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RESUMO 

 

Este trabalho final de graduação tem o objetivo de verificar as rotinas de produção do programa 
Controle Geral. Apresentado pelo jornalista e bacharel em Direto, Vicente Paulo Bisogno, o 
programa é transmitido pela Rádio Imembuí de Santa Maria. Pesquisado através de um estudo 
de caso, foram aplicadas técnicas de observação e participação do objeto estudado. Além de um 
breve resgate histórico sobre o veículo rádio no país, estado, município e sobre a rádio Imembuí, 
há também um relato sobre a participação do Controle Geral como programa jornalístico. O 
tratamento dado às notícias, o apresentador, a prestação de serviço, o ouvinte e os temas que 
interessam ao receptor, suas formas de participação no programa e as marcas que fazem do 
Controle Geral se manter no ar há mais de trinta anos são outros assuntos abordados neste 
trabalho. 
 

Palavras-chave: Controle Geral. Programa. Rádio.  
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 O rádio é um dos meios de comunicação mais rápidos e eficientes na transmissão das 

notícias. Isso ocorre pela sua instantaniedade e objetividade. A fala, a música, os efeitos sonoros 

e o próprio silêncio são os elementos da linguagem radiofônica. Os demais meios de 

comunicação, como TV, impressos e internet, se baseiam, muitas vezes, pelos dados coletados e 

divulgados nas rádios. Programas que vão ao ar logo pela manhã têm uma audiência 

considerável, e fazem parte do cotidiano do ouvinte que escuta sua rádio de preferência. O 

ouvinte dorme e acorda ouvindo rádio. Ele busca saber as primeiras informações do dia, a hora e 

a temperatura certas, bem como os acontecimentos marcantes do dia anterior. As estações de 

rádio podem apresentar radiojornais como parte da programação normal transmitida diariamente 

ou mais freqüentemente, em horários fixos. 

 O trabalho que realizaremos será baseado nos conceitos de rotinas de produção do 

programa Controle Geral, da Rádio Imembuí AM 960 KHz, de Santa Maria (RS). O programa 

completou 32 anos no dia 1º de dezembro de 2007. Atualmente, ele é apresentado das 8h10min 

às 10h30min, de segunda a sexta, pelo radialista, jornalista e bacharel em Direito, Vicente Paulo 

Bisogno. Faremos, ainda, um estudo de caso do programa, onde buscaremos respostas aos 

atributos que fazem o Controle Geral se manter no ar por mais de 30 anos e sob o comando de 

um mesmo apresentador. 

Estudaremos também as marcas de referencialidade que o programa conduz aos ouvintes, 

a maneira de contato entre ambos, e de que forma a produção influencia no programa, e a 

possível credibilidade e fidelidade que o apresentador cria com o público ouvinte. Analisaremos 

ainda as estratégias da equipe de produção na atualização e apuração das notícias.  

 O contrato de leitura foi aplicado acerca da verificação dos critérios de noticiabilidade, 

credibilidade e audiência que o programa pode possuir em relação ao ouvinte. Enfim, ousamos 

responder a seguinte questão: “Quais os atributos utilizados pelo programa Controle Geral para 

se manter no ar por mais de 30 anos?”. 

O aprofundamento do trabalho que fizemos se baseia na resposta para esse 

questionamento no capítulo três. Antes disso, o primeiro capítulo resgata um pouco da história 

do rádio no país, no estado, no município e a história da própria Rádio Imembuí. 
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O segundo se baseia no estudo do programa Controle Geral, com técnicas utilizadas, 

suas rotinas dentro da produção e equipe, a observação do apresentador no contato com o 

ouvinte e o contrato de leitura entre os dois, conforme Mozahir Salomão. 

No quarto capítulo falamos sobre a pauta utilizada no programa, a prestação de serviço 

que desenvolve, entrevistas, a ligação com o ouvinte e a repercussão do Controle Geral para a 

sociedade, empresas, orgãos públicos e privados etc. 

A análise do programa, as notícias locais, as formas como o ouvinte participa e as 

marcas de auto-referencialidade do Controle Geral estão no capítulo cinco e finalizam os dados 

apurados neste trabalho final de graduação. 

 Acreditamos que esta pesquisa pode servir para motivar outros acadêmicos de 

Jornalismo a pesquisarem mais sobre o meio rádio e seus personagens, valorizando a história de 

emissoras, programas e profissionais, especialmente em Santa Maria.  

 

2 METODOLOGIA  

  

 Dentre os diversos tipos de análise propostos, o estudo de caso foi o que mais se 

associou neste trabalho, após estudarmos outras maneiras de análise. Além de ser um dos vários 

modos de se realizar uma pesquisa sólida, incluem as experiências vividas, histórias e o contato 

no meio com o objeto de estudo. Conforme Yin (2001), em geral, estudos de casos se 

constituem na estratégia preferida quando o “como” e/ou o “por que” são perguntas centrais, 

tendo o investigador um pequeno controle sobre os eventos, e quando o enfoque está um 

fenômeno contemporâneo dentro de algum contexto na vida real.  

 Existem diversos tipos de estudo de caso, mas o proposto neste trabalho é o estudo de 

caso de uma pesquisa descritiva sobre o programa Controle Geral. Ele visa a descrever as 

características do programa entre várias variáveis, envolvendo técnicas padronizadas de coletas 

de dados, questionário e observação sistemática, relatando suas rotinas de produção, seu 

trabalho em equipe, maneiras de conquistar o ouvinte e manter sua fidelidade e, ao programa, 

credibilidade. 
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 Foram coletadas entrevistas com produtores e ex-produtores sobre a montagem do 

roteiro dentro do programa.  Os ouvintes, apesar de não ser um estudo de recepção, também 

foram analisados em perguntas relacionadas ao programa e ao apresentador. 1  

Experiências vividas no acompanhamento de estúdio como participante serviram de 

embasamento sólido para esta pesquisa. Yin (2001) ainda salienta que o caso pode ser usado 

para determinar então se as proposições de uma teoria estão corretas, ou se algum jogo 

alternativo de explanações poderia ser mais pertinente. Desta maneira, o caso pode representar 

uma contribuição significante para conhecimento da teoria construída.  

 A partir da formulação do problema de pesquisa a ser estudado, a primeira etapa foi 

definir a forma de análise a ser feita. Neste pensamento, o presente trabalho é um estudo de 

caso, e se caracterizou, num segundo momento, como histórico e cultural. 

 A parte de análise foi feita através de referências bibliográficas e acompanhamento 

direcionado, ao vivo em contato com o objeto de estudo, e como ouvinte escutando o programa. 

A aproximação com a equipe de produção, apresentador e componentes do programa foi outra 

etapa de seguimento de dias com nossa presença no estúdio. O contato com ex-produtores do 

Controle Geral foi feito primeiramente por telefone. Depois, pessoalmente e, posteriormente, 

através de e-mails. Questionário de perguntas foi apresentado ao apresentador relacionado ao 

programa e sua vida particular. 2 

 Numa segunda etapa, acompanhamos as rotinas de produção do programa, saímos da 

rádio em um automóvel do programa para acompanhar a Unidade Móvel, um dos quadros de 

prestação de serviço à comunidade. Outro quadro de utilidade pública analisado neste trabalho 

foi a Linha do Ouvinte. 

 A técnica de observação foi apurada no trabalho. O contrato de leitura, conforme teoria, 

também foi analisado e descrito. Entrevistas e repercussão do programa nos meios de 

comunicação e sociedade, como um todo, também foram destacados. Os temas que interessam o 

ouvinte no programa, as marcas de auto-referencialidade e a participação do ouvinte no 

programa completam os estudos feitos nesta pesquisa. 

                                                
1 Conforme anexo da página 48 
2 Conforme anexo da página 58 
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 A análise descritiva do programa Controle Geral foi fundamentada e acompanhada no 

período de 10 a 27 de outubro de 2007. Entre os dias 23 e 27 de outubro, o programa foi 

gravado em um CD. Ainda foi feita uma decupagem nos dias 23 e 24 de outubro. 3 

 Acreditamos que este estudo aplicado oferece a possibilidade de explorar todos os 

aspectos representativos da perspectiva da análise proposta – que estejam no caminho da 

confirmação ou da refutação da questão-problema. 

 Considerando a sistemática do Controle Geral, essa proposta de análise nos pareceu 

procedente, uma vez que teríamos respaldo suficiente para o estudo de caso, com base nos 

procedimentos acima citados, fosse um método adequado de observação e identificação das 

características que nos levariam a uma possível resposta ao problema apresentado. 

  

3 A HISTÓRIA DO RÁDIO 

 

3.1 O rádio no Brasil 

 

 Os Estados Unidos beneficiados pelas grandes indústrias eletro-eletrônicas, após a 

primeira Guerra Mundial, buscaram novos países para garantirem seus lucros. O Brasil foi um 

dos que compraram estes inovadores aparelhos, chamados rádio.  

No país, o rádio começou a ser implantado em 6 de abril de 1919, quando Oscar Moreira 

Pinto, fundava a Rádio Clube de Pernambuco, em Recife, com um transmissor importado da 

França. Isto é o que se tem registro da primeira emissora no país.  

Em setembro de 1922, em uma festa alusiva ao 1º Centenário da Independência, 

realizou-se a primeira emissão via rádio no Brasil: o discurso do presidente da República, 

Epitácio Pessoa. Sampaio (1971, p. 19), relata que “o discurso de Epitáfio Pessoa, e emissões de 

música lírica, conferências e concertos, captados nos oitenta receptores que, com licença 

especial, tinham vindo dos Estados Unidos e haviam sido distribuídos a autoridades e pessoas 

de destaque ou instalados em praça pública”. 

                                                
3 Conforme em anexo na página 59 
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 Esta demonstração inicial do que seria o rádio não agradou às pessoas presentes, que 

reclamavam muito do barulho que emitiam os grandes alto-falantes que anunciavam as 

transmissões dos locutores da época. 

 Em 1923 entra a primeira rádio "regularizada" no ar, a Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro, fundada pelo antropólogo Edgar Roquete Pinto e o cientista Henrique Morize, com o 

slogan de "trabalhar pela cultura dos que vivem na nossa terra e pelo progresso do Brasil".  De 

acordo com Lotário (1997, p. 20), "figuras como Padre Landell de Moura e Roquete Pinto muito 

fizeram para a afirmação do rádio como meio de propaganda política".  

Lotário relata que, desde o início, o rádio sempre foi conquistando o interesse público à 

autopromoção. Os próprios fundadores, já na implantação do rádio no país, manipulavam os 

ouvintes de alguma forma, utilizando o veículo.  

 O rádio começou a ganhar mais força em 1924, quando Elba Dias iniciou uma 

popularização das transmissões, lançando a Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro. Ferrareto 

(2001, p.21), afirma que "Dias aproveita e, ao mesmo tempo, serve de incentivador a cantores 

sem ascensão na época". 

 Começa a ter início a parceria feita pelas rádios e gravadoras. Com isso o rádio passa do 

interesse comercial para o idealismo dos pioneiros. Até 1932 o rádio se manteve o mesmo, 

quando comerciais e verbas de anunciantes começaram a dar retorno financeiro, protegidos pela 

lei institucionalizada em 1º de março de 1932, decreto nº 21.111, que dava espaço de 10% à 

veiculação comercial sobre a programação total da emissora. As primeiras emissoras eram 

mantidas por clubes ou sociedades e sobreviviam graças aos seus contribuintes, associados e por 

doações eventuais de entidades.  

 O surgimento do elenco em rádio também era novidade, e com ela as rádios passaram a 

ter seus atores e atrizes, fixos, exclusivos, e com roteiros já programados, com horários e datas 

dos programas da semana. Rádio-novelas, programas de auditórios e humorísticos também são 

adicionados à programação. Segundo Ferrareto (2001, p. 21), "com a busca constante por 

público e anunciante, o rádio brasileiro transforma-se em meio de comunicação de massa". Por 

ser um veículo de massa, o rádio acaba possuindo uma audiência ampla, isto incluído as 

diversas faixas etárias e classes sociais dos ouvintes. 

 Em 1940, a Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, emissora privada, é tomada pelo 

Governo Federal. 
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 A década de 40 foi considerada “a época de ouro no rádio no Brasil", devido à massa de 

entidades empresariais no país. Surgem rádios de grande importância no país, como a Rádio 

Record e Tupi, em São Paulo, e a Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Ainda na década de 40, 

programas de auditório, musicais e de humor, vedetes e rádio-novelas ganham mais espaço.  

Em 1956 o jornalismo esportivo é destaque, uma revolução na linguagem, com o sistema duplo 

sendo implementado. Ocorre a cobertura de repórter nos dois lados do campo, relatando os 

lances com o narrador.  Editorias de informação, com o passar dos anos, começavam a 

conseguir mais espaços, com as rádios adaptando-se aos horários dos ouvintes.  O jornalismo de 

utilidade pública estabelece grande vínculo da emissora com o ouvinte. Os prejuízos ao rádio, 

causados pela invenção da televisão, foram bastante significativos e pesaram muito para que, a 

partir da segunda metade da década de 50, o meio entrasse em declínio e vivesse sua fase de 

grande desânimo. Começa, então, na década de 60, um processo de profunda alteração na 

estrutura de programação do rádio. Surgem os comunicadores que, aos poucos, vão ganhando 

espaço e aperfeiçoando sua arte, criando toda uma nova geração de programas de rádio.  

 
A partir dos anos 70, começa a transformação para que o rádio conseguisse sair 
definitivamente do marasmo em que caiu a partir dos anos 50. A tendência à 
especialização mostrou-se cada vez maior. As emissoras passaram a identificar-se com 
determinadas faixas sócio-econômico-culturais, procurando dirigir-se a elas e buscar 
sua linguagem nos próprios padrões das classes que desejavam atingir. 
(ORTRIWANO, 1985, p.24). 

