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RESUMO 

 

A Rádio Armazém é uma webradio fundada em 2015, na cidade de Santa Maria – RS, que se 

propõe a trabalhar com a fomentação da cultura local a partir de uma grade de programação 

diversificada. Este Trabalho Final de Graduação compreende todos os fatos e procedimentos 

que deram origem à Rádio Armazém, assim como de que forma ela se constituiu em um meio 

de comunicação importante para a difusão da cultura santa-mariense. Para a realização do 

mesmo foram selecionadas duas ramificações da metodologia de história oral - história oral de 

vida e história oral temática. Concluiu-se que a Rádio Armazém é um meio de comunicação 

coletivo e de grande importância para a difusão cultural. 

 

Palavras-chave: webradio; história oral; Rádio Armazém. 



 

 

ABSTRACT 

The Radio Armazém is a web radio station created in 2015, in Santa Maria town – RS, whose 

purpose is to promote local culture through a diverse program schedule. This Undergrad 

Thesis discuss the main facts and procedures concerning Rádio Armazém origins, and also 

how manner the radio turns out to be an important means of communication to spread culture 

in Santa Maria. For the implementation of this work, two methodologies from oral history – 

life’s history work and oral thematic history – were selected. It has been concluded that Rádio 

Armazém is a collective means of communication and has a great importance to cultural 

propagation. 

 

Key words: radio web; oral history; Armazém Radio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento da internet, as relações sociais se reconfiguraram dando 

origem a um novo cenário social. As formas de interação, os hábitos e as relações de consumo 

foram alteradas de tal forma que os meios de comunicação também tiveram que se adaptar, e 

no âmbito radiofônico não foi diferente. Surgiram então as webradios – emissoras de rádio 

com existência exclusiva na web e que podem ser acessadas a qualquer momento e em 

qualquer lugar. 

Nesse contexto a Rádio Armazém é uma webradio fundada em 2015 que busca, 

através de uma grade de programação diversificada, a fomentação da cultura santa-mariense. 

A grade é composta por diversos programas de temáticas diversificadas, abarcando a cultura 

periférica, cinema e teatro, música, literatura entre diversas outras manifestações culturais. 

Este trabalho tem como problema de pesquisa compreender o processo de fundação da 

Rádio Armazém, a fim de contextualizar quais os desafios enfrentados pela rádio, do seu 

planejamento até o presente momento. Os objetivos específicos traçados para o 

desenvolvimento da pesquisa são descrever os processos de fundação e implantação da Rádio 

Armazém; registrar os fragmentos históricos dos personagens que atuam no funcionamento da 

webradio e daqueles que fizeram parte do processo de fundação; aprofundar os 

conhecimentos acerca do funcionamento de uma webradio. 

A pesquisa justifica-se no fato de que as webradios são um fenômeno relativamente 

recente e por isso ainda não possuem um padrão de apresentação. Também há de se destacar o 

baixo número de produções de investigação relacionadas ao novo contexto radiofônico, o que 

reforça a necessidade de pesquisas na área. Pessoalmente, o trabalho se justifica pelo fato de 

que o pesquisador atua na Rádio Armazém como locutor e, portanto, se identifica com a 

modalidade radiofônica. 

Para elaboração deste Trabalho Final de Graduação, optou-se por começar o trabalho 

com a descrição dos procedimentos metodológicos aplicados a fim de construir essa pesquisa 

– desde a pesquisa bibliográfica até construção da história oral, assim como de todos os 

procedimentos realizados para construção da mesma, tais como as entrevistas e as 

transcrições. 

Após descrever os processos metodológicos, será apresentado o histórico do rádio no 

Brasil e na cidade de Santa Maria – RS, a fim de contextualizar o meio de comunicação e 

apresentar o atual cenário de convergência midiática no qual está inserido, para que então se 

possa contar a história da Rádio Armazém. 
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O capítulo final é reservado às considerações finais do pesquisador. No final do 

trabalho, pode-se ter acesso às transcrições realizadas pelo pesquisador (Apêndices) assim 

como também aos arquivos anexados pelo mesmo. 
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2 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

A partir deste momento, apresenta-se os métodos e técnicas de pesquisa utilizados ao 

longo da investigação. Entende-se que tais procedimentos metodológicos vão ao encontro das 

expectativas do pesquisador lançadas a partir dos objetivos traçados no momento em que se 

organizou a estrutura de pesquisa. A metodologia, neste sentido, aplica-se de forma a 

construir caminhos em busca de respostas para o problema que norteou a investigação. 

 

2.1 Pesquisa bibliográfica 

 

Para a realização deste trabalho final de graduação foi necessário, em um primeiro 

momento, uma pesquisa minuciosa acerca da história do rádio, além de compreender o 

método da história oral e seus procedimentos. Para isso, inicialmente adotou-se o método da 

pesquisa bibliográfica. Segundo Stumpf, o processo de pesquisa bibliográfica nada mais é do 

que 

 

Um conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, 

selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva 

anotação ou fichamento das referências e dos dados dos documentos para que sejam 

posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico. (STUMPF, 2009, p. 

51). 

