: semáforos desregulados), ruas mal iluminadas, vias com 

asfalto precário (buracos), animais soltos nas vias da cidade e, em alguns casos, acidentes 

de trânsito. Em determinados momentos, é o próprio repórter da emissora que faz a 

cobertura do fato. Os comentários na página do site, logo após a publicação, também são 

vinculados ao Facebook. Geralmente, as imagens são recebidas via aplicativos de 

mensagens, como o WhatsApp. 

Para a análise, foram selecionados todos os materiais postados desde o início do 

ano de 2017 na seção do “Você é o Repórter”, totalizando 109 publicações. A primeira 

publicação é do dia 02 de janeiro de 2017 e a última é do dia 29 de junho de 2017. Além 

de observar os assuntos mais comentados, bem como autoria das publicações e dos textos 

postados, houve a análise sobre os materiais que compunham essas publicações. Para essa 

última, leva-se em consideração publicações com apenas relato; relato e foto; relato e 

vídeo; relato foto e vídeo. Em um outro momento, foram levados em consideração alguns 

casos especiais, como de flagrante, imagens na vertical/horizontal e de baixa qualidade 

que foram colocados pela emissora em algumas publicações. 

 

4.1 Assuntos mais comentados 
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Na tabela abaixo, estão os assuntos mais encontrados nas publicações analisadas. 

Na categoria “Outros”, por exemplo, conteúdos como imprudência no trânsito e poluição  

de rios foram os mais citados. Já em “Serviços”, um dos assuntos mais comentados estava 

relacionado ao recapeamento de ruas. Observa-se que a maioria dos materiais enviados 

tem um caráter de reivindicação de serviços a serem prestados pela prefeitura, como, por 

exemplo, reclamações sobre mato alto e/ou desmatamento (34%) e entulho e lixo (21%), 

conforme mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1 – Assuntos mais comentados – “Você é o Repórter” 

Mato alto/desmatamento 37 34% 

Entulho/lixo 23 21% 

Outros 18 17% 

Serviços 12 11% 

Animais soltos 8 7% 

Problemas com semáforos/sinalização 7 6% 

Acidentes 4 4% 

Total 109 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.1 Autoria das publicações 

 

Na seção “Você é o Repórter” da Rádio Paiquerê, em 23 postagens (21% do total), 

repórteres da própria emissora têm produções veiculadas na seção, enquanto os materiais 

produzidos pelo ouvinte somam 86, isto é, 79% do total. 

 

 
Figura 2 – Autoria das publicações (em %) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

21%

79%

Matéria feita pelo repórter Matéria feita pelo ouvinte
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4.2 Texto da publicação 

 

Alguns textos encontrados nas publicações, sejam eles provenientes de matérias 

enviadas pelo repórter ou pelo ouvinte, são alterados pela redação (65 postagens, isto é, 

60% do total). Em 44 publicações analisadas (40% do total), o texto encontrado é o 

enviado pelo ouvinte na íntegra, sem alterações feitas pela redação da emissora. 

 

 
Figura 3 – Texto das publicações (em %) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.3 Tipos de publicações 

 

Em todas as publicações analisadas na pesquisa, em nenhum caso foi encontrado 

apenas texto, seja ele alterado pela redação ou do ouvinte na íntegra. A maior parte delas 

continha texto e foto (89 publicações, isto é, 82% do total). O restante das publicações 

era composto por texto e vídeo (18 publicações, isto é, 17% do total) e texto, foto e vídeo 

(2 publicações, isto é, 2% do total). O número expressivo de publicações com foto pode 

ser explicado por alguns fatores técnicos. “A utilização da fotografia está diretamente 

relacionada ao desenvolvimento tecnológico da rede, especialmente no que diz respeito 

às conexões e à velocidade de transmissão de dados” (FELZ, 2008, p. 14). 