 

 Nos anos 70, os ouvintes já ligados em rádio aumentaram, pois o rádio começou a ser de 

fácil acesso. E uma nova revolução começou a acontecer no rádio: as emissoras em Freqüência 

Modulada (FM), abriram um novo campo para a expansão do meio, a partir da pioneira 

experiência da Difusora FM, em São Paulo. 

 Nos anos 80 o rádio começava a se estruturar em associações e redes. Quando se refere à 

evolução no rádio até os dias de hoje no Brasil, Jung (2004, p. 13) cita que: “o rádio, apesar de 

ter mais de oitenta anos, ainda é um velho desconhecido. Isso pode soar estranho se levarmos 

em consideração os números desse veículo, que alcança 96% do território nacional, a maior 

cobertura entre todos os meios de comunicação, com público aproximado de noventa milhões de 

ouvintes”.  
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 A transmissão e simultaneidade do rádio incluem todos os diversos pontos do país, nos 

diversos lugares, mais longes e impossíveis de receber sinal, o rádio se aproxima.  

 Para Charaudeau (2006, p. 107), “o rádio é, por excelência, a mídia da transmissão 

direta e do tempo presente”. 

 

3.2 O rádio no Rio Grande do Sul 

 

         O Padre Landell de Moura, na década de 20 já fazia experimentos com 

radiodifusão. Suas idéias chegaram a ser mais avançada que as de Marconi em relação ao 

telégrafo sem fio e ao rádio. Foi Landell de Moura quem efetivamente colocou voz no rádio em 

1904, que até então só transmitia sinais telegráficos. Patenteou seu sistema no Brasil e Estados 

Unidos, para onde viajou em 1901, enfrentando muitas dificuldades. A validade da patente 

expirou, não sendo renovado o registro, mas, a radiodifusão como a conhecemos hoje, 

desenvolvida através de emissoras constituídas, tem seu primeiro registro em 1924. No mesmo 

ano, a Rádio Sociedade Riograndense, fundada por Augusto Carvalho e membros do Jornal A 

Federação, teve uma experiência que duraria dois anos, em Porto Alegre, e deixaria o seu 

registro na história gaúcha. 

        Em contrapartida, a primeira emissora a constar nos registros foi a Rádio Pelotense, 

instalada em uma loja comercial na cidade de Pelotas. É a primeira rádio gaúcha oficialmente 

considerada pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT).  

A seguir, vem a Rádio Sociedade Gaúcha, fundada em 1927, na festa da Uva, em Caxias do Sul.  

 
Enquanto isso, em Porto Alegre, os poucos ouvintes privilegiados tinham que se 
contentar com a programação da Rádio Sociedade, do Rio de Janeiro e das rádios 
estrangeiras. E dois anos depois, em 1927, seguindo o modelo “clube de ouvintes”, 
entrou no ar a Rádio Sociedade Gaúcha. (THOMÉ ET AL, 2001, p. 10-11). 
 

 Na metade dos anos 30 há uma evolução considerável em crescimento de rádios no 

interior do Rio Grande do Sul. Surgem a Rádio Cruzaltense em 1930, em Cruz Alta; a Rádio 

Cultura, em Pelotas, em 1933; a Rádio Farroupilha, em 1935, em Porto Alegre, criada pelos 

filhos do General da Revolução Farroupilha, Flores da Cunha, sendo a primeira a possuir um 

canal internacional exclusivo.  
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 Em 1942, a Rádio Imembuí de Santa Maria e a Difusora Riograndina, em Rio Grande 

também davam seus primeiros passos. Um ano após, em 1943, vai ao ar, em Uruguaiana, a 

Rádio Charrua. Na mesma época, o então grupo Balvé lança mais quatros emissoras no interior: 

a Rádio Alegrete, a Rádio Carazinho, a Rádio Erechim e a Rádio Santo Ângelo. As cidades de 

Bento Gonçalves e São Leopoldo também já sintonizavam nas rádios Sociedade Difusora e 

Progresso, sendo esta última integrante do grupo Emissoras Reunidas.  

 Enxergando o projeto no rádio no decorrer dos anos e após Segunda Guerra Mundial, as 

rádios da Capital, Farroupilha, Gaúcha e Difusora, juntaram forças e se modernizaram em 

estruturas para poderem atender a demanda de notícias.  

 O Repórter Esso, primeiro noticiário de informações exclusivas do Brasil, foi 

transmitido pela primeira vez, no estado, pela Rádio Farroupilha. 

 
O repórter Esso era elaborado com base em notícias da Segunda Guerra Mundial pela 
agência norte-americana United Press (UPI) e redigidas por redatores da agência de 
Publicidade McCann-Erickson, detentora da conta da Esso Standard de petróleo, 
companhia multinacional patrocinadora do programa jornalístico. (MOREIRA, 1991, 
p.26). 

 

 Nos anos 50 também se constituíram mais rádios no estado, como a Rádio Minuano, de 

Rio Grande; e a Rádio Taquara, de Taquara, em 1950; a Rádio Clube de Canela, de Canela; e a 

Rádio Caçapava do Sul, de Caçapava do Sul, em 1951.  

 O rádio com foco nas informações começa a aparecer. Diferente de outras emissoras 

brasileiras, mesclando uma linguagem própria casada com notícias, música e entretenimento, 

surge a Rádio Guaíba de Porto Alegre, também de propriedade do presidente do Jornal Correio 

do Povo e Folha da Tarde, sendo uma rádio de informação ligando o ouvinte às notícias do dia. 

Para Lotário (1997, p. 22), “desde cedo a Guaíba apresentou coberturas internacionais: a Copa 

Mundial de Futebol, na Suécia; e retransmissões dos sinais bip-bip do Sputnik II, de Moscou”. 

Sendo assim, estava dada a largada do rádio-informação no estado. 

 
O rádio protagonizou um momento épico entre 26 de agosto e 5 de setembro de 1961. 
Após a renúncia do presidente Jânio Quadros, os militares ameaçavam tomar o poder e 
prender o vice-presidente João Goulart, assim que retornasse ao Brasil. Leonel Brizola 
organizou a Cadeia da Legalidade, requisitando a freqüência da Rádio Guaíba para 
transmitir as resenhas noticiosas, levadas ao ar diretamente do Palácio Piratini. Além 
de informar os radiouvintes sobre os acontecimentos em Brasília, Brizola conclamou a 
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população para a mobilização nos Comitês de Resistência Democrática, com o objetivo 
de garantir a posse de João Goulart. (LOTÁRIO, 1997, p. 22). 

 

 Thomé et al (2001, p.16) explica que “a radiofonia rio-grandense fazia valer, na prática, 

a inspiração do lema da cultura de nossa terra, pelo progresso do país”. 

 

3.3 O rádio em Santa Maria 

 

 A maior cidade da região central do estado só foi receber uma rádio de ofício na década 

de 40. Passaram-se 20 anos desde a sua aparição no Brasil, mais precisamente em Pernambuco e 

Rio de Janeiro, conforme registros. Foi instalada como pioneira na cidade a Rádio Imembuí, em 

13 de fevereiro de 1942.  

 Apenas seis anos mais tarde, outra rádio surgia no município, a rádio Guarathan, 

fundada em 23 de abril de 1960. A rádio Universidade em 27 de maio de 1968. No mesmo ano, 

a Medianeira-AM, em 13 de agosto . A rádio Atlântida Santa Maria Ltda surge em 27 de abril 

de 1979, seguida da rádio Pampa, em agosto de 1988. 

 As rádios Nativa FM, criada em 1989, e Rádio Santuário FM, vão ao ar em 1989. A 

Rádio Transamérica FM, de 1994, acompanha a evolução cinco anos mais tarde. As mais novas 

são as rádios Itapema e a CDN (extinta), que faz parte da Rede GaúchaSat.  

 Ao total hoje, o município conta com 13 rádios ao total, sendo cinco AMs (Medianeira, 

Imembuí, Santamariense, Guaratham e Universidade), seis FMs (Atlântida, Itapema, Antena1, 

Medianeira, Nativa e  Rede Universal e duas comunitárias (Caraí e Comnorte). 

 

3.4 A rádio Imembuí 

 

 As primeiras movimentações que indicavam a permissão da primeira rádio de Santa 

Maria começariam a circular no Edital do Jornal A Razão, do dia 26 de Janeiro de 1942. O 

edital convocava os acionistas para uma reunião à noite, no Clube Caixeiral, aonde uma 

Assembléia Geral de Constituição seria feita. Depois de resolvida a assembléia, a Rádio 

Imembuí AM, constitui-se em uma potência de meio KW e na freqüência de 930 KHZ. 

 A data de sua criação se deu em 13 de fevereiro de 1942.  Foi instalada na primeira 

quadra da rua Dr. Bozano, hoje popularmente conhecida como Calçadão. Na rua Doutor Bozano 
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com a rua do Acampamento, no primeiro andar do prédio, ficava a sede da rádio. À sua frente, a 

Praça Saldanha Marinho. 

 Sendo a pioneira na cidade, a Rádio Imembuí marcou época com suas rádio-novelas, 

desfiles, festas e programas de auditório.  A comunidade estava sempre presente na audiência. 

 De sua antiga sede, a rádio mudou-se para o primeiro andar de um prédio entre as ruas 

Floriano Peixoto com Doutor Bozano. Anos mais tarde, para a rua Venâncio Aires e o último 

endereço atual é na rua Walter Jobim, 222. 

 O primeiro responsável pela rádio foi o Dr. Carlos Brenner, advogado e fazendeiro, 

empossado diretor da Rádio Imembuí na época. Entre funcionários, radialistas e técnicos, 

diversos nomes conceituados que fizeram parte, como: Francisco do Ó, Murias Bastos, Jarbas 

Beguerestein, Pacífico de Assis Brasil, Fred Germano, entre outros. 

 Conforme Rechia, (2006, p. 132) “o locutor principal era Francisco do Ò, o primeiro a 

transmitir, pela rádio, uma partida de futebol em Santa Maria, o Rio-Nal, entre Internacional e 

Riograndense”. 

 

4. A HISTÓRIA DO PROGRAMA CONTROLE GERAL 

 

4.1 O PROGRAMA CONTROLE GERAL 

 

 O programa Controle Geral nasceu em 1º de dezembro de 1975 na rádio Imembuí. 

Originalmente, seria uma rádio-revista, com entradas de correspondentes de outras cidades, 

entrevistas, notícias policiais e informações de serviço, além de utilidade pública. A idéia inicial 

era a de fazer um programa de variedades, diário, com três horas de duração, (das 7h às 10h), 

sendo que também foi testado das 6h 30min às 9h e das 7h às 9h. O programa seria voltado ao 

jornalismo, com espaço para reportagens, entrevistas, e mesclando atrações musicais. Mas, com 

o passar do tempo, a música foi sendo reduzida, de duas canções a cada meia hora, passou para 

uma e depois só para encerrar o programa.  

 Os dias de apresentação do programa chegaram a ser de segunda a sábado, sendo o 

sábado, com especiais, ao vivo nas comunidades locais. O normal do programa segue sendo até 

hoje de segunda-feira a sexta-feira.  
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 O Controle Geral já esteve na grade de programação da Rádio Santamariense durante 

sete anos. Iniciou na Rádio Imembuí, de 1975 a 1997, depois migrou para a Rádio 

Santamariense, onde ficou de 1997 a 2004, retornando novamente para rádio Imembuí. 

 O programa, em todos esses anos de migração entre as duas emissoras de rádio, teve dois 

horários, o primeiro das 6h às 8h15min na Rádio Santamariense; e, depois, de retornar para a 

Imembuí em 4 de abril de 2004, voltou a ser transmitido no horário que segue até hoje, das 

8h10min às 10h30min. 

 Dos quadros criados pelo programa, se mantêm até hoje no ar: o “Registro do Fato”, 

espaço destinado a entrevistas; “Opinião”, que recebe a participação de convidados especiais; e 

o quadro “Cartas na Mesa”, que é o editorial do programa. 

 Dentre os quadros que já foram adicionados e excluídos do programa com o passar de 

seus 31 anos no ar, alguns prestavam serviço à comunidade, como o já extinto “Utilidade 

Pública”, que transmitia diariamente a relação de encomendas nas estações ferroviária e 

rodoviária da cidade. O “Repórter Comunitário” foi outro quadro diretamente ligado aos 

ouvintes, onde líderes comunitários de bairros ou vilas tinham participação direta no programa.  

 Correspondentes pagos também faziam parte da programação, com participação 

obrigatória. Direto de Porto Alegre, falava o repórter Marco Antônio Baggio, que trabalhava, na 

época, na Rádio Guaíba e também chefiava a Central da Interior do Caldas Junior. Depois foi 

gerente da Rádio Gaúcha. De Brasília, Juanito Bernardo; e de São Paulo, havia uma transmissão 

de informações do central do país pela Rádio Bandeirantes. 

 De Porto Alegre também vinha em ondas curtas o “Correspondente Musical”, que Paulo 

José comandava, ainda, quando a Rádio Gaúcha tinha programas musicais. A música foi se 

extinguindo conforme o número de informações ia aumentando. Por fim, o correspondente 

musical durou apenas meio ano, sendo substituído pelas notícias.  