 

A pesquisa bibliográfica é o planejamento inicial de um trabalho de pesquisa e que 

parte da identificação, localização e obtenção da bibliografia relacionada à temática da 

pesquisa, até o produto textual, “onde é apresentada toda a literatura que o aluno examinou, 

de forma a evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, acrescido de suas próprias 

ideias e opiniões” (STUMPF, 2009, p. 51). 

Para sua aplicação é preciso realizar a seleção das fontes que embasem as temáticas do 

trabalho. No caso desta pesquisa, foram revisitadas as informações que fazem referência à 

história do rádio em dois âmbitos: nacional e regional. Para tanto, foi necessária a consulta à 

obra de Ferraretto (2001), além dos conceitos de Kischinhevsky (2009), Trigo-de-Souza 

(2002-2003) e Jenkins (2008), Prata (2008), Lopez (2009) e Jung (2004), a fim de retratar o 

cenário de convergência midiática no qual o rádio está inserido. O processo de obtenção da 

bibliografia foi realizado junto à biblioteca do Centro Universitário além de artigos acessados 

via internet. 
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Também foi necessário o resgate dos conceitos acerca do método de história oral. Para 

isso, foram revisitadas as ideias de Thompson (1992) e Meihy (2008), Pesavento (2006), entre 

outros, expostas nos próximos subcapítulos deste trabalho. 

 

2.2 História oral 

 

Durante séculos a história se utilizou de registros orais e escritos como fontes de 

informação. Heródoto, considerado o pai da história, se utilizava da oralidade ou de narrativas 

para mostrar o que seria a função do historiador: contar às pessoas o que elas gostariam de 

lembrar e esquecer. Durante muito tempo, até a invenção da escrita, as histórias, tradições e 

culturas eram passadas de geração para geração através de narrativas orais. 

De acordo com a historiadora Sandra Pesavento (2006), história e memória são 

narrativas, formas de dizer o mundo, de olhar o real. São discursos. História e memória se 

distinguem de outros discursos sobre a realidade pelo fato de que seu objeto referente é um 

tempo transcorrido, um tempo físico já escoado e irreversível. Mas recuperável quando se 

presentifica; isto é, toda a vez em que se verificar a operação imaginária de sentido capaz de 

reconfigurar o tempo. A presentificação do passado não nos remete apenas para o fato 

evocado, mas navega no tempo e se desloca no espaço, interconectando palavras e imagens, 

correlacionando sentidos. Para Pesavento, história e memória teriam quase que o mesmo 

objeto – a temporalidade escoada; quase a mesma finalidade – a construção imaginária de 

sentido a que se dá o nome de passado. 

É no campo da oralidade que as vozes evocam a temporalidade escoada e a 

experiência do vivido. No momento de reconstruir pela evocação e de traduzir pela linguagem 

o vivido, se situa o processo de reconfiguração temporal. Passado e presente, indivíduo e 

social, lembrado e esquecido, silêncio e voz, lacuna e repetição se juntam, se opõem e se 

defrontam na constituição de sentido (PESAVENTO, 2006). De acordo com Meihy (1998, p. 

22), “a história oral combinou três funções complementares: registrar relatos, divulgar 

experiências relevantes e estabelecer vínculos com o imediato urbano, promovendo assim um 

incentivo à história local e imediata”. 

A história oral se mostra capaz de dar voz aos sujeitos – protagonistas ou testemunhas 

de acontecimentos – que possibilita a reconstrução da história por meio dos relatos individuais 

ou coletivos. Conforme Portelli (1997), a história oral está atrelada a processos culturais, 

sociais e históricos, que são problematizados por meio do diálogo com as experiências dos 

sujeitos, narrativas impregnadas de significações apropriadas ao longo da vida. Segundo Grele 
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(2001), a primeira experiência da história oral desenvolveu-se após a II Guerra Mundial, 

tendo como marco a criação do primeiro projeto formal de história oral, na universidade de 

Columbia, nos Estados Unidos. Segundo Freitas (2006) a experiência de história oral como 

atividade organizada é de 1948, intitulada The Oral History Project, por Allan Nevis, da 

Universidade de Colúmbia. Para a pesquisadora, o ápice da história oral foi no final da década 

de 60 e início de 70, e deu origem a Oral History Association (OHA) em 1967, com sua 

publicação anual de Oral history Review. Thompson (1992) destaca a importância da história 

oral para antes dessa data, o que ele classifica como o passado da história oral. Para ele, entre 

os anos de 1847 e 1853, o historiador francês Jules Michelet, então professor da École 

Normale, da Sourbonne, do Collége de France e curador-chefe histórico dos Arquivos 

Nacionais, escreveu História da Revolução Francesa. Em sua obra, Michelet fez dos 

documentos escritos apenas uma fonte entre muitas outras. Durante dez anos recolheu 

narrativas orais na França. A intenção do historiador era de cotejar as evidências oriundas de 

documentos oficiais com os julgamentos políticos da tradição oral popular. Thompson cita 

Michelet acerca das tradições orais: 

 

Quando digo tradição oral, estou falando de tradição nacional, aquela que 

permaneceu espalhada de modo geral na boca do povo, que todos diziam e repetiam, 

camponeses, gente da cidade, velhos, mulheres, até mesmo crianças: aquela que 

podemos ouvir ao entrar à noite numa taverna de aldeia; aquela que podemos colher 

se, ao encontrar à beira da estrada um transeunte descansando, começamos a falar 

com ele da chuva, da estação, e do alto preço dos mantimentos, e da época do 

imperador, e da época da Revolução. (MICHELET, 1847, p. 530 apud 

THOMPSON, 1992, p. 45). 