 

 

 

60%

40%

Texto alterado pela redação Texto do ouvinte na íntegra
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Figura 4 – Tipos de publicações (em %) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outro dado importante pode ser notado nas tabelas 2 e 3 mostradas a seguir. Por 

um lado, das 65 publicações com textos elaborados pela redação, a maior parte dos 

materiais (fotos e vídeos) foram enviados por ouvintes. Como observado na tabela 2, 32 

fotos (49%) e 11 vídeos (17%) foram enviados por ouvintes, ao passo que apenas 17 fotos 

(26%) e 4 vídeos (6%) foram provenientes de repórteres. 

 

Tabela 2 – Materiais alterados pela redação 

 Ouvinte % Repórter % Total % 

Foto 32 49% 17 26% 49 75% 

Vídeo 11 17% 4 6% 15 23% 

Foto+Vídeo 0 0% 1 2% 1 2% 

Total (relatos) 43 66% 22 34% 65 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Por outro lado, das 44 publicações com textos do ouvinte na íntegra, todos os 

materiais (fotos e vídeos) foram enviados pelo ouvinte, sem a participação do repórter. 

 

Tabela 3 – Materiais do ouvinte na íntegra 

 Ouvinte % Repórter % Total % 

Foto 37 84% 0 0% 37 84% 

Vídeo 6 14% 0 0% 6 14% 

Foto+Vídeo 1 2% 0 0% 1 2% 

Total (relatos) 44 100% 0 0% 44 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

0%

82%

17%

2%

Publicações com apenas relato Publicações com relato e foto

Publicações com relato e vídeo Publicações com relato, foto e vídeo
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Portanto, isso nos leva a concluir que independentemente se as publicações são 

alteradas pela redação ou são publicadas na íntegra, os materiais (fotos e vídeos) enviados 

são provenientes, em sua maioria, dos ouvintes. Isso quer dizer que os estes possuem uma 

participação massiva no que diz respeito às publicações no “Você é o Repórter”. 

 

5. Casos específicos 

 

5.1 Casos de flagrante 

 

Dentre os materiais enviados para a seção do “Você é o Repórter” da Rádio 

Paiquerê AM, seja por ouvintes ou por repórteres da emissora, alguns deles foram 

registrados como flagrante. Em um deles, o repórter da emissora flagra o momento em 

que um motorista imprudente atravessa uma ponte em alta velocidade, colocando em risco 

a sua vida e a dos outros motoristas. 

 

 
Figura 5 – Caso de flagrante registrado pelo repórter

Fonte: Paiquerê (2017). 

  

5.2 Imagens na vertical/horizontal 

  

Dentro da análise de material do “Você é o Repórter”, alguns recursos 

audiovisuais chamaram a atenção, como vídeos na vertical e/ou na horizontal. Essa 

discussão é importante sobretudo quando analisamos a qualidade dos materiais 

publicados, ou seja, se a imagem consegue definir o que o ouvinte/repórter da emissora 

está querendo transmitir.  
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Entretanto, as imagens verticais são frutos de muitas críticas. Por um lado, 

usuários que se dividem em smartphones e tablets de telas razoavelmente pequenas, e 

outros que consomem no computador e tevê, com telas maiores (COSTA, BRASIL, 

2016). O fato é que o uso de imagens verticais deve ser usado com cautela para que não 

haja perdas de informação. “Muito mais que uma tendência, os vídeos verticais são 

resultado das mudanças no hábito de consumo de mídia móvel (COSTA, BRASIL, 2016, 

p. 14). 

Em um dos casos, o vídeo enviado pelo ouvinte foi veiculado ao canal do YouTube 

da emissora. Na Figura 6, percebe-se que o formato do vídeo impede que a totalidade do 

problema seja vista, neste caso, o de recapeamento de uma rua. 

 

 
Figura 6 – Caso de um vídeo na vertical

Fonte: Paiquerê (2017). 