 Quadros específicos também fizeram parte da programação do Controle Geral, como 

informações sobre o tempo, com horários fixos; uma agenda diária com informações de eventos 

sociais da cidade, chamado “Controle Social”; e a “Agenda”, que era apenas nas sextas-feiras. O 

“Controle Geral Regional” era outro quadro que fazia cobertura da região, e o “Controle Geral 

História”, que foi por longo tempo um quadro em que o historiador Romeu Beltrão lia trechos 

de suas pesquisas, transformadas posteriormente em livros. Na Rádio Santamariense, este 

quadro teve a produção do professor Cirilo Costa Beber.  
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 “Nossas ruas, Nossa história” foi o quadro de maior importância cultural do programa, 

pois resgatava a história de Santa Maria geograficamente. Este quadro teve a colaboração da 

professora Leoniza Vilarino e destacava, também, a história das pessoas homenageadas com 

seus nomes nas ruas. Era aguardado pelos ouvintes, principalmente, porque o anúncio do 

personagem era antecipadamente dito no ar.  

 Os quadros que fazem parte do programa Controle Geral, hoje, são: os “DEBATES”, o 

“REGISTRO DO FATO”, “OPINIÃO”, “POR DENTRO DA CIDADE”, “UNIDADE 

MÓVEL” (eventual), “CONTROLE GERAL SAÚDE” (quartas-feiras), “POLÍCIA”, 

“ESPORTES”, “MANCHETES”, “LINHA DO OUVINTE” E “CARTAS NA MESA”. 

 O desenvolvimento do roteiro do programa Controle Geral foi dividido em quatro 

momentos. Na primeira etapa, o roteiro teve a criação feita pela direção da época, Antônio 

Abelin - o superintendente; Paulo Corrêa – assessor; Vicente Paulo Bisogno – apresentador, e 

pelo repórter Régis Hoher. Na segunda etapa, o roteiro foi atualizado pela jornalista Sandra de 

Deus. A então produtora acabou fazendo uma abertura padrão com algumas informações 

necessárias para quem ligava o rádio de manhã cedo. No terceiro momento, quando o programa 

passou para a Rádio Santamariense e com a saída de Sandra de Deus, Candido Otto da Luz 

assumiu a produção do programa e fez novas modificações no roteiro.  

 No retorno do programa para a Rádio Imembuí, o roteiro sofreu a maior modificação. 

Alcides Henrique Zappe (superintendente), Carlos Roberto Nunes (atual produtor) e Vicente 

Paulo Bisogno criaram o roteiro que é seguido até hoje. Só há alterações quando surge alguma 

informação ou registro mais atual, tendo prioridade sobre a formatação pré-estabelecida. Para 

Barbeiro e Lima (2003, p. 68), “o produtor deve eleger um tema mais importante para iniciar o 

programa, um assunto que interesse ao ouvinte e provoque impacto a ponto de sensibilizar a 

audiência. Mas ele também está comprometido com a instantaniedade da notícia”. 

 Muitas modificações aconteceram com a chegada da década de 80. O Controle Geral 

passou a ter uma relação muito estreita com os ouvintes e criou o que hoje está se fazendo em 

grandes emissoras: uma espécie de central do ouvinte.  

 O programa chegou a ponto de ter neste período quando iniciava às 7h da manhã, 

informações como a temperatura dos bairros Caturrita, Camobi, Salgado Filho, Tancredo Neves 

e da Santa Marta.  
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 O ouvinte era tão ligado ao programa que, antes da abertura, levantava, observava a 

temperatura e ligava. Isso permitia a Vicente Paulo Bisogno informar a temperatura em 

diferentes pontos da cidade. Constituía-se um serviço, através de uma rede informal de 

repórteres. 

 Este relacionamento do Controle Geral com o ouvinte levou o programa, uma vez por 

mês, para um bairro ou vila de Santa Maria, ao vivo.  

 O investimento da Rádio Imembuí foi grande. No início, a equipe era composta por vinte 

pessoas, entre produtores, repórteres e correspondentes. A estrutura permitia manter diversos 

correspondentes, em Brasília, Porto Alegre e São Paulo. Pelo menos três vezes por semana, 

personalidades nacionais eram entrevistadas no Controle Geral. 

 Quando a rádio dispunha de mais dinheiro para investir, eram contratados 

temporariamente repórteres de geral para cobrir a editoria de polícia e fazer a cobertura nas ruas, 

com a recém-criada Unidade Móvel. 

 As vinhetas e chamadas do novo programa foram todas gravadas por renomados 

locutores de Porto Alegre, impondo mais qualidade ao novo produto que surgia. O primeiro 

programa foi feito na Cohab Tancredo Neves, um dos maiores núcleos habitacionais da cidade. 

Como entrevistado, foi convidado o comandante geral da Brigada Militar, falando sobre a 

segurança na cidade. Conforme Barbeiro e Lima (2003, p. 69), “programas jornalísticos ao vivo 

têm um grau de risco grande. Por isso, todo cuidado na veiculação de reportagens, denúncias, 

nomes de pessoas ou empresas, etc.”. 

 O programa é divido em quadros conforme o roteiro. Informações manchetadas dão 

início ao programa. Os debates (mesa-redonda) são compostos por quatro pessoas, Cláudio 

Zappe, Alcides Zappe e Fernando Adão Schmidt, mais o apresentador Vicente Paulo Bisogno. 

Os debatedores são fixos, salvo em algumas situações em que é recebida uma personalidade em 

especial, mas o apresentador sempre tem o controle do quadro. Os debatedores são ligados de 

alguma forma à rádio e aos ouvintes, levantando questões relacionadas ao município em um 

entendimento do que melhor pode ser feito para solucionar ou apenas comentar a notícia 

pautada.  Conforme Prado (1989, p. 91), “a fórmula mais completa, dinâmica, ágil e atraente de 

polemizar no rádio é a mesa-ronda. Nela participam representantes de diversos pontos de vista 

sobre o tema a ser debatido. Os pontos de vista expostos podem ser contrapontos ou 

complementares”. 
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O debate é o espaço à discussão aprofundada de um determinado tema, assunto ou 

problemas relacionados ao interesse da população. Tem o objetivo de analisar determinados 

conceitos que emergem do cotidiano, interpretando-os. 

 Informações que são relevantes para o município e região, notícias de diversas editorias, 

temperatura, e as informações da unidade móvel, quadro criado no auxilio da comunidade que 

necessita de algo, uma reclamação, uma ajuda e também alguma informação de extrema 

importância. 

 O quadro da Unidade Móvel é feito ao vivo, com a participação do ouvinte, 

interagindo com o apresentador, por intermédio do repórter, que usa um aparelho celular. Há um 

tempo entre cinco e dez minutos de tolerância nas entrevistas para que o assunto não se torne 

monótono ao ouvinte. 

 As informações, como notas, matérias, relatos, artigos etc, coletadas em outros 

veículos de comunicação, são modificadas para a linguagem radiofônica pelo próprio 

apresentador. Coloca-se um pouco de opinião na leitura, trazendo a informação para a própria 

linguagem do programa. Em casos de matérias assinadas, dá-se o devido crédito ao seu autor 

(a). 

O programa comandado pelo apresentador gerencia a restrição de tempo de uma matéria 

e outras informações, sabendo que o tempo do acontecimento é diferente do apresentado, o 

tempo de consumo da instância de recepção é simultâneo. 

 
Assim, o que define a atualidade das mídias é, simultaneamente, o espaço-tempo do 
surgimento do acontecimento, o qual deve poder ser percebido como contemporâneo 
por todo e qualquer indivíduo social (inclusive o jornalista), e o espaço-tempo da 
própria transmissão do acontecimento entre as duas instâncias da informação. 
(CHARAUDEAU, 2006, p, 107). 

 
 As reportagens da Unidade Móvel são feitas pelo produtor e repórter Carlos Nunes. 

Eventualmente, em casos de sobrecarga de trabalho, é feita por Fabrício Santos Vargas, por 

Cláudio Albert ou por Alcides Zappe. A pauta da “Unidade Móvel” é produzida pelo próprio 

apresentador junto com o produtor. Geralmente, os assuntos são levantados durante os debates 

ou pela linha do ouvinte. Com a modernização e a globalização, o programa obtém informações 

de outros veículos, tais como: jornais, revistas, televisão, telefone e internet.  
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A Unidade Móvel é um quadro pautado pelo próprio ouvinte, é uma associação entre a 

linha do ouvinte e a mesma. Sugestões e reclamações de ouvintes do programa anterior são 

apuradas pela reportagem, que se desloca até o local do acontecimento para a apuração dos 

fatos, ou se for o caso, do repórter estar na rua com a unidade móvel, deslocar-se ao local 

imediatamente. 

 
A mobilidade do suporte (um simples microfone que tem a faculdade de se deslocar 
por toda parte), uma tecnologia ao mesmo tempo simples (não há nada mais fácil 
atualmente do que captar ondas sonoras) e sofisticada (potência e sensibilidade de 
microfones miniaturizados) faz com que seja possível estar rapidamente no local das 
operações a seguir todos os movimentos dos protagonistas. (CHARAUDEAU, 2006, 
p. 107). 

 

 A produção atual do programa é conduzida pelo apresentador, Vicente Paulo Bisogno, e 

pelo repórter Carlos Nunes. Entrevistas têm lugar garantido no programa. A pauta vem de 

notícias de interesse público e com relevância. As entrevistas duram em média, de cinco a dez 

minutos. O entrevistado ou o convidado relata algo que está para acontecer, como feiras, 

eventos e acontecimentos importantes. Há ainda, as entrevistas com os representantes da cidade, 

como prefeito, secretários, vereadores e deputados que respondem a questionamentos sobre o 

município.  

 Pré-entrevistas como filtragem do ouvinte, não ocorre. É adotado por uma questão 

operacional e uma filosofia profissional. Um retorno ao ouvinte é dado, depois de anotado seu 

telefone e recebida a ligação de volta, o ouvinte pode participar do programa.  

 A linha do ouvinte incentiva, com isso, a prática da cidadania. O ouvinte fica livre para 

expressar sua opinião, ciente e avisado pelo próprio programa, de que é responsável por isso.   

 A linha do ouvinte foi criada justamente para fazer esta proximidade do programa com o 

ouvinte, mais precisamente, trazer o ouvinte até o apresentador. Tem um papel importante nesta 

intimidade apresentador / ouvinte.  

 É a maneira mais rápida na solução das respostas aos questionamentos feitos pelos 

ouvintes, como reclamações, críticas e sugestões de problemas relacionados à cidade e região.  

O espaço destinado à opinião é ao vivo. Ocasionalmente, pode ser gravado na rádio. Na 

sua maioria, ele é transmitido pela pessoa através de um aparelho celular. O escolhido pela 

produção tem de dez a quinze minutos para expor sua opinião, sendo o profissional (a) 
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especialista no assunto. Este quadro é diário, de segunda a sexta. Uma característica singular no 

comentário é a continuidade. Na análise dos acontecimentos, o comentarista deve prever os 

desdobramentos dos fatos, estabelecem conexões com assuntos factuais e a expectativa das 

conseqüências. O comentário tem destaque no programa. O comentarista deve discernir os fatos 

e avaliar de maneira isenta e imparcial.  

 A finalização do programa, que tem duração de duas horas e meia, é controlada no 

roteiro. As manchetes, que foram destaque no dia anterior e no atual, são lidas novamente. 

Considerações finais e agradecimentos também ocorrem. 

 Diversas pessoas e profissionais, durante esses trinta e um anos, passaram pelo programa 

Controle Geral, entre eles: Régis Hoher, Sandra de Deus, Candido Otto da Luz e Carlos Roberto 

Nunes, na produção; Hermes Brondani, Gercy Goldani, Anderson Santos e Jorge Caneda, como 

operadores; diretores: Antônio Abelin, Quintino Oliveira, Paulo Correa, Cláudio Zappe, Alcides 

Zappe e Jonhy Rosa. Alguns ícones da radiodifusão também fizeram parte, como Arnaldo 

Souza, Petrônio Cabral, Luiz Alberto Vargas e Fernando Adão Schmidt. 

 

4.1.1 Técnica de observação 

 

 A pesquisa deste objeto de estudo foi feita a partir de uma técnica de observação e 

participação no programa, no sentido de anotar e comparar métodos de produção da equipe e 

suas rotinas de trabalho dentro e fora do estúdio. Uma pesquisa demanda atenção, tempo e 

dedicação do pesquisador, pois o pesquisador empenha-se no ambiente natural e social do 

objeto de estudo. 

 No caso do programa Controle Geral, este ambiente social é a Rádio Imembuí. Seu 

ambiente natural é completado por sua equipe, incluindo a produção, apresentador, repórteres, 

colaboradores e técnicos. Inclui o seu estúdio de transmissão, os computadores, microfones e o 

estúdio técnico de som. 

 As características da pesquisa participante proporcionam a utilização de estratégias que 

são aplicadas na fase deste trabalho, e são citadas por Peruzzo (2005, p. 125), “a presença 

constante do observador no ambiente investigado, para que ele possa ver as coisas de dentro; o 

compartilhamento, pelo “investigador, das atividades do grupo ou do contexto estudado, o 

“interesse dos fatos”; assumir o papel do outro” tentar entender sentido de suas ações”.  
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 Estas características dão conta da proposta, elencando as rotinas de produção que são 

incluídas no programa Controle Geral. 

 A pesquisa participante dá a liberdade de estudo mais aprofundada e próxima sobre o 

objeto de estudo, seu método aplicado de entrevistas, maneira de trabalhar, os horários a 

cumprir, o tratamento e o respeito com os ouvintes e para com a equipe. Faz o objeto estudado 

aproximar-se, saindo do campo da universidade e entrando no do acontecimento, do trabalho, do 

mercado, da realidade. 

  
Acredita-se que uma pesquisa ancorada na dialética possa apanhar o fenômeno em sua 
complexidade e profundidades, ou seja, suas origens, suas partes constitutivas, os 
significados e as transformações sofridas. Em outras palavras, procura captar o 
“movimento” e nele compreender a essência e todas as dimensões do fenômeno. 
(PERUZZO, 2005, p. 130). 