 

Para Joutard (2001, p. 201), a primeira geração de historiadores orais surgiu nos 

Estados Unidos nos anos 50, com o objetivo de reunir material para futuros historiadores 

privilegiando as ciências políticas e se ocupando da história dos que ele denomina de 

“notáveis”. A segunda geração de historiadores orais foi marcada por uma nova concepção da 

oralidade, privilegiando relatos orais das minorias étnicas, dos iletrados, dos marginalizados 

entre outros. É uma história vista como alternativa a todas as construções historiográficas 

baseadas no escrito. Desenvolveu-se à margem da Academia, baseando-se implicitamente na 

idéia de que se chega à “verdade do povo” graças ao “testemunho oral” (JOUTARD, 2001, p. 

201). A terceira geração foi marcada pela adesão de historiadores, em diversos países, à 

história oral. O marco principal dessa geração foi o XIV Congresso Internacional de Ciências 

Históricas de San Francisco, em 1975, e o Colóquio Internacional de História Oral realizado 

em Bolonha (ALBERTI; FERREIRA; FERNANDES, 2000). 
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No Brasil, em 1973, foi criado o Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV), que buscava através 

dos relatos orais “pensar e entender melhor o Brasil daquele período” (CAMARGO, A.; 

D’ARAÚJO, C., 1999, p. 23). Em 1994, foi criada a Associação Brasileira de História Oral 

(ABHO), e publicado seu boletim, possibilitando a discussão entre pesquisadores e 

participantes de história oral em todo o país. É um laboratório aglutinador de investidas que 

revelam a popularidade da prática que, aliás, extrapola o âmbito das universidades (MEIHY, 

2011). A história oral no Brasil e na América Latina, principalmente nos países que tiveram 

governos ditatoriais, teve sua incorporação associada ao processo de redemocratização, o que 

diferencia o papel da história oral latino-americana da européia ou da norte-americana. A 

diferença entre a história oral brasileira e a “história oral primeiro mundista” é o fato de não 

podermos utilizar os mesmos critérios analíticos para estudar, por exemplo, a escravidão, a 

miscigenação, os grupos marginalizados e excluídos (MEIHY, 2000, p. 17). Ainda segundo 

Meihy, em entrevista1 à Carta Capital, afirma que 

 

A história oral apenas floresce em espaços democráticos. Durante a ditadura, 

entrevistas livres padeciam de limites, pois eram aproximadas dos “depoimentos”, 

com implicações severas. Foi apenas a partir dos anos 1980 que pesquisadores de 

países da América Latina ampliaram seu trabalho com entrevistas. Uma das linhas 

inaugurais da nossa história oral foi justamente com tipos sociais enjeitados pelo 

regime anterior. Assim, os primeiros trabalhos sobre história oral entre nós nasceram 

fora do País, versando sobre a “memória dos exilados”. A busca de compensação do 

“tempo perdido” sugeriu uma série de traduções que serviram para fomentar 

diálogos. Estudos sobre mestiçagem, presença indígena, a problemática específica 

da mulher brasileira e, principalmente, o resultado de processos migratórios em 

nossa cultura obrigaram a uma relativização dos padrões externos, ainda que muitos 

insistam em arremedos criticáveis. Não há como negar uma história oral feita no 

Brasil, mas ela tem mais a ver com a configuração de matrizes latino-americanas do 

que estadunidense ou européia. Procedeu-se a uma descolonização dos modelos 

externos. (MEIHY, 2011, s/p). 

 

A relação da história com as pessoas vai muito além do que apenas ter conhecimento 

do passado. De acordo com Thompson (1992), é na história oral que as pessoas resgatam seu 

sentimento de pertencimento, isto é, de se sentirem pertencentes a regiões ou a grupos. 

Segundo o autor, as pessoas buscam compreender as alterações pelas quais passaram em suas 

próprias vidas, tais como “guerras, transformações sociais como de atitude da juventude, 

mudanças tecnológicas como o fim da energia a vapor, ou a migração de pessoas para uma 

nova comunidade” (THOMPSON, 1992, p. 21). 

                                                
1 Entrevista concedida ao jornalista Gianni Carta e publicada em 21 de setembro de 2011. 
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As possibilidades para o uso da história oral, no entanto, vão além do meio acadêmico, 

como o caso da utilização em projetos comunitários, a fim de reconstruir temas como 

memórias de bairros, militância política de trabalhadores sindicalizados, operários 

aposentados, entre outros. A história oral tem ainda outras possibilidades de utilização 

incluídas por Alberti (1989), tais como: história do cotidiano, padrões de socialização e 

trajetórias, história de comunidade, biografias, histórias de experiências e registro de tradições 

culturais. 