 

Enquanto isso, na figura 7, com o dispositivo móvel na horizontal, já é possível 

enxergar o problema como um todo, neste caso, a qualidade da água que sai da mangueira 

e a mesma sendo mostrada no recipiente. 
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Figura 7 – Caso de um vídeo na horizontal

Fonte: Paiquerê (2017). 

 

Desta forma, podemos concluir que os registros feitos na horizontal, em sua 

maioria, têm melhor qualidade e conseguem mostrar o problema em um ângulo maior, 

diferentemente dos vídeos na vertical. 

 

5.3 Imagens de baixa qualidade 

  

Alguns casos de imagens com baixa qualidade foram registrados durante o 

período de análise de “Você é o Repórter”. De acordo com Felz (2008), como nem todos 

os usuários possuem acesso aos sistemas rápidos de conexão ou aparelhos modernos, os 

webjornais de modelo perceptivo preferem organizar e oferecer imagens mais leves, que 

carregam mais rápido, ainda que essas sejam de baixa qualidade. 

Em um deles, a foto enviada pelo ouvinte aparece com alguns borrões, o que nos 

leva a crer que a emissora não é rigorosa nos critérios sobre a qualidade das imagens que 

são enviadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

 
Figura 8 – Foto de baixa qualidade

Fonte: Paiquerê (2017). 

 

6. Considerações finais 

 

Diante do que foi apresentado, conclui-se que o “Você é o Repórter”, seção 

dedicada à participação dos ouvintes no Portal Paiquerê, é de grande relevância para o 

jornalismo participativo dentro dos parâmetros de abrangência da emissora. Neste caso, 

alguns aspectos positivos puderam ser observados. 

O primeiro deles é a participação do público em si, que tem nesse quadro um 

espaço para se expressar como cidadão. Pôde-se notar ainda que os assuntos mais 

presentes nas postagens do período analisado têm um caráter de reivindicação de serviços 

a serem prestados pela prefeitura. É interessante observar a abertura que a emissora dá 

para essa temática, firmando-se como uma prestadora de serviço. A participação dos 

ouvintes no portal também representa uma transferência da audiência para essa nova 

plataforma e se configura num estreitamento de laços com a emissora. 

Entretanto, em relação aos recursos que compõem a publicação, foi possível 

perceber que não há um filtro rigoroso por parte da emissora, o que nos leva, em um outro 

momento, a questionar como se dá essa participação por parte do público, já que “o nível 

de interação depende, em grande parte, do sistema de controle utilizado por cada site ou 

canal. Esse controle pode ser feito por jornalistas/editores, pelos próprios internautas ou 

é inexistente” (LINDEMANN, 2007, p. 49).  

De um modo geral, percebe-se uma certa dificuldade de adaptação do veículo 

rádio na era do jornalismo participativo. Porém, ainda que seja um processo a longo prazo,  
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a Rádio Paiquerê trabalha para se auto afirmar como uma rádio moderna e oferece na 

internet novidades em relação ao modelo hertziano. “Não se trata ainda de uma nova 

emissora de rádio nas páginas da web, mas de tentativas de oferecer ao ouvinte novas 

possibilidades de gêneros e novas formas de interação” (PRATA, 2008, p. 69). 

Alguns pontos levantados na apuração dos dados são importantes para uma 

segunda etapa de análise posterior, que será por meio de entrevistas in loco e observação 

direta. A quantidade de postagens feitas por repórteres da emissora em um espaço 

reservado aos ouvintes, bem como a quantidade de textos alterados pela rádio (sejam eles 

provenientes de repórteres ou ouvintes) chamaram a atenção e serão analisados em um 

segundo momento.  

Neste caso, será possível saber os critérios de seleção adotados pela Rádio 

Paiquerê e como são tratadas as produções feitas pelos ouvintes até a emissora. No 

desenvolvimento do projeto será observado como outras potencialidades da internet são 

exploradas no Portal Paiquerê, como multimidialidade, hipertextualidade, 

personalização, instantaneidade e memória. 
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