 

 Com entrevistas e acompanhamento do programa em seu ambiente natural, a observação 

é mais bem direcionada e aplicada no embasamento construtivo do trabalho. 

 A pesquisa na qual a participação como pesquisador é atrativa, pode ser inovadora à 

medida que acontece o aprofundamento do trabalho.  

  Este estudo tem como finalidade adicionar alguns propósitos: a observação de 

fenômenos importantes na produção e acompanhamento do programa, sua produção, tratamento 

da notícia, com o ouvinte e a apresentação, e o retorno do programa na audiência e 

credibilidade. Segundo Peruzzo (2005, p. 130), “ou seja, propõe-se ir além da constatação 

crítica sobre as manipulações da mídia e seu poder de influência, cujos estudos se ancoram nos 

referenciais teóricos da teoria crítica da tradição Frankfurtiana, e, ao mesmo tempo, contribuir 

para o avanço da pesquisa em comunicação e para a transformação social”.  

 O tipo de pesquisa aplicada tem como objetivo incluir o pesquisador no ambiente do 

programa. Isto se associa ao acordo entre o objeto estudado e o pesquisador. Os dias de 

participação como observador foram feitos num período de noventa dias intercalados, com três 

dias de participação em cada semana. Rádio-escuta, ao vivo, entrevistas, contatos com o 

ouvinte, com a equipe de produção, com os técnicos e com o apresentador, fizeram parte da 

aplicação da pesquisa observante. Para Saperas apud Peruzzo (1998, p. 163), “é um tipo de 

pesquisa que consiste na observação participativa de segmentos de processo de comunicação de 
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massa com a finalidade de descobrir os comportamentos, os usos e as interpretações que faz o 

público dos meios de comunicação social”.  

 Nesta pesquisa participativa há a finalidade de observar o comportamento de alguns 

ouvintes em relação ao objeto estudado. O trabalho também possibilita ao pesquisador 

ambientar-se no programa. 

 
Por outro lado, muito se avançou no debate sobre estratégias de inserção do 
pesquisador no ambiente pesquisado, resultou daí, por exemplo, a visão, ao que parece 
até consensual, de que não há necessidade de o pesquisador “se confundir” com os 
pesquisados, ou camuflar a sua real origem e situação no mundo, para poder captar as 
manifestações intrínsecas ao fenômeno e ao sentido das ações do outro. (PERUZZO, 
2005, p. 135).   

 

 O pesquisador mantém uma postura de integrante da equipe, para que a produção sinta-

se à vontade em suas funções e no seu ambiente trabalho. Neste caso deve haver a interação 

com o grupo. 

 A equipe de produção também deve ser conhecedora do trabalho de análise do programa 

e concordar previamente com a realização da pesquisa. Peruzzo apud Maria Ozanira da Silva e 

Silva (1986, p. 153), destaca que “pode o pesquisador, juntamente com os grupos, elaborar e 

desenvolver, conjuntamente, uma proposta de investigação, ou, ainda, a proposta pode se 

originar do investigador e contar com a participação dos grupos interessados”.  

 O entendimento das mensagens recebidas pelos ouvintes, na leitura das notícias pelo 

apresentador do programa, aperfeiçoa o trabalho desenvolvido e as experiências de acordo com 

o tema que é relevante. As mensagens que chegam ou são produzidas na emissora, são 

registradas e transmitidas ao conhecimento do público e da sociedade no Controle Geral. 

 A técnica utilizada neste trabalho sobre as rotinas de produção do programa Controle 

Geral foi desenvolvida na análise da produção de um programa com 31 anos no ar. A sua 

definição é clara, uma observação dos métodos utilizados pela produção na construção do 

programa, manutenção e busca da audiência, credibilidade e respeito aos ouvintes.  

 A condição do mecanismo do programa facilitou o acompanhamento do mesmo por se 

tratar de um programa diário, com roteiro seguido regularmente, e de ter o mesmo formato 

desde a abertura do seu primeiro programa. 
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Paralelamente, poderá ter a preocupação de documentar a história das experiências 
consideradas relevantes e dignas de serem registradas e dadas a conhecer outros 
públicos – como o acadêmico – e ao conjunto da sociedade. Trata-se de uma pesquisa 
próximo, ao da pesquisa-ação, distinguindo-se essencialmente, no que diz respeito ao 
processo de realização, que neste caso reserva mais autonomia ao pesquisador, tendo 
em vista que as decisões sobre objetivos da pesquisa e demais processos de coleta e 
interpretação dos dados não contam com a interferência do grupo investigado. 
(PERUZZO, 2005, p, 138). 

 

 O retorno da pesquisa observada foi a forma de perceber que os resultados estarão a 

dispor de pesquisas acadêmicas e ao próprio objeto estudado. Conforme Peruzzo (2005, p. 144), 

“ela se ancora na integração entre o pesquisador e o grupo estudado e dessa relação é que 

depende a captação adequada dos dados”. 

 

4.2 AS ROTINAS DE PRODUÇÃO 

 

 As rotinas de produção dentro de uma redação são peças fundamentais no programa. 

Sem a produção, o programa fica pobre de informação, sem rapidez e organização. A produção 

é que dá a sustentabilidade ao conjunto da programação.  

 
A velocidade do trabalho dentro de uma redação de rádio gera distorções. Leva o 
jornalista a esquecer que se o objetivo é transmitir noticias este só existe porque na 
outra ponta existe o cidadão para ser atendido, o ouvinte. Sem ele não há razão para o 
rádio ser o que é. Nem para a existência do jornalista, ou da própria notícia. Trabalha-
se em função desse ouvinte, por causa dele e só para ele, por mais que os interesses 
comerciais, empresariais e de mercado nos levem a pensar diferente, com uma lógica 
consumista. (JUNG, 2004, p. 12). 
 

A informação na rádio é transmitida através da linguagem oral e facilmente assimilada 

pelos ouvintes, pois basta ouvir, para receber a mensagem destinada. O conhecimento sobre a 

mesma não é necessário para decodificá-la, mesmo um ouvinte sem condições primárias de 

estudo consegue fazê-la. A mensagem dentro da informação ainda permite a imaginação, 

colocando-o dentro da história que está sendo transmitida. 

 Uma interação entre o emissor e o receptor. Este sentido de participação que é 

experimentado pelo ouvinte da mensagem radiofônica aumenta a credibilidade da informação 

do programa e conseqüentemente da produção. 
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A rigor, não existe jornalismo em rádio sem um quadro de pessoal próprio voltado à 
apuração de informações. Na ausência de uma estrutura exclusiva na obtenção de 
noticias, o enfoque particular da realidade, condicionado em muito pela relação entre 
os objetivos da emissora como empresa e as necessidades do seu público, fica 
extremamente prejudicado, perdendo-se qualidade informativa, em especial no 
noticiário da cidade. (FERRARETO, 2001, p. 195). 

 

O processo que se adequou à produção jornalística do programa é orientado por diversas 

diretrizes que são determinantes como fatores de eficácia da mensagem transmitida. A definição 

de pauta, a elaboração de notas, informações e matérias, a utilização da linguagem específica. 

As formas de apresentação das informações do roteiro recebem tratamento diferenciado no 

jornalismo de rádio. 

  A pauta é a base da atividade de produção do programa, representando um parâmetro 

indicativo de onde se deve começar o trabalho jornalístico. Define os assuntos que merecem 

cobertura e de que forma isto vai ocorrer. O planejamento do programa é o primeiro passo. 

Deve conter o espelho e seguir o roteiro, conforme transmitido pelo produtor. Editor, repórteres 

e chefes de reportagens, além do apresentador, se reúnem para trocar sugestões até chegar num 

ponto ideal, à perspectiva adequada, ao tratamento consciente. 

 A produção da pauta ideal tem que obedecer a quatro princípios fundamentais, 

especialmente no rádio. A instantaniedade, que requer a atualidade da informação; a 

universalidade, pois tem que ter o interesse coletivo da população; a periodicidade, com 

informações atuais, em formatos e horários definidos; e a difusão, na busca constante da 

audiência.  
A principal característica de um programa radiojornalístico é o imediatismo, a 
instantaniedade, a possibilidade de se levar ao ouvinte um fato simultaneamente ao 
acontecimento ou com diferença de minutos. Por isso, deve sempre ter precedência 
sobre os demais assuntos àqueles que tenham acontecido hoje, que estejam 
acontecendo hoje, ou que ainda estão previstos para acontecer hoje. (FELICE, 1981, p. 
88). 

 

Os repórteres apuram os fatos, o apresentador comanda o programa, e a produção 

coordena. As entrevistas são combinadas em dias anteriores. A confirmação das mesmas, no dia 

que antecede é feita, a revisão do espelho, roteiro, aparelhagem técnica, som, microfones, 

jingles, celular, gravadores também fazem parte da rotina da produção. Barbeiro (2003, p. 68), 

acredita que “o programa também está comprometido com o caráter instantâneo da notícia, mas, 
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por sua característica, tem espaço para mais reportagens, entrevistas, debates, mesas-redondas 

etc. É o espaço reflexivo da programação”.  

 Os programas jornalísticos de informação, como o caso do programa Controle Geral, 

que mescla reportagens, manchetes, entrevistas, mesa-redonda e prestação de serviço, contam 

com estes atributos, além de ter como característica uma audiência e uma abrangência regional. 

As reuniões de definição de pauta do programa Controle Geral são feitas com o apresentador, 

Vicente Paulo Bisogno, o repórter e o produtor Carlos Nunes, no agendamento de entrevistas, 

assuntos da cidade e reclamações de ouvintes que chegam pela rádio. As reportagens são 

definidas pela relevância da informação e pela disponibilidade da equipe de reportagem.   

 A participação da produção nas pautas rotineiras é muito maior do que se imagina. Sem 

esse ritmo frenético, o programa fica carente dos assuntos mais importantes e também em outras 

editorias, como em temas que versam, além de assuntos cotidianos, sobre política, esportes, 

moda, economia, clima e variedades. 

 
A proximidade entre o veículo e o esporte gerou uma dependência e intimidade 
prejudicial ao radiojornalismo. A começar pelo fato de muitos não compreenderem a 
cobertura esportiva como atividade jornalística, levando ao desrespeito de alguns 
preceitos da profissão. Nas redações, a própria divisão de áreas de esporte e jornalismo, 
com a estruturação de departamentos específicos e, em alguns casos, independentes, 
dão a impressão de que os valores que pautam um setor não servem para o outro. 
(JUNG, 2004, p. 93). 

 

 O esporte ainda é a maior dor de cabeça da produção. Inúmeras são as idas a campo, 

coletando informações dos clubes, entrevistando jogadores, isso tudo porque falar de esporte é 

falar do o grande apelo da maioria dos ouvintes. O programa preocupa-se com isso e dá 

cobertura completa aos esportes locais, acompanhados pela Unidade Móvel. O repórter Carlos 

Nunes apura as informações dos esportes ditos amadores e profissionais da cidade, conforme, 

também, solicitação e sugestões de ouvintes. 

 Conforme Harris e Chantler (1998, p. 33), “o principal atributo necessário, nesse caso, é 

ter um claro senso de prioridades e fazer o máximo possível dentro de um campo disponível”. O 

autor compara as pequenas estações de rádio na citação, como o programa Controle Geral, que é 

abrigado pela Rádio Imembuí, a um desses casos. Diversas vezes é impossível a cobertura total 

de todas as editorias devido à limitação de pessoal na equipe de produção, a disponibilidade 

financeira da emissora e o tempo destinado ao programa. 
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 Além do apresentador, que também faz parte da produção do programa, há repórteres, 

técnicos, editores de boletins e os sub-diretores. O programa Controle Geral conta apenas com 

um repórter, Carlos Nunes, que atualmente faz coberturas diárias dos acontecimentos mais 

importantes do dia, além das entrevistas, sendo também, junto ao apresentador, responsável pela 

produção do espelho diário do programa, marcação de entrevistas, pré-entrevistas, contatos 

iniciais com os ouvintes antes de entrar no ar, roteiro e boletins.  

 Uma de suas funções extras é receber as informações, via telefone, e verificar os serviços 

de emergência e temperatura. Entre toda a produção existe a mesa-redonda, que reúne 

participantes da rádio, como proprietários e o próprio âncora do programa. 

 A Internet se tornou uma das mais eficazes armas na busca de informações do país e do 

mundo. A diversidade das agências de notícias transforma a rotina de produção pautada em 

certas manchetes, por esses veículos, fáceis, à medida que o programa Controle Geral é mais 

voltado a informações do município e região.  

 
A Internet é a ferramenta importante nas mãos de quem souber usar e pode abrir a 
”caixa preta” das fontes. Nos serviços de busca, na pesquisa apurada, na navegação 
freqüentemente, é possível levantar informações não encontradas com nossos 
informantes. Abrem-se novos acessos às pessoas, instituições e documentos, ampliando 
a quantidade das fontes. É preciso, contudo, selecionar os canais nos quais se pode 
depositar confiança, no mesmo jeito que se elege esta ou aquela pessoa para municiar 
de informações. (JUNG, 2004, p. 101). 

 

 O programa Controle Geral tem um quadro apropriado para suprir as necessidades dos 

ouvintes relacionados a problemas deles, e de interesse da população. A linha do ouvinte é feita 

pelo apresentador, e a unidade móvel é de responsabilidade do repórter. A rigor, na ausência de 

uma estrutura exclusiva para a obtenção das notícias, o enfoque dado à realidade fica 

extremamente prejudicado, e com isso, a produção perde em qualidade informativa. 