 

2.2.1 A história oral como metodologia de pesquisa 

 

A história oral é uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevistas 

gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, 

instituições, modos de vida ou outros aspectos da história contemporânea. A entrevista é uma 

forma de se aproximar do objeto de estudo. Thompson aponta que a utilização de entrevistas 

por historiadores vem de muito tempo, mas, com o passar dos anos, muitos deles deixaram de 

lado os relatos e mantiveram-se prioritariamente nos registros escritos ou documentais. É 

importante ressaltar a capacidade do método da história oral em contar histórias alheias aos 

registros documentais, pois esta é 

 

uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida para dentro da própria 

história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis vindos não só dentre os 

líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo. Estimula professores e alunos a 

se tornarem companheiros de trabalho. Traz a história para dentro da comunidade e 

extrai a história de dentro da comunidade. (THOMPSON, 1992, p. 44). 

 

Uma das particularidades da história oral - quando utilizada como método, técnica ou 

fonte de pesquisa – reside, no entendimento de Alberti (2004), na proposta da “recuperação 

do vivido concebido por quem viveu”. A entrevista possibilita a construção e a reconstituição 

da história por meio dos relatos individuais ou coletivos com pessoas que presenciaram ou 

testemunharam acontecimentos ou situações como forma de se aproximar do objeto de estudo 

(ALBERTI, 1989). Segundo Thompson (1992) é neste ponto que esse método se diferencia de 

outras vertentes da própria história, pois a história oral pode ser utilizada para dar outros 

enfoques de uma mesma história, pode derrubar barreiras que existam entre gerações 

distintas, entre instituições educacionais e o mundo exterior. Essa capacidade de explorar 

diversos enfoques de uma mesma história vem da possibilidade de recolher informações de 

qualquer pessoa. Thompson afirma que  
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No sentido mais geral, uma vez que a experiência de vida das pessoas de todo tipo 

possa ser utilizada como matéria-prima, a história ganha nova dimensão. A história 

oral oferece, quanto a sua natureza, uma fonte bastante semelhante à autobiografia 

publicada, mas de muito maior alcance. A maioria esmagadora das autobiografias 

publicadas são de um grupo estrito de líderes políticos, sociais e intelectuais e, 

mesmo quando o historiador tem a grande sorte de encontrar um autobiografia 

exatamente do local, época e grupo social de que esteja precisando, pode muito bem  

acontecer que ela dê pouca ou nenhuma atenção ao tema objeto de seu interesse. Em 

contraposição, os historiadores orais podem escolher exatamente a quem entrevistar 

e a respeito do que perguntar. A entrevista propiciará, também, um meio de 

descobrir documentos escritos e fotografias que, de outro modo, não teriam sido 

localizados. A fronteira do mundo acadêmico já não são mais os volumes tão 

manuseados do velho catálogo bibliográfico. Os historiadores orais podem pensar 

agora como se eles próprios fossem editores: imaginar qual a evidência de que 

precisam, ir procurá-la e obtê-la. (THOMPSON, 1992, p. 25). 

 

Apesar de ser um método científico ligado à história, a história oral abrange outros 

campos de pesquisas. Thompson afirma em sua obra que muitos sociólogos e antropólogos 

fazem uso dessa metodologia assim como os jornalistas e, quando a utilizam, “todo eles estão 

escrevendo história; e, sem dúvida, provendo história” (THOMPSON, 1992, p. 104). Outros 

autores como Barela, Miguez e Conde (2000), ressaltam que a metodologia da história oral 

não se limita apenas à construção da história através das fontes e seus respectivos relatos 

como também 

 

a possibilidade de recuperar, a partir da memória individual ou grupal, uma série de 

laços sociais que reconhece no anonimato cotidiano uma atitude histórica. [...]. A 

história oral não se contrapõe ao uso do documento escrito, mas se complementa. 

[...]. A história oral busca basicamente aquilo que não se encontra nas fontes 

existentes, busca o que somente a partir do relato das pessoas e através da entrevista 

se pode encontrar. (BARELA; MIGUEL; CONDE, 2000, p. 7). 

 

Por ser uma metodologia que trabalha com relatos, ela automaticamente se restringe a 

um período histórico recente, um contexto que possa ser alcançado pela memória do 

entrevistado de forma que a história possa ser construída. Por outro lado, essa memória do 

entrevistado muitas vezes é colocada em cheque devido à sua confiabilidade. Muitos 

historiadores consideram os depoimentos orais subjetivos e restritos apenas às memórias 

individuais, o que pode ser considerado algo fantasioso. Thompson (1992, p 97) quebra com 

esses conceitos afirmando que “toda fonte histórica derivada da percepção humana é 

subjetiva, mas apenas a fonte oral permite-nos desafiar a subjetividade: decolar as camadas da 

memória, cavar fundo em suas sombras, na expectativa de atingir a verdade oculta”. 

Uma das características mais interessantes da construção histórica através de relatos é 

propiciar evidências vindas de outras direções. Thompson (1992) afirma que a realidade é 

multifacetada e que a oralidade pode construir a história através de uma multiplicidade de 
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pontos, o que enriquece a construção histórica. Além disso, esse autor afirma que o processo 

de construção de história através das entrevistas é um processo bidirecional, ou seja, como ele 

é aplicado em fontes vivas, “exatamente por serem vivas, são capazes, à diferença das pedras 

e das pilhas de papel, de trabalhar conosco” (THOMPSON, 1992, p. 196) em um processo 

onde o entrevistador pode aprender com o entrevistado e este, por sua vez, pode ter impacto 

de acordo como a história for narrada. É um trabalho feito em colaboração. Duas partes se 

completam na produção de resultados que geram um documento. 

Em entrevista já citada, Meihy (2005) corrobora com Thompson afirmando que o 

processo de construção da história é feito em colaboração, duas partes que se completam na 

produção de um documento que, por sua vez, começa com o narrador estimulado a contar e 

um ouvinte que, segundo o pesquisador, deve ser o “tradutor” da fala. 

As entrevistas são a base da história oral, pois a partir delas é que será construída a 

história. Além dessa etapa, outras duas recebem destaque em diversas produções. A primeira 

etapa para construção da história através da oralidade é a elaboração de um bom projeto, que 

englobe os intuitos e os percursos a serem percorridos. Após a etapa de projeto, iniciam-se as 

entrevistas com as fontes selecionadas e na sequência disso, os dados devem ser armazenados 

de forma que facilite a interpretação. Algumas bibliografias aconselham a prática da 

transcrição de todo material sonoro, para que o mesmo não seja perdido. Com o término do 

armazenamento, começa o processo de interpretação dos dados recolhidos para que a partir 

disso o material comece a ser selecionado e a história comece a ser construída. 

Antes de dar início aos processos que antecedem as entrevistas, há de se ter escolhido 

o gênero de história oral que será utilizado, de forma que cada um possui seus procedimentos 

para condução do trabalho. 

 

2.2.2 História oral de vida; História oral temática; Tradição oral 

 

A história oral pode ser subdivida em gêneros de acordo com Meihy (2005). Segundo 

o autor, existem ao menos três categorias: história oral de vida e algumas variações desta 

história oral temática e tradição oral. 

A primeira é caracterizada como o reflexo do entrevistado e pode ser muito mais 

subjetiva do que objetiva. Nela deve conter alguns pontos básicos, como “vida social, cultura, 

situação econômica, política e religião” (MEIHY, 2005, p. 151). Uma das principais 

características para utilização desse processo é a periodização da vida do entrevistado, 

visando à organização da narrativa. Apesar de se aproximar muito das biografias, existem 
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outras variações da história oral de vida, que podem abranger histórias de família ou de tipos 

sociais, como profissões, gêneros, classes e etnias (MEIHY, 2005). 

Outro gênero de história oral é a história oral temática. Essa, por sua vez, faz uso não 

apenas das fontes orais como também de documentos escritos e geralmente fazem referência a 

algum evento. “Por partir de um assunto específico e previamente estabelecido, a história oral 

temática se compromete com o esclarecimento ou opinião do entrevistador sobre algum 

evento finito. A objetividade, portanto, é direta” (MEIHY, 2005, p. 162). 

Outro ponto a ser ressaltado é o caráter específico da histórica oral temática, o que a 

diferencia da história oral de vida – as especificidades da história pessoal do colaborador só 

interessam à medida que estas dialoguem ou tenham importância dentro da temática central 

escolhida. Meihy (2005) destaca que existe a possibilidade de se combinar elementos da 

história de vida com elementos da história oral temática. Segundo ele, “a mescla de situações 

vivenciais a informação ganha mais vivacidade e sugere características do narrador” 

(MEIHY, 2005, p. 165). 

A terceira é a tradição oral, considerada por Meihy (2005) a mais complexa de ser 

construída. De acordo com ele, a tradição oral trabalha com os indivíduos de forma diferente à 

medida que estes, por sua vez, estão intrinsecamente ligados aos mitos e a um passado 

remoto. Para sua construção também são utilizadas as entrevistas, porém, estas são referentes 

ao passado e transmitidas de geração para geração e também referentes a manifestações 

folclóricas. Outra característica importante da tradição oral é que “o sujeito nesse tipo de 

pesquisa é sempre mais coletivo, menos individual, e por isso a carga da tradição comunitária 

é mais prezada e presente, porque continuada” (MEIHY, 2005, p. 267). 

Para elaboração deste trabalho final de graduação percebeu-se que adotar os 

conhecimentos da história oral temática aliada à história de vida possibilitou uma melhor 

compreensão do cenário atual da Rádio Armazém, pois possibilitou retratar as referências do 

núcleo da rádio no formato de rádio utilizado, além de compreender de que forma o estilo de 

vida dos comunicadores interfere diretamente na linguagem e na forma de cada uma fazer 

rádio. 

 

2.2.3 As entrevistas e seus processos 

 

O caminho a ser percorrido na construção de qualquer história através da oralidade, 

como o método da história oral propõe, é longo e dividido em etapas elencadas por Meihy 

(2005): elaboração do projeto, entrevista/gravação, confecção do documento escrito, análise e 
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entrega do produto. O pesquisador ainda ressalta que a entrevista em si muitas vezes é vista 

como a história oral, porém deve ser encarada como uma etapa da metodologia. 