  Por se tratar de um produto jornalístico, o programa deve contar com muita atenção em 

alguns detalhes para não ter prejudicada a imagem e a credibilidade. Um bom programa deve 

ser trabalhado em equipe. Erros e acertos devem ser creditados a todos. Perguntas repetitivas 

denotam a falta de atenção, e podem confundir apresentação com atuação. È fundamental 

entender que a fala deve ser ouvida claramente e em bom tom, sem pressa ou informações 

incompletas.  
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4.3 O APRESENTADOR 

 

 Embora todos os seres humanos possuam diversas maneiras de se comunicar, a fala é a 

maneira mais rápida e eficaz de se obter informação. Aliado a isso, o rádio é o veículo que mais 

necessita deste instrumento. Quem lê a notícia ou apresenta o programa depende, em grande 

parte de sua capacidade vocal. Por isso, o apresentador deve ter cuidado com seu instrumento de 

trabalho. Levando em conta, também, que é indispensável ter consciência de que falar ao 

microfone não apenas depende de uma boa dicção e tom de voz, deve-se ter uma boa apuração 

técnica de diversos elementos que o jornalismo e a língua portuguesa implicam. 

 
O elemento diferencial semântico dentro da palavra é precisamente o fonema, que 
determina o significado das palavras e tem, portanto, uma importância determinada na 
comunicação, mas no contexto comunicativo, em que os interlocutores estão imersos 
na compreensão do sentido das palavras e orações, o elemento expressivo não é menos 
importante. A realização melódica, a intensidade da voz, o caráter da pronúncia, o 
colorido emocional, determinam diferenças semânticas de um grau maior de sutileza. 
(FERRARETO, 2001, p. 307). 
 

 O apresentador tem uma grande responsabilidade perante os ouvintes. É fundamental 

que a voz esteja apta para a leitura, moderadamente firme, e conciliando, ao mesmo tempo, 

naturalidade e informalidade. O nível da voz e o ritmo são grandes aliados da melhor maneira 

de passar a informação. Charaudeau (2006, p. 106), destaca que “o rádio é essencialmente voz, 

sons, música, ruído, e é esse conjunto que o inscreve numa tradição oral, ainda mais que não é 

acompanhada de nenhuma imagem, nenhuma representação figurada dos locutores nem dos 

objetos que produzem essas vozes, esses ruídos, esses sons”. Ou seja, o apresentador acaba 

produzindo uma magia particular através da presença de sua voz.  

 
O apresentador precisa saber lidar com música, realizar entrevistas, ler textos e fazer 
operações técnicas. Além disso, precisa ter uma cabeça lógica e bem organizada, capaz 
de raciocinar e reagir rapidamente. Um bom conhecimento das notícias do momento e 
a habilidade de improvisar em estúdio. (CHANTLER E HARRIS, 1998, p. 173). 

 

O apresentador de um programa jornalístico, se não atinge características de timbre, 

entonação, acaba ocultando a sua interioridade, a imagem que faz de si mesmo, sendo afetada 

até sua posição social com os ouvintes. Charaudeau (2006, p. 107), afirma que “o locutor poderá 
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parecer autoritário ou humilde, poderoso ou frágil, emotivo ou senhor de si, emocionado ou frio, 

tudo aquilo com que jogam os políticos e os profissionais das mídias”.  

 A linguagem que o apresentador utiliza deve ser particular. A linguagem é uma interação 

verbal e acaba sendo regulada de acordo com a situação em que se transmite a notícia, sua 

relevância, suas conseqüências, e se interessa o ouvinte.  

 
E é reveladora do tipo de relação que os interlocutores instaram entre si, de paixão 
(calor humano) ou razão (distância), de polêmica ou conivência, do tipo de relação que 
mantém com o mundo que os cerca, e mesmo do tipo de contato que pode estabelecer-
se entre a instância de emissão e a instância de recepção. Isso tem conseqüência para a 
encenação midiática. (CHARAUDEAU, 2006, p. 107). 

 

 O locutor de rádio se difere do apresentador por não saber lidar com um improviso 

rotineiro estruturado. Cada palavra escrita no roteiro foi previamente lida pelo apresentador, que 

sabe ao certo a maneira correta de ler e repassar a interpretação devida aos ouvintes. De acordo 

com Ferrareto (2001, p. 312), “é o profissional que comanda, no ar, o programa de rádio. O 

apresentador é quem dá unidade e personalidade à programação, é o elo entre o rádio e o 

ouvinte, criando um contexto para cada assunto, tornando a notícia mais acessível”. O 

apresentador tem diversas tarefas. Além da apresentação do programa, ele ajuda na elaboração 

do roteiro, nas reportagens, na edição do material coletado e na formulação de pautas e na 

criação de perguntas feitas nas entrevistas. Deve-se ter uma bagagem cultural elevada e ser 

atualizado com os acontecimentos diários. 

 O apresentador é o elo entre o programa e a informação. Seu ato de comunicar com as 

pessoas levam uma intimidade despercebida, pois o apresentador é a confiança de uma 

informação correta. 

 
Comunicar é tornar comum, ligar e unir, entre tantos outros sentidos encontrados nos 
dicionários. Para aproximar emissor e receptor, com o rádio como meio de 
transmissão, é fundamental trabalhar para que todos os elementos do processo de 
comunicação tendam para um ponto em comum tornando a informação mais 
convincente, mesmo que o ouvinte não tenha memória de elefante. (JUNG, 2004, p. 
18). 

 

 O apresentador do programa Controle Geral é integrante do processo como um todo.  Ele 

faz parte de um processo contínuo e rotineiro. Deve saber o que está fazendo e pode também 

exercer funções extras, como editor-chefe e produtor, dependendo da emissora onde atua. O 
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apresentador de um programa jornalístico precisa ter ótimo entendimento com o produtor e o 

operador de áudio.  

 No caso do Controle Geral, as funções são assumidas por Carlos Nunes, que é o 

produtor, e Jorge Caneda, na central técnica.  

O jornalista Vicente Paulo Bisogno, da Rádio Imembuí, é o apresentador do programa 

Controle Geral. Vicente nasceu em 20 de setembro de 1951. Aos poucos, depois da infância 

escutando as narrações esportivas de futebol da época, percebeu que mais do que a escuta, 

queria transmitir aquelas emoções para um público ainda maior.  Em 1966, aos 15 anos de 

idade, como tinha ingressado na escola um ano antes do normal, decidiu arriscar e apostar na 

carreira que aparentava ser promissora. Foi contratado pela Rádio Santamariense como locutor.  

Em 1969, foi para a mais importante emissora da época, a pioneira em Santa Maria, a Rádio 

Imembuí, realizando também um sonho, já que, segundo Bisogno, a estação exercia certo 

fascínio sobre os jornalistas da época pela qualidade de programação e estrutura.  Sua primeira 

tarefa foi fazer a locução comercial do programa do Cerejinha, o campeão de audiência na 

época. No início dos anos 70, mudou-se para a Capital gaúcha. 

 Na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, trabalhou durante dois anos no departamento de 

esportes. Chegou a substituir José Aldair na locução do Correspondente Gboex (hoje Ipiranga), 

o mais importante da emissora. Também fez coberturas esportivas para o jornal Zero Hora e 

apresentou, durante três meses, o segmento esportivo do Jornal do Almoço, na RBS TV. 

 Em 1975, a Rádio Guarathan lhe fez uma oferta para que voltasse para Santa Maria. 

Enquanto acertava os últimos detalhes da contratação, o diretor da Imembuí, Antônio Abelim, 

ficou sabendo e fez uma proposta irrecusável: criar um novo programa para fazer frente ao 

sucesso de Arnaldo Souza com o “Sabe-tudo”, que estava deixando a emissora pela 

Santamariense. Assim, surgiu o “Controle Geral”, no ar até hoje, completando 32 anos de 

duração neste ano de 2007.   

 O programa Controle Geral assume papel de espaço de notícias, caracterizado como 

Radiojornalismo. Para Jung (2004, p. 84), “radiojornalismo é a arte de publicar notícia entre um 

comercial e outro”. 
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4.3.1 Contrato de leitura 

 

 Os contratos de leitura criam determinados laços entre o ouvinte e o apresentador, 

mantendo a permanência da audiência e a credibilidade do programa. Ele é o conjunto de todos 

os elementos discursivos, ideológicos e estéticos. Sua opinião como enunciador é passível de 

concordâncias pela forma e maneira que diz as coisas do mundo, sendo o ouvinte o único a 

poder escolher a opção de discutir e discordar. Com o isso, o ouvinte passa a estabelecer um 

acompanhamento continuado e rotineiro de um produto midiático. 

O modo como cada ouvinte percebe a rádio de sua preferência, nos horários ou nos 

apresentadores que comandam, é vista de diversas maneiras, sensações e sentimentos.  

 A forma como é tratada a notícia, a informação, ofertas de imaginários, ou que criem 

uma relação com o real, o seu investimento estético, tudo isso é ofertado ao ouvinte, e acaba 

sendo chamado de condições que determinam a leitura do veículo. 

 O contrato de leitura é a maneira mais eficaz no tipo de análise que se faz no programa 

Controle Geral. O programa deve ter um acordo efetivo-intelectivo estabelecido entre si e seus 

ouvintes. Este mesmo contrato de leitura deve revelar uma opinião ao receptor, ou seja, o 

ouvinte. O ouvinte deve identificar as representações que se estabelecem a partir da ética e a 

moral, o estético, o psicológico, o político e o ideológico.  Dentro do contrato de leitura também 

se revelam a credibilidade e a audiência do programa, o contrato em ter o enunciador e os 

enunciadores uma identidade estética do programa, as maneiras como o apresentador aborda as 

informações, as notícias, os entrevistados, e os próprios ouvintes. Para Salomão, (2003, p. 46), 

“a busca pela identificação e aproximação com o receptor é uma das maneiras pelas quais as 

mídias renovam permanentemente os contratos”.  

 O programa Controle Geral leva ao ar suas informações com rapidez, fazendo com que o 

ouvinte crie uma tendência de linguagem para o jornalismo de rádio. O programa tem textos 

curtos e manchetados no seu início. Isso chama e prende a atenção do ouvinte.   

 O contrato de leitura depende, principalmente, de enunciação e enunciadores para que o 

raciocínio de seus conceitos possa ser esclarecido. 

 
No caso da enunciação, ela é percebida classicamente como “a colocação em 
funcionamento da língua por um ato individual de utilização”. Essa noção, porém, 
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ganha novos contornos e mesmo possibilidades em função das condições e finalidade 
de seu uso. (SALOMÃO, 2003, p. 46). 
 

 O enunciador é representado pelo apresentador, que comanda o programa. É dele a total 

responsabilidade do que vai ao ar. Salomão apud Oswald Ducrot (2003, p. 48), afirmando que 

“o enunciador representa, de certa forma frente ao “locutor”, o que o personagem representa 

para o autor em uma ficção”. 

 
Os enunciadores são seres cujas vozes estão presentes na enunciação sem que se lhes 
possa, entretanto, atribuir palavras precisas: efetivamente. Eles não falam, mas a 
enunciação permite expressar seu ponto de vista. Ou seja, o locutor pode por em cena. 
Em seu próprio enunciado, posições diversas das suas. (SALOMÃO apud 
MAINGUENEAU, 1997, p, 77). 

 

 O valor de uma enunciação é a satisfação conquistada pelo programa na produção do 

sentido que o seu apresentador traduz. A maneira que se traduz uma palavra ou uma 

informação, uma notícia, manchete, é que determina o valor ao enunciado que é dito ou 

produzido.   

 A enunciação também pode ser avaliada pela maneira do apresentador se expressar no 

momento do seu discurso, já que uma palavra mal colocada na leitura de seu roteiro pode ser 

assimilada de maneira incorreta. Salomão (2003, p. 49), esclarece que “mais do que um acerto, 

uma pactuação, os contratos de leitura firmam-se como reguladores das relações midiáticas. Os 

contratos são criados a partir do momento em que determinado receptor reconhece no veículo 

por qual passa a ter preferência um conjunto de quesitos que viabilizam a proximidade e 

identificação”. 

 O contrato de leitura é o suporte de contato e fidelidade entre o que os meios tentam 

conquistar em seus ouvintes. A imagem de quem passa a informação também é discutida entre 

os ouvintes, essa imagem do destinatário da informação com o ouvinte vai além do conteúdo 

enunciado.  Um programa como o Controle Geral, que mantém uma boa relação com os 

ouvintes, articula corretamente as expectativas de seus receptores. Evoluir e renovar seu 

contrato de leitura é muito importante na manutenção do programa, pois as atualizações do 

programa deverão ser feitas de maneira sociocultural à medida da exigência dos ouvintes.  
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O contrato de leitura preenche uma lacuna importante nas análises dos veículos de 
comunicação, já que permite a compreensão de como os veículos constroem os laços 
com o público. A análise do contrato permite “resgatar a especificidade de um veiculo, 
ressaltar as dimensões que constituem a maneira particular que ele tem de construir 
essa relação”. (SALOMÃO apud VERÓN, 1997, p. 77). 

 

 O apresentador leva ao ar as notícias e informações referentes à sociedade do que é 

escrito em outros veículos e produzido por seus próprios repórteres. Há o que é dito, e o 

enunciado, onde a transmissão radiofônica do apresentador é bastante explorada pela análise de 

conteúdo, e também pela maneira de se expressar, ou seja, a enunciação conduz a análise à 

estrutura do enunciado, as modalidades de discurso.   

 A forma de funcionamento do discurso esboça, aplicando aquele que fala a imagem 

“pré-visualizada” daquele a quem o fato é endereçado, o ouvinte. Em conseqüência, 

estabelecem um elo entre os dois sujeitos: o apresentador e o ouvinte. 