Para a realização de uma boa entrevista, deve-se seguir um planejamento que engloba 

os processos de pré-entrevista, entrevista e pós-entrevista. A primeira corresponde aos 

cuidados que devem ser tomados antes do encontro onde será realizada a gravação, tais como 

a organização do gravador, assim como o teste de funcionamento do mesmo, e o contato com 

o entrevistado a fim de esclarecer o projeto e a importância do colaborador na construção da 

história. Outro ponto a ser destacado é a busca de informações acerca do objeto, para juntar 

informações que ajudem a nortear a entrevista – “em geral, quanto mais se sabe, mais 

provável é que se obtenham informações históricas importantes de uma entrevista” 

(THOMPSON, 1992, p. 255). Ainda quanto à preparação, Meihy (2005) salienta que até o 

local da entrevista faz a diferença no produto final. De acordo com ele, sempre que for 

possível, o ideal é deixar que o entrevistado escolha um ambiente de sua preferência, porém, 

em algumas ocasiões há a necessidade de fazer uso de estúdio para gravações de boa 

qualidade. 

O primeiro passo para a realização das entrevistas foi selecionar os entrevistados. Com 

isso, foram escolhidos os três integrantes do núcleo de organização da Rádio Armazém como 

base das entrevistas. O núcleo formado por Marcelo da Silva, Edson Rafael Carvalho e Cintia 

Santos de Oliveira foi escolhido por ser o embrião da rádio, e a história não poderia ser 

contada sem a presença de todos. A partir desses, seriam indicados outros três integrantes da 

Armazém para colaborar com a construção histórica oral. Desta forma, com a base das 

entrevistas previamente estipuladas, o processo de pré-entrevista baseou-se no agendamento 

de datas para gravação além da criação de um roteiro de perguntas a fim de nortear as 

entrevistas – construído de forma genérica, com perguntas direcionadas ao núcleo de 

organização da Rádio Armazém, como também àqueles que seriam indicados pelo núcleo. 

O roteiro foi elaborado com um total de 40 perguntas que abordam as mais diversas 

questões relacionadas à Rádio Armazém. Dentre as temáticas podemos destacar o percurso 

cronológico de cada entrevistado até sua entrada na rádio, a proposta e o perfil da Rádio 

Armazém, o público da rádio, a produção dos programas, as funções desempenhadas por cada 

um dos integrantes do núcleo, além de buscar entender como se sucedeu todo o processo de 

fundação da rádio. As perguntas foram pensadas de forma que o entrevistado conseguisse 

explanar sobre o tema sem ir muito além do objeto estudado 

Já durante o processo de entrevistas outras precauções devem ser tomadas a fim de se 

obter um bom resultado. De acordo com Thompson (1992, p. 254), um bom entrevistador 



19 

 

“deve possuir: interesse e respeito pelos outros como pessoa e ter flexibilidade nas reações em 

relação a eles”. O autor ainda reitera que o papel do entrevistador é ir além das generalizações 

e buscar as lembranças de forma detalhada. Outro fator que deve ser entendido pelo 

entrevistador é que 

 

Uma entrevista não é um diálogo, ou uma conversa. Tudo o que interessa é fazer o 

informante falar. Você deve manter-se o mais possível em segundo plano, apenas 

fazendo algum gesto de apoio, mas não introduzindo seus próprios comentários ou 

histórias. [...] Mantenha o informante relaxado e confiante. Acima de tudo, nunca 

interrompa uma narrativa. (THOMPSON, 1992, p. 271). 

 

Durante o processo de entrevista, o entrevistador deve mostrar-se interessado 

integralmente na entrevista além de evitar repetições, o que pode repercutir no informante de 

forma negativa. Meihy (2005) afirma que toda boa entrevista é consequência de uma conversa 

realizada de maneira amigável, pois isso enriquece o processo narrativo. 

As entrevistas desta pesquisa foram aplicadas em dois grupos distintos. O núcleo de 

organização da rádio constituiu o primeiro grupo, enquanto o segundo grupo foi formado 

pelos indicados de Edson Rafael Carvalho, Cintia Santos de Oliveira e Marcelo da Silva. As 

entrevistas de Marcelo e Edson foram realizadas respectivamente nos dias 13 e 19 de abril em 

suas residências e, ao final delas, cada um indicou mais um integrante da rádio para ser 

entrevistado. O encontro com Cintia Santos Oliveira só ocorreu no dia 30 do mesmo mês por 

motivos de saúde, o que a impossibilitou de indicar um entrevistado. Edson Rafael indicou o 

publicitário Francisco Horácio Ferreira Haigert (Tuia) e o estudante e artista de rua Jasson 

Luiz Monteiro Moreira Junior (Polin), enquanto Marcelo indicou a artista Camila dos Santos 

(Camila Vermelho). Essas entrevistas foram realizadas respectivamente nos dias 22, 26 e 30 

de abril de 2016. Deve ser ressaltado que as indicações foram feitas a fim de transparecer a 

diversidade cultural da Rádio Armazém, de forma que cada indicado é comunicador de um 

programa voltado para um público específico da rádio. 

O processo de pós-entrevista faz referência aos caminhos a serem traçados após as 

gravações, tais como agradecer as fontes e dar início às transcrições, para que após isso se 

organize os textos. O processo de transcrição pode ser, de acordo com Meihy (2005), tanto 

literal quanto transcrição. No caso deste trabalho, optou-se pela transcrição, a fim de criar um 

texto cronológico de cada personagem entrevistado. As transcrições ocorreram todas entre os 

dias 7 e 9 de maio de 2016, assim como a organização das informações coletadas a fim de dar 

sentido e coerência cronológica às informações ali contidas. 
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Percebeu-se durante as transcrições que não houve conflito de informações entre os 

entrevistados, o que facilitou o trabalho do pesquisador. Percebeu-se também que as falas dos 

entrevistados eram compatíveis umas com as outras, de forma que isso facilitou o processo de 

análise. 

Depois de apresentar o percurso metodológico da pesquisa, o texto direciona o leitor 

para a apresentação de uma contextualização teórica a respeito da temática investigada, ou 

seja, o rádio. Neste sentido, inicialmente, traçou-se uma rápida descrição da história do rádio 

no Brasil. Depois disso, já num panorama local, discorre-se sobre o cenário do rádio em Santa 

Maria, onde está inserido o objeto pesquisado. Devido às características advindas do objeto, a 

Rádio Armazém, tornou-se, ainda, necessária uma consulta bibliográfica capaz de apresentar 

a conjuntura contemporânea do rádio como meio de comunicação em transformação 

constante. Assim, traz-se uma discussão sobre rádio e internet, rádio enquanto mídia 

convergente e webradio, até apresentar a Rádio Armazém e sua história. 
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3 A HISTÓRIA DO RÁDIO NO BRASIL 

 

No ano de 1887, o físico alemão Heinrich Rudolf Hertz construiu o primeiro aparelho 

capaz de emitir e receber ondas sonoras. Segundo Pinheiro (2005), foi a partir desse aparelho 

que Hertz colocou em foco a existência de ondas eletromagnéticas imaginadas anteriormente 

pelo físico britânico James Clerk Maxwell. Após os primeiros experimentos, o rádio foi 

utilizado durante a Primeira Guerra Mundial e, a partir de 1918, a comunicação radiofônica 

ganhou fins civis. 

A história do rádio é caracterizada por diversas adaptações, algumas inclusive em 

decorrência do surgimento de novas plataformas de mídia, como a televisão na década de 

1950, que prometia acabar com a existência do meio radiofônico. Com o advento da internet, 

surgiram novos questionamentos quanto à utilidade do rádio.  

Na contemporaneidade, as rádios estão surgindo na plataforma web e neste processo 

de mudanças adaptadas às novas tecnologias, muitas outras estão migrando para essa 

plataforma. Trata-se de um fenômeno atual que permite a transição de algumas características 

radiofônicas tradicionais em uma plataforma econômica e de grande penetração. Essas 

variações do rádio podem caracterizá-lo como um meio de comunicação plural, o que é 

explicado por Ferraretto: 

 

Escuta-se rádio em ondas médias, tropicais e curtas ou em freqüência modulada, 

mas, desde a década passada, o veículo também se amalgama à TV por assinatura, 

seja por cabo ou DTH (direct to home); ao satélite, em uma modalidade paga 

exclusivamente dedicada ao áudio ou em outra, gratuita, pela captação, via Atena 

parabólica, de sinais sem codificação de cadeias de emissoras em AM ou FM; e a 

internet, onde aparece como rede mundial de computadores ora substituindo a 

função das emissões em Ondas Curtas, ora favorecendo oportunidade para o 

surgimento das chamadas webradios ou, até mesmo, servindo de suporte a 

alternativas sonoras assincrônicas como o podcasting. (FERRARETTO, 2007, p. 2). 

 

 

3.1 O rádio no Brasil 

 

A primeira transmissão radiofônica oficial brasileira foi feita no dia 7 de setembro do 

ano de 1922, como parte das comemorações do Centenário da Independência do Brasil. No 

ano seguinte, foi fundada a primeira emissora de rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro. 

A partir da década de 30 do século passado, o rádio nacional alcançou outro patamar. 

No governo de Getúlio Dornelles Vargas, em 1936, após a implantação da plataforma 
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radiofônica, foi inaugurada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a primeira grande emissora 

brasileira. Já no ano seguinte, segundo Prata (2008), Getúlio fez uso do rádio para divulgar o 

diário oficial do governo, “A Voz do Brasil”, na época “Hora do Brasil” (PRATA, 1997 apud 

COSTA E NOLETO, 2008, p. 12) ainda cita um manual preparado pelo Ministério da 

Educação, sobre a “Hora do Brasil”, que lembra: 

 

Transmitido de segunda à sexta em cadeia nacional de rádio, o programa logo se 

tornou de transmissão obrigatória. Nos anos 30, os minutos finais da Hora do Brasil 

eram culturais, dedicados à transmissão de sucessos da música popular brasileira. A 

participação de artistas de prestígio no programa foi uma maneira encontrada por 

Getúlio para estar sempre presente junto à população. O programa é veiculado até 

hoje, em forma de cadeia obrigatória de rádio. (PRATA, 1997, apud COSTA e 

NOLETO, 2008, p. 12). 