 Um resumo atribuído a isso, no lugar daquele que fala (enunciado), é a imagem de quem 

fala desenvolvida pelo próprio apresentador na relação com o ouvinte.  

 
Apesar de não se valer de categoria, “contratos de leitura”, Maria Tereza P. da Costa 
reforça a idéia de que os enunciadores e ouvinte pactuam e renegociam em todo 
momento os contratos que regem o processo midiático. A autora proporciona ainda a 
oportunidade de perceber que o lugar da recepção é, como já foi dito, de disputa de 
sentido, de negociação de representações e efetivação da aproximação e vinculação 
social. (SALOMÃO, 2003, p. 53). 

 

 A apresentação e o comando do programa Controle Geral já é feito por uma produção 

com quinze anos em média, na mesma atividade. Eles têm a tarefa de, diariamente, formalizar o 

discurso e a linguagem para a aproximação ainda maior entre programa e ouvinte. Os serviços 

prestados não podem ser correspondidos como forma de recepção, pois cada ouvinte tem uma 

opinião formada sobre o efeito das notícias transmitidas pelo programa. Salomão apud Antônio 

Fausto Neto (2003, p. 50), defende que “as relações entre a recepção e os produtos não se 

estruturam apenas nos conteúdos, “mas sobre os planos de modalizações e estratégias de dizer”. 

 O contrato de leitura numa estação de rádio estabelece diversos tipos específicos de 

regras, devido à sua peculiaridade, na forma que distribui informação e entretenimento ao 

mesmo tempo e no mesmo programa.  Também se dão ao ouvinte que precisa apenas de uma 

informação do programa e da rádio, sobre apenas no exemplo de que o ouvinte queira 

informações sobre o trânsito naquele momento.  
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 O ouvinte já está cumprindo com sua parte no contrato quando liga o rádio no programa 

de sua preferência. 

 
O primeiro contato é o do reconhecimento. O ouvinte se identifica com os atos de fala, 
a abordagem das coisas do mundo – ou seja, com o local construído para ele pelo 
enunciador. O outro é o da adesão. É claro que esse lugar construído pelo enunciador 
terá a adesão de muitos ouvintes, mas não de outros tantos que, pelo contrário, podem 
mesmo sentir-se incomodados ou irritados com a oferta feita. (SALOMÃO, 2003, p. 
52). 
 

 O programa Controle Geral faz sua parte de transmitir para o sujeito ouvinte algo sobre 

os outros. Este objetivo informativo pressupõe uma novidade, sendo assim, cabe ao 

apresentador saber transmití-la de maneira que estes fragmentos em palavras pressuponham a 

atenção do ouvinte para um fato importante.  

 O apresentador do programa não deve herdar a sua posição. Sua credibilidade é 

adquirida e pode, a qualquer momento, ser rediscutida. 

 
Nas emissões radiofônicas, os postulados de intencionalidade descritos por Charaudeau 
parecem atuar simultaneamente em uma ação combinatória de objetivos e persuasão. 
Sedução e de informação. O discurso radiofônico é de permanente tentativa de sedução 
ao receptor. Refém de uma natureza técnica precária. (SALOMÃO, 2003, p. 52). 

 

 A construção da linguagem dentro do programa é muito necessária, pois dela dependem 

objetividade, clareza e concisão. São parâmetros indispensáveis na construção.  

 O próprio ouvinte fica refém da rádio, ele acaba trocando apesar do apelo da televisão, 

as velhas limitações técnicas do rádio, mas a “velha” rotina de escutar a informação com 

instantaniedade não se perde.  

 Entre as estratégias do programa, o apresentador é seu maior trunfo. Deve ser um bom 

orador e ter um grande poder de argumentação para que possa atingir a audiência e o contrato de 

leitura com seus ouvintes.  
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5 A INFORMAÇÃO NO CONTROLE GERAL 

 

5.1 A PAUTA DO PROGRAMA 
 

 A pauta é o início de todo o processo do para um bom jornalismo. No rádio não é 

diferente. As informações colhidas em outros veículos, o contato com as fontes, e os ouvintes, 

bem como os serviços públicos e privados, são fundamentais para gerar notícias para o rádio.  

Os programas devem ter um pauteiro ou alguém que aja como o pensador do processo. 

O pauteiro capta os acontecimentos relacionados na sociedade e os transforma em informação. 

Barbeiro e Lima (2003, p. 65), afirmam que “esse trabalho vai além da seleção dos assuntos do 

dia. O pauteiro deve planejar reportagens exclusivas, fugir do conceito enraizado ao longo do 

tempo de que o rádio, quando não está cobrindo o factual, se limita a repercutir os jornais. É 

preciso criar”. 

 O programa, após o trabalho do pauteiro, se limita em relacionar as informações e 

indicar o caminho que deve ser percorrido, para que a reportagem prenda a atenção do ouvinte e 

atingia o público alvo. A pauta do programa pode sofrer mudanças no meio do caminho ou se 

tornar inexeqüível por motivos como distância e tempo. 

 Todo e qualquer assunto que seja relevante ao ouvinte e de interesse jornalístico como 

política, esportes, economia, cultura e prestação de serviço, deve ser avaliado antes pela 

produção e levado em consideração pela importância, pois o rádio não pode cobrir tudo. 

 O desenvolvimento das pautas do programa deve ser feito com a ajuda de outros 

veículos de comunicação. É como uma rede de informações. Todos os veículos, de uma maneira 

ou outra, contribuem na construção da informação. O programa não deve confundir pauta com 

agenda. Conforme Barbeiro e Lima (2003, p. 67), “a pauta não pode nascer em qualquer lugar 

porque também é fruto da inspiração; portanto, faça como os poetas e compositores: quando a 

idéia surgir, pare e anote para posterior desenvolvimento do assunto”.  

O texto do programa pautado deve ser sucinto, com lead, e suas reportagens com 

perguntas cabíveis à informação, sempre buscando algo novo.  

As assessorias de imprensa são fontes primárias de informação. Os releases montados e 

enviados ao programa são necessários e a correção e transformação de linguagem devem ser 

feitos. 
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O programa pautado nasce de diversos fatores, do cotidiano, da atenção às idéias, de 

reclamações e sugestões de ouvintes pelo telefone do programa, ou pela entrevista e quadros de 

prestação de serviço onde o repórter se desloca até o local do acontecimento. 

A pauta acaba sendo selecionada e lapidada, ganhando forma, e logo as informações 

começam a chegar ao programa. A pauta orienta o trabalho da reportagem, a partir das 

informações coletadas, dados preliminares e posição da direção do programa sobre os assuntos 

abordados.  Também pode ser encarada como uma imposição. Ela determina ao programa um 

parâmetro de onde pode se começar o trabalho jornalístico. Alguns assuntos peculiares e do 

cotidiano sempre geram pauta, além das ligações e fontes de ouvintes e outros meios de 

comunicação.  

 
Datas do calendário comercial, histórico e religioso (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos 
namorados, Dia dos pais, Sete de setembro, Finados, Natal...); congressos e seminários 
que se enquadrem nos critérios jornalísticos; visitas de personalidades nacionais e 
internacionais; repercussão na região de acontecimentos nacionais e internacionais 
(pacotes econômicos, decisões políticas importantes, morte de personalidade...). 
(FERRARETTO, 2001, p. 251). 

 

O programa, enfim, deve manter a informação contida sempre na dúvida. O 

recolhimento da informação deve ser checado com antecedência para não haver equívocos na 

transmissão da notícia.  

 A reportagem, dentro do seguimento de um programa, é a principal fonte de notícias 

com exclusividade. O repórter tem que sempre estar preparado para construir uma informação 

completa e equilibrada ouvindo todos os envolvidos e respeitando a opinião das pessoas. Harris 

e Chantler (1998, p. 110), citam que “os repórteres de rádio não fazem ameaças, nem intimidam 

os entrevistados”. Barbeiro e Lima (2003, p. 55), completa dizendo que “o repórter deve cultivar 

suas próprias fontes de informação e acompanhar os assuntos pelos jornais, revistas e internet, 

emissoras de rádio concorrentes e também televisão. Pesquisas ajudam no aprofundamento da 

reportagem”. 

 O repórter deve fazer antecipadamente as perguntas, sendo diretas, claras e curtas. A 

seqüência de raciocínio deve ser acompanhada pelo entrevistado, prendendo a atenção do 

ouvinte. Conforme Barbeiro e Lima (2003, p. 55), “o repórter capta a notícia e, com o que viu e 

a partir de depoimentos de entrevistados, conta para o ouvinte o episódio, da melhor maneira 
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possível”. Entre diversas atitudes que o repórter de um programa radiojornalístico deve possuir 

estão, entre elas, a capacidade de observar, saber se comunicar, usar de criatividade e ter 

sensibilidade. 
O trabalho do repórter é obter informações, colocá-las em ordem e transmití-las pelo 
rádio – rapidamente. Os repórteres de rádio sabem aonde ir e com quem falar para 
obter informações. Eles têm um “faro instintivo” para as notícias, fazem muitas 
perguntas, têm entusiasmo muito grande e nunca antes de conseguir o que querem. 
(HARRIS E CHANTLER, 1998, p. 110). 

  

 O repórter, que faz parte da produção do programa Controle Geral mantém uma 

proximidade mútua com os ouvintes. No caso do quadro de prestação de serviços Unidade 

Móvel -, o repórter assume um papel de participante da causa e leva a informação na maior 

rapidez ao apresentador. Ainda recolhe esta informação e a repassa às autoridades responsáveis 

pelo caso.  Com isso, passa a ter a confiança das pessoas que entrevista e daquelas que lhe 

escutam e percebem seu trabalho na apuração dos fatos. Para Ferrareto (2001, p. 196), “todo 

bom repórter possui suas fontes – pessoas a quem recorre em busca de notícias – que, 

guardando os limites éticos, de forma espontânea, por vezes, contatam os jornalistas para passar 

informações exclusivas”. 

 
Os repórteres são os bombeiros da redação, perseguindo noticias, fazendo entrevistas e 
informando o local dos acontecimentos. Suas principais tarefas são buscar informações 
para suas próprias reportagens sonoras ou texto a serem lidos no estúdio. As 
qualificações para esse trabalho incluem conhecimento dos elementos que constituem 
uma boa notícia, precisão nas informações, persistência, rapidez com uma identificação 
com o rádio, ou seja, saber qual é a melhor forma de dar uma noticia através das ondas 
sonoras. (HARRIS E CHANTLER, 1998, p. 32). 

 

 A produção sempre deve contar com bons repórteres, isso representa começar o 

programa com um indicativo de um bom trabalho jornalístico.  

 A qualidade do repórter na emissora e no programa de rádio condiciona o noticiário 

produzido. Sem o repórter, não há jornalismo, porque inexiste a apuração dos fatos, momentos 

depois do ocorrido. Ferrareto apud Philippe Gaillard (2001, p. 197), cita que o repórter 

constitui-se em uma “testemunha profissional, um investigador que, em vez de prestar contas a 

uma administração, as presta ao público”. Significa dizer que é um profissional treinado para 

assistir e analisar o fato do ponto de vista informativo. Como define Juarez Bahia, “entre a 

noticia e seu destinatário está o repórter”. 
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 Sendo assim, o repórter e a produção do programa têm que trabalhar como um todo, 

fazendo um produto jornalístico de qualidade e de referência informativa qualquer que seja o 

horário. Essa equipe formada tem que sempre ter os atributos necessários de saber valer os 

aspectos do ponto de vista humano em seu exato momento. Somado a isso, produção, equipe e 

repórteres devem manter-se informados dos acontecimentos diários. Uma bagagem cultural 

também é importante, e saber em contextualizar os acontecimentos. Para Harris e Chantler 

(1998, p. 32), “os repórteres são como os bombeiros da redação, perseguindo notícias, fazendo 

entrevistas e informando do local dos acontecimentos”. 

 

5.2 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

  Por se tratar de um meio tradicionalmente de comunicação de massa, o rádio possui uma 

audiência ampla, heterogênea e anônima. A prestação de serviço à comunidade serve para 

alavancar a audiência dos programas.   

 Sua audiência pode ser ampla, heterogênea e anônima quando atingido uma grande parte 

da população, prestando serviços de diversos tipos e editorias, mas que também, além das 

informações, reflita diretamente no convívio em sociedade. 

 O retorno da transmissão do programa é baixo, à medida que o ouvinte como receptor 

não tem como responder no mesmo momento às informações transmitidas. A recepção, sim, é 

simultânea, sendo capaz de criar o entendimento instantâneo do ouvinte.  

 
A prestação de serviços é uma das razões da existência das emissoras de rádio 
dedicadas ao jornalismo. O “serviço”, que ocupa parte importante da programação, 
abrange informações de trânsito, estradas, aeroportos, rodoviárias, pagamento de 
impostos, previdência social, mercado financeiro, licenciamento de veículos, oferta de 
empregos, previsão do tempo, agenda cultural, etc. (BARBEIRO E LIMA, 2003, p. 
92). 

 

 O programa Controle Geral é considerado um news talk 4, pois mescla notícias, opinião 

entrevista e prestação de serviços. O ouvinte participa do programa por meio da Linha do 

Ouvinte e da Unidade Móvel. 

                                                
4 “News-talk” que, segundo Howard et al (1995:311) é um modelo híbrido, combinando a força do “all news” com 
o “talk-radio”. É um formato que mistura entrevista, informação, participação de ouvintes pelo telefone e tema do 
dia, tudo isso veiculado em longos períodos de transmissão. 
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 Estas informações de serviço à comunidade são geralmente oferecidas pelos próprios 

ouvintes do programa, órgãos públicos e privados. Conforme Barbeiro e Lima (2003, p. 92), “é 

conveniente que a fonte de informação seja citada pelo jornalista. Informações de trânsito ou 

estradas, por exemplo, são violáveis, daí a necessidade de que a fonte fique bem clara para o 

ouvinte”. O programa Controle Geral dispõe de uma linha telefônica acessível pelo número (55) 

3212.0960, e atende em média seis ligações de ouvintes por dia na Linha do Ouvinte.  

 Os ouvintes informam problemas na rua onde moram, pedindo soluções às autoridades 

responsáveis. Dentre os problemas mais solicitados estão buracos, canos de água estourados, 

vazamentos ou lâmpadas queimadas.   

 

5.3 A ENTREVISTA 
 

 O contato entre duas pessoas ou mais é o que implica em uma entrevista. No programa 

Controle Geral, a entrevista é feita pelo seu apresentador, Vicente Paulo Bisogno, e pelo 

repórter Carlos Nunes. O ouvinte na “Linha do Ouvinte” concede a entrevista ao apresentador, 

e, na “Unidade Móvel”, ao repórter. A possibilidade de haver um terceiro participante no 

diálogo também existe de acordo com a necessidade que isso aconteça. 

 
As primeiras entrevistas radiofônicas foram levadas ao ar nos Estados Unidos, durante 
a década de 20, como registra Peter E. Mayeux. Por sua vez, Juan Gargurevich lembra 
como origem remota desta técnica de obtenção de informação os diálogos propostos 
por Platão na Grécia Antiga como forma de difundir os seus princípios filosóficos. À 
base de perguntas e respostas desenvolvia-se o processo de conhecimento.  
(FERRARETTO, 2001, p. 270). 
 

 A entrevista dentro do programa tem papel fundamental na construção do contato com a 

população.  Para Chantler e Harris (1998, p. 47), “o modo clássico de cobrir um fato jornalístico 

para o rádio é fazendo entrevistas”. 

 Pode servir como um simples instrumento de informações, gerando discussões e 

reflexões de temas, e oferecendo ao ouvinte análises e explicações de especialistas em 

determinados assuntos abordados. Para Barbeiro e Lima (2003, p. 59), “a entrevista em rádio 

tem o poder de transmitir o que o jornalismo impresso nem sempre consegue: a emoção. Esta se 
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manifesta tanto no entrevistado como no entrevistador. Boas entrevistas são as que revelam 

novos conhecimentos, esclarecem fatos e marcam opiniões”. 

 A ordem de uma entrevista deve sempre ser respeitada. Ela deve ter começo, meio e fim. 

As perguntas devem ser bem elaboradas, fundamentadas e do tamanho certo. A importância das 

perguntas se origina até da curiosidade que os próprios ouvintes possuem. Mudanças de rumo 

dentro da entrevista também acontecem, e o entrevistador deve estar preparado. 

 O respeito, a confiança e o saber dos limites são fundamentais para o sucesso da 

entrevista, como relatam Barbeiro e Lima (2003, p. 59), “sempre é bom lembrar que existem 

limites na entrevista, como por exemplo, de não invadir a privacidade do entrevistado, preservar 

sua vida pessoal e agir sempre pautado em ações éticas”. 

 O objetivo geral de uma entrevista é produzir uma sonora para ser editada e levada ao ar 

no programa. Esta sonora pode, por vezes, ser “ao vivo” ou “gravada”. Ela é geralmente 

utilizada em programas jornalísticos, boletins e documentários. 

 Existem três tipos de entrevistas conforme Chantler e Harris (1998, p. 100), “a entrevista 

informal, que é fundamental para revelar fatos ou informações; a interpretativa, onde o 

entrevistado precisa interpretar alguns fatos já conhecidos do público; e a entrevista emocional, 

na qual a cobertura se dá em diferentes formas de manifestações emocionais”. 

 No Controle Geral, o responsável para fazer o levantamento dos entrevistados no meio 

da população é o repórter Carlos Nunes. Ele deve ter a percepção investigativa de saber escolher 

a pessoa certa para o sucesso e obtenção completa dos questionamentos.  

 O perfil no qual o programa Controle Geral se baseia é o da entrevista informal. O 

repórter se dirige à população e ouvintes que solicitam sua presença, em uma forma correta de 

entrevista, com o uso constante do lead, pois perguntas como, “o que”, “quem”, “quando”, 

“como”, “onde” e “por que” aconteceu, fazem parte da rotina do repórter. Acontece também a 

utilização da entrevista interpretativa no programa, quando é a vez do apresentador assumir o 

papel de entrevistador. No estúdio, o comandante do programa interage em assuntos com 

especialistas, tentando esclarecer ao máximo o questionamento sobre o determinado assunto, 

deixando o ouvinte mais ciente do que se está ouvindo. 

 Antes de qualquer movimentação e deslocamento do repórter para a realização da 

entrevista, é necessária uma preparação do assunto, como cita Chantler e Harris (1998, p. 100), 

“é necessário conhecer alguma coisa a respeito do assunto que vai ser tratado na entrevista. Isso 
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não quer dizer que você tenha de se tornar um especialista, mas alguns minutos de pesquisa 

antes de começar as perguntas é sempre importante”. 

 A entrevista, conforme Barbosa Filho (2003, p. 94), “apresenta uma outra tipologia na 

qual o formato pode ser observado mediante duas vertentes principais: a “entrevista de caráter” 

– tem como eixo a personalidade do entrevistado – e a “entrevista noticiosa” – tem como eixo a 

informação”.  

 O contato com o ouvinte na entrevista vai além de simples perguntas, se produz um 

universo de comunicação muito complexo, há uma interação pessoal, e ao mesmo profissional. 

 
A entrevista é dos gêneros jornalísticos aquele que mais tem adaptabilidade ao rádio e 
às características específicas do veículo. È umas das fórmulas mais ágeis para dar a 
conhecer uma informação ou para aprofundar o conhecimento dos fatos e suas 
conseqüências, assim como para aproximar-se da personalidade dos programas das 
“histórias”. (PRADO, 1989, p. 57). 

 

 Da duração à finalização da entrevista, o assunto nunca deve se esgotar. O nível de 

interesse do ouvinte deve sempre ser o de querer mais da entrevista. Com isso, é preciso 

desenvolver um raciocínio lógico nas perguntas, sendo viável, para que a entrevista não perca 

interesse. 

 Para que atributos assim se concretizem com o sucesso da entrevista, alguns conceitos 

devem ser adicionados, como esclarece Prado (1989, p. 67), “se repetirá o nome do entrevistado 

várias vezes, e recordaremos ainda que a brevidade deva caracterizar o início e o encerramento”. 

 Para que o sucesso de uma entrevista tenha a aprovação dos ouvintes e do programa, o 

repórter e o apresentador contam também com a sorte na escolha do entrevistado. Jung (2004, p. 

103), explica que “o entrevistado certo, no assunto certo e na hora certa é o sonho de todo 

produtor de rádio, principal responsável pela estruturação do programa. Encontrar fonte 

interessante para discutir o assunto decidido com o âncora não é tarefa fácil”.  

 

5.4 O OUVINTE 

 

 O rádio é o veículo que mais se aproxima da interação primordial. Ele é instantâneo e 

autêntico. A comunicação entre ouvinte e rádio se dá no momento presente, com testemunhos 
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das vozes que interagem. Conforme Thomé et al (2001, p. 20), “o ouvinte tem liberdade para 

interferir na programação sugerindo temas a serem abordados”. 

 O ouvinte que liga o seu aparelho de rádio para escutar a programação de sua rádio de 

preferência e seu programa favorito, já inconscientemente, entra no mundo interativo da 

comunicação entre o apresentador e o ouvinte. 

 
Uma das características do rádio é a proximidade com o ouvinte, a conversa direta com 
o cidadão. A expressão “falar ao pé do rádio” transformou-se em lugar comum, mas 
reproduz bem a sensação de quem está a frente do microfone contando histórias do 
cotidiano. O público se identifica com a emissora da cidade e com o radialista de 
plantão. Tem no âncora a figura que , diariamente, divide emoções e faz companhia, 
seja pela rádio sobre a pia, o painel do carro ou no computador do escritório. (JUNG, 
2004, p. 39). 

 

 O rádio tem o poder de falar, por uma só pessoa, a transmissão de informações para 

outros milhões de indivíduos. 

 Os ouvintes são os maiores responsáveis pelo sucesso e audiência de um programa. A 

identificação e a credibilidade têm que andar juntas para que o programa se perpetue.  A partir 

do convívio mais íntimo com os ouvintes, o rádio foi descobrindo novos caminhos. Para Thomé 

et al (2001, p. 29), “antes, o locutor falava e o ouvinte escutava, passivamente. Depois, o 

comunicador passou a interagir com o ouvinte, permitindo que ele também manifestasse suas 

opiniões”. 

 O perigo de se tornar um programa muito regionalista não existe. O programa presta 

informações nacionais e mundiais no seguimento do roteiro, e são tratadas com a mesma 

maneira da local, porém, não existe um comentário mais aprofundado sobre o mesmo.  

 O ouvinte, ao ligar o rádio, enxerga como uma individualização a sua intimidade com o 

rádio e o programa de sua preferência. 

 Mesmo atingindo milhares de pessoas, o rádio é voltado para cada indivíduo em 

particular. Para Filho (2003, p. 46), “as palavras, as formas de falar, são pensadas para o ouvinte 

com suas particularidades e expectativas”. 

 A própria modernidade do rádio enquanto aparelho doméstico facilitou esta 

aproximação, pois, além de se tornar acessível a todos, por seu preço de baixo custo, leva a uma 

única audiência: personalizada e individual. 
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O tom íntimo das transmissões, representado pelas expressões “amigo ouvinte”, “caro 
ouvinte”, “querido ouvinte”, proporciona uma aproximação e uma intimidade únicas, 
fazendo o rádio um veículo companheiro. Antes, a audiência era coletiva. E em áreas 
rurais pouco beneficiadas com tecnologia, ainda se registra a recepção radiofônica 
grupal: as pessoas dos vilarejos se reúnem para ouvir notícias transmitidas de um rádio 
apenas. (FILHO, 2003, p. 47). 

 

 O ouvinte se interessa e procura o rádio pela sua instantaniedade e imediatismo no 

repasse das notícias e interesses da população. Possibilita que o ouvinte se intere dos fatos no 

momento que acontecem. Conforme Filho (2003, p. 47), “o rádio acelera a disseminação das 

informações em curto espaço de tempo, subsidiando a sociedade, os grupos e indivíduos em 

cada formação cultural”. 

 O contato do programa Controle Geral com o ouvinte é o que faz “acontecer” o 

programa. Este mesmo programa dá a credibilidade e a liberdade do ouvinte expressar suas 

idéias pela central da linha do ouvinte na emissora. 

 
As informações fornecidas por ouvintes podem ser importantes pontos de partida para 
a cobertura de determinado acontecimento. Por exemplo, um ouvinte que telefona 
informando sobre ocorrência de um grande incêndio pode vir a ser importante 
testemunha do que ocorreu. Muitas rádios estimulam seus ouvintes a telefonar dando 
informações. Contudo, cuidado com os trotes. Busque sempre uma confirmação oficial 
antes de pôr uma notícia no ar. São muito raras as situações em que você pode dar a 
informação sem confirmá-la antes. (CHANTLER & HARRIS, 1998, p, 100). 

 

 O telefone é o grande responsável neste contato mais íntimo entre o ouvinte e o 

programa. Com a facilidade e a interatividade nos dias de hoje, o correio eletrônico, as home-

pages 5 da internet, e as mensagens via telefone aproximaram também o ouvinte com a 

produção e o apresentador. Por cartas e, mesmo pessoalmente, os ouvintes interagem com o 

Controle Geral. O programa, desde seu início, teve a preocupação maior com o ouvinte. 

 O Controle Geral, assim como outros programas do mesmo perfil, mantém seu telefone 

aberto à disposição dos ouvintes durante a sua realização. 

 Diversas vezes o programa se pauta exclusivamente com informações dos ouvintes. Para 

Ferrareto (2001, p. 196), “com o advento da telefonia celular e do fax, algumas rádios abriram 

espaços bem definidos em suas programações”. 

                                                
5 Página principal, página de entrada (ou Home page em inglês é a página inicial de um sítio da internet (também 
chamado sítio). Compreende uma apresentação do site e de todo seu conteúdo. 
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Outro diferencial no Controle Geral, que beneficia o ouvinte, é a home-page da Rádio 

Imembuí (www.imembui.com.br), onde o ouvinte-internauta pode acessar on-line o link do 

programa, executando seu áudio na íntegra, sem cortes de edição, no seu computador. 

 A confiança que o ouvinte cria com o apresentador do programa é um dos artifícios mais 

utilizados na conquista da credibilidade. As informações corretas, a prestação de serviço como 

os horários de eventos, previsão do tempo, notas e notícias aproximam ambos e proporcionam 

essa relação de confiança. Thomé et al (2001, p. 71) fala que “só resta ao ouvinte confiar 

naquela voz respeitosa, chamando-o de amigo”. 

 

5.5 A REPERCUSSÃO DO PROGRAMA 

 

 Por se tratar de um programa que presta um serviço à comunidade, levando informações 

ao município e região, o Controle Geral serve de base sonora das reclamações e sugestões dos 

ouvintes. Isto inclui órgãos públicos, privados e empresas que atingem a população com seus 

serviços. Estes órgãos e empresas, com o programa, também obtêm o espaço para esclarecer 

assuntos e dar a resposta diante de problemas levantados pela população. Prefeituras, 

secretarias, empresas e companhias de iluminação, água e esgoto são órgãos que estão entre os 

mais citados pelos ouvintes.  

 O setor policial, com suas delegacias, também é beneficiado por esse tipo de serviço. O 

ouvinte dá a informação diversas vezes para a rádio e não à delegacia, por crer que a emissora 

tem mais credibilidade e consegue dar vazão e ajuda na informação repassada. Informações 

desta relevância chegam até o programa pela fidelidade do ouvinte com o Controle Geral.  O 

interesse que o programa demonstra nos fatos cria um elo de confiança com os ouvintes, 

repercutindo de forma positiva aos demais receptores. O ouvinte, que está ligado e ainda não 

teve participação no mesmo, acredita no programa e é beneficiado com informações exclusivas. 

 O ouvinte recebe todas essas informações por estar sintonizado no programa. A 

instantaniedade que o rádio tem pelo fato de ser ao vivo credita confiança ao Controle Geral. 

Para Ferrareto (2001, p. 26), “a ausência de contato visual leva a uma série de alternativas 

sonoras para a codificação da mensagem. Resulta daí que a base para a recepção seja o sentido 

da audição como, em nível menor – por não ser o único elemento presente -, a fala é a base da 

transmissão”.  
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 Assessorias de imprensa e agências de publicidade também são ouvintes do programa. 

As informações levadas ao ar pelo programa - problemas, soluções e sugestões - servem como 

base para as assessorias que respondem pelas empresas, pronunciarem-se.  

 As agências de publicidade escutam o programa com a visão comercial, uma forma de 

anúncio do que realmente interessa a elas. Depende do perfil de seus clientes que se encaixem 

no perfil do programa. Para Ortriwano (1985, p. 63), “não é apenas o poder político que 

interfere na definição do conteúdo dos meios de comunicação de massa. No sistema comercial 

de exploração de radiodifusão, a influência causada pela economia é muito mais determinante: 

são verbas publicitárias que sustentam o rádio e a televisão”. 

 Estas publicidades que existem na programação do Controle Geral são geralmente 

ligadas ao comércio de prestação de serviço, transportes, materiais de construção, lojas de 

eletrodomésticos, empresas de telefonia etc. Filho (2003, p. 122), completa que “o gênero 

publicitário ou comercial tem como função precípua o uso do espaço radiofônico para a 

divulgação e venda de produtos e serviços”. 

 O programa oferece aos ouvintes uma gama de informações, mesclando propagandas em 

seus intervalos e notas. 

 O Controle Geral é beneficiado em tudo isso, pois faz parte de uma transmissão 

radiofônica atuante e imediata. Leva informações quase que diariamente há 32 anos, fazendo 

com que os ouvintes que sintonizam o programa nas manhãs de segunda a sexta-feira 

mantenham-se atualizados com o que acontece de mais importante na cidade e região. 

  

6 A ANÁLISE DO PROGRAMA 

 

6.1 Temas de interesse local prático 

 

 O programa Controle Geral destaca, principalmente, informações locais e regionais. No 

decorrer do programa, notas e boletins regionais evidenciam esse fato. Na leitura do espelho 

diário, os dias que faltam para o aniversário da cidade são repetidos em todas as vezes que o 

Controle Geral entra no ar. A prestação de serviço também é característica do programa. A 

utilidade pública e o atendimento ao consumidor são lidos no roteiro e reforçados pelo 

apresentador no decorrer do programa. Salomão (2003, p. 107) diz que “a prestação de serviço e 
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a orientação ao ouvinte têm, como elementos muito presentes em suas programações, temas 

como a defesa do consumidor, o atendimento prestado ao cidadão no serviço público, interesses 

do trabalhador e tantas outras categorias, como o aposentado, o autônomo, o desempregado 

etc”. 

Informações regionais e mundiais devem ser tratadas da mesma maneira em respeito ao 

ouvinte. A regionalização das notícias vem acompanhada com uma maior atração aos ouvintes, 

por se tratar de uma notícia com proximidade física e geográfica. Barbosa Filho apud Chantler e 

Harris (2003, p. 122) esclarece que “a força do jornalismo numa emissora de rádio local é o 

instrumento que dá a ela a sensação de ser verdadeiramente local”. 

 Com isso, o regionalismo passa a ser uma marca fundamental nesta aproximação do 

ouvinte com o Controle Geral, pois o programa dá crédito, e grande parcela do seu tempo, para 

a dedicação de informações locais e regionais. 

 O programa demonstra sempre a idéia de que informar aos ouvintes assuntos de questões 

práticas do dia-a-dia do cidadão tem utilidade. Eventos, festas, assembléias, pagamentos e 

recebimentos são algumas pautas abordadas pela produção. A preocupação do com o bem-estar 

do ouvinte, problemas com seus bairros, ruas e vilas são direcionados ao programa, que tenta 

constantemente solucionar e apurar a informação, sempre deixando o ouvinte a par da situação. 

Isso ocorre conforme o andamento do programa no dia ou no decorrer da semana, levantando 

mais provas e relatos da pauta aplicada. 

 O repórter apura a informação passada pelo ouvinte e busca depoimentos e relatos sobre 

o caso, que são importantes, servindo de material comprovativo às autoriades responsáveis pela 

solução do problema.  

 Salomão (2003, p.107) completa que “buscam-se, sistematicamente, depoimentos que 

ressaltem as conseqüências, mazelas e sofrimentos que um determinado acontecimento – um 

assalto, um desmoronamento, assassinato ou qualquer tipo de golpe - possa ter provocado, que 

acabou transformando-se em notícia possa ter provocado”.  

 O Controle Geral dedica todo seu tempo ao jornalismo e aborda assuntos locais 

importantes através de suas entrevistas e reportagens. Com isso, o programa acaba tendo uma 

possibilidade de diferenciação com outros programas concorrentes do mesmo segmento, pelo 

seu melhor aprofundamento e detalhamento do que é abordado. 
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 Com entradas da Rede Gaúcha Sat, de Porto Alegre, as informações regionais, estaduais, 

nacionais e mundiais acabam sendo reforçadas para o ouvinte, de uma maneira resumida, em 

notas com comentários, se necessário. Além dessa ajuda extra, notícias policiais do município, 

esportes e geral são lidas no programa pelo apresentador, por Fernando Adão Schmidt ou Paulo 

Corrêa.  

 O mais importante é a filtragem das notícias de interesse local-prático, como refere 

Salomão (2003, p. 108), que diz que “a emissora tem que privilegiar o processo de seleção de 

notícias, aquelas que são resultado de acontecimentos novos e mais impactantes”. 

 

6.2 Formas de participação do ouvinte 

 

 A exclusividade na programação do Controle Geral é o ouvinte. Os quadros que 

beneficiam o ouvinte são a Unidade Móvel e a Linha do Ouvinte. O repórter do programa vai 

devidamente pautado na busca de depoimentos e entrevistas. O aparelho celular é a forma do 

repórter se comunicar ao vivo com o apresentador, e no momento que é coletada a sonora do 

ouvinte, acontece uma comunicação entre o apresentador e o entrevistado. Este tipo de 

participação do ouvinte é limitado, por não ser uma ligação pessoal, mas sim pela demonstração 

do problema, relatando ao apresentador as proximidades de onde aconteceu, existindo essa 

possibilidade de aproximação do programa com o fato consumado, provado e demonstrado 

através da narrativa do repórter. 

 Conforme Salomão (2003, p. 108), “o ouvinte é considerado, pelos profissionais da 

redação da emissora, como uma ótima fonte de informações e notícias, proporcionando muitas 

vezes pautas importantes e até evitando que a emissora perca alguma notícia que outras rádios, 

jornais e tevês já estavam sabendo”.  

 Outra forma de participação do ouvinte dentro do programa é através da Linha do 

Ouvinte, quadro criado para a participação direta, ao vivo e íntima do apresentador com o 

público do programa. Nesta linha de informações, sugestões, considerações, alertas e elogios se 

multiplicam e se misturam entre uma ligação e outra. O ouvinte tem um tempo hábil de dois 

minutos aproximadamente para expor suas idéias que, conforme a relevância, são apuradas pela 

Unidade Móvel. Ou seja, existe o casamento desses dois quadros, sendo que eles se completam, 

no recebimento e apuração dos relatos.  
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 O programa Controle Geral, dentro de suas duas horas e meia de transmissão, dedica 

aproximadamente 50 minutos à participação dos ouvintes com estes dois quadros. Há, ainda, as 

entrevistas apuradas, e interativas via telefone que os ouvintes podem participar, respondendo 

questões de múltipla escolha que o programa disponibiliza. 

 Diversas pessoas ligam para participar e expor seus pensamentos, de várias idades, sexo 

e classes sócio-culturais.  

 
Posiciona-se como cidadão desempregado, politicamente decepcionado ou usuário 
revoltado com o serviço público, mas também fala com o homem de meia-idade 
apaixonado, filho que tem saudade do pai ou da mãe que já morreu mãe que tem medo 
de os filhos entrarem para o mundo das drogas [...] uma sucessão pendular em que se 
constitui o público a partir da socialização de imaginários, medos e desejos da vida 
privada de cada um. (SALOMÃO, 2003, p. 108-109). 

  

 O programa considera todas as informações dos ouvintes valiosas, e serve como base 

para entrevistas futuras, pautas, reportagens e debates.  

 Outra participação que se destaca com a modernização e tecnologia que utilizamos hoje 

é o correio eletrônico, o apresentador tem acesso aos e-mails do programa que são diariamente 

recebidos, e se possível lidos no decorrer do Controle Geral.   

  

6.3 Marcas de auto-referencialidade do programa 

  

 O programa contém diversas marcas que são registradas na memória do ouvinte. Antes 

do início do Controle Geral, uma voz grave anuncia a entrada do programa e seu apresentador. 

Essas vozes, para Salomão (2003, p. 110), são marcas que representam o programa “desde 

vinhetas a citações constantes pelos apresentadores, o destaque à identificação da emissora é 

preocupação permanente”. 

 Uma das características do programa é a maneira de utilização de suas chamadas para o 

próximo quadro que é anunciado. Exemplo é o caso das notícias policiais, onde é introduzido 

um efeito sonoro 6 com som de sirene de carro policial. Salomão (2003, p. 110) diz que “uma 

das maneiras usuais de estabelecer essa marca é associá-la a informações dos mais diversos 

tipos”.  O apresentador Vicente Paulo Bisogno destaca diversos tipos de editorias no decorrer do 

                                                
6 Os efeitos sonoros têm um grande papel para determinar o tom da maioria dos programas, caracterizando-os. 
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programa, enfatizando as notícias mais importantes. Entre alguns, como as informações 

policiais, esportes e a unidade móvel, ocorre a utilização de vinheta 7 para dar início à chamada 

do quadro. No quadro “Santa Maria Notícias”, que é apresentado por Paulo Corrêa, também 

existe a vinheta de chamada. 

 Na vinheta de identificação inicial, durante o programa e nos intervalos, a rádio procura 

associar o nome do Controle Geral a virtudes que o radiojornalismo tem a oferecer, na apuração 

de notícias, prestação de serviço e oportunidade aos ouvintes. 

 

7 CONCLUSÕES  

 

Esta pesquisa teve o propósito de identificar os critérios e maneiras de se fazer 

radiojornalismo no programa Controle Geral. Norteamos o trabalho por meio de um estudo de 

caso e técnicas aplicadas, além do tratamento com o ouvinte, a apuração dos fatos, suas rotinas 

de produção e a história do programa. 

 Foram acompanhados mais de vinte programas, sendo analisados cinco e decupados 

dois. Seus quadros, reportagens e entrevistas também fizeram parte da pesquisa e, como 

ouvinte, o número de vezes escutando se multiplicou. 

 É pertinente destacar que o programa completou trinta e dois anos e mantém a mesma 

estrutura jornalística desde seu início, sendo mudado seu roteiro apenas três vezes durante esse 

período. Alguns quadros, que foram adicionados e excluídos do programa, partiram de opções 

dos ex-produtores e o atual produtor, juntamente com o apresentador. Foi constatado que 

utilidade pública e prestação de serviços à comunidade também são aplicados diariamente no 

Controle Geral, mantendo as pessoas mais envolvidas com o programa, prendendo sua atenção e 

audiência. 

 Os valores de noticiabilidade e maneira de seguir o roteiro, respeitando os tempos 

corretos de quadro a quadro, e suas transmissões radiofônicas como adequação de informações 

de outros veículos para a linguagem radiofônica, valem a pena ser destacados pela compreensão 

teórica aplicada, seguindo as regras jornalísticas. O respeito nas entrevistas com o ouvinte 

também é seguido à risca pelo Controle Geral.  

                                                
7 Um jingle ou vinheta é uma mensagem publicitária musicada e elaborada com um refrão simples e de curta 
duração, a fim de ser lembrado com facilidade. Música feita exclusivamente para um produto ou empresa. 
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 O apresentador exerce função determinante na audiência e crédito dado ao programa. É 

deixado bem claro, na influência que atrai os ouvintes, que o programa mantém contato direto 

entre o apresentador e os receptores. Na sua aproximação com os ouvintes envolvidos, através 

dos quadros que possibilitam este contato, Vicente Paulo Bisogno desempenha um papel de 

conselheiro na conclusão dos fatos, sem influenciar a vida pessoal daqueles que sintonizam o 

programa. 

 O carinho e a demonstração de atenção e paciência com assuntos sem relevância e 

alguns que não acrescentam em nada ao programa, são levados na mesma seriedade pelo 

apresentador. 

 A credibilidade e a fidelidade do ouvinte com o objeto estudado são de grande parte 

resultado da interação com o âncora do programa, profissional simples, experiente e capaz de 

fazer radiojornalismo na essência da palavra. 
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