 

Entre 1944 e 1955 o rádio viveu aquilo que é considerada sua época de ouro. Segundo 

Ferraretto (2001), esse contexto é caracterizado por programas voltados ao entretenimento, 

tais como programas de auditório, radionovelas e humorísticos. O autor ainda afirma que o 

radiojornalismo “ganha força à medida que o país se envolve na Segunda Guerra Mundial” 

(FERRARETTO, 2001, p. 112). Esse formato voltado ao entretenimento foi utilizado durante 

muito tempo pela Rádio Nacional, o que transformou a empresa no que Ferraretto (2002, 

p.113) considera ser “a primeira das indústrias culturais no Brasil”. 

Dentre os programas de maior destaque da época destacam-se em primeiro plano 

algumas radionovelas. Conforme Ferraretto, mesmo já dramatizadas na década de 30 como 

rádioteatro, o gênero se consolida como sucesso da Rádio Nacional a partir de 1941, mais 

especificamente às 09h30 do dia 1º de junho, com a primeira radionovela do país, a “Em 

busca da felicidade”, do cubano Leandro Blanco, traduzida e adaptada por Gilberto Martins. 

Ainda em 1941, será produzida a primeira radionovela criada no Brasil “Fatalidade”, de 

Oduvaldo Viana, transmitida pela Rádio São Paulo. 

Outros programas que merecem ser mencionados são os programas de auditório. 

Segundo Ferraretto, foram esses programas que ajudaram na construção de figuras icônicas, 

“cuja imagem era reforçada pela presença nas chanchadas, principal produto do cinema 

brasileiro da época, e por aparições nas apresentações nas grandes casas de espetáculos” 

(FERRARETTO 2002, p. 121). Alguns programas desse formato receberam destaque na 

época, entre eles o “Programa Manoel Barcelos” e o “Programa César de Alencar”, que ao 

final da década de 1940 do século passado, mantiveram uma grande rivalidade, 

principalmente entre suas cantoras. César de Alencar apadrinhou Emilinha Borba, e Manoel 
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fez o mesmo com Victória Bonaiute. Ferraretto (2002) enfatiza que as décadas de 1940 e 

1950 ficaram marcadas pelas disputas entre as duas cantoras. 

Um exemplo citado pelo pesquisador para retratar o alcance e o poder da Rádio 

Nacional durante os anos de 1937 e 1956 foi o seu faturamento. No ano de 1937 seu 

faturamento era de cerca de Cr$ 1.100.000.000, já em 1956, de acordo com uma previsão 

elaborada pelo então chefe do Departamento de Publicidade da Nacional em 29 de setembro 

do mesmo ano, era de Cr$ 100.000.000,000. Outro exemplo citado a fim de retratar o poder 

de alcance da Nacional na época envolvia um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O avião 

que havia atravessado a floresta amazônica tentava pousar no aeroporto de Campo Grande, 

em Mato Grosso (hoje, Mato Grosso do Sul). Com problemas na rede elétrica, o aeroporto da 

cidade encontrava-se às escuras. O problema chega aos ouvidos dos locutores, que 

trabalhavam a dois mil quilômetros de Campo Grande, nos estúdios da Nacional no Rio de 

Janeiro. No mesmo instante os comunicadores pedem para que os moradores da cidade mato-

grossense dirijam-se ao aeroporto com seus carros com o propósito de iluminar a pista de 

pouso para um avião da FAB. Meia hora depois o avião fez seu pouso em uma pista 

iluminada por automóveis. 

Nas décadas de 1950 e 1960, a televisão se popularizou, o que fez com que o rádio 

tivesse sua existência questionada como principal meio de comunicação de massa. Segundo 

Ortriwano (2002), a televisão ocupou o primeiro plano entre os meios de comunicação e junto 

consigo levou as verbas publicitárias, os profissionais e, por conseqüência, a audiência. Essa 

conjuntura fez com que o rádio fosse visto como um meio de comunicação destinado a 

acabar, mas de acordo com Ferraretto (2001), até o ano de 1955 o rádio ainda fazia uma boa 

concorrência com a televisão. 

Conforme Ortriwano (2002), as inovações tecnológicas foram as responsáveis pelas 

transformações do rádio, ou seja, o veículo encontrou na eletrônica o maior aliado para 

sobreviver. Através das então novas tecnologias, como o gravador magnético, o transistor e a 

frequência modulada (FM), o rádio não apenas conseguiu sobreviver, mas também 

desenvolver ainda mais seu potencial. 

Segundo Ferraretto (2001), durante as décadas de 1950 e 1970 o rádio viveu o seu 

período de decadência. O autor ainda ressalta que as demissões em massa acontecidas, após o 

golpe militar de 1964, ajudaram no enfraquecimento do rádio no Brasil. Porém, entre os anos 

de 1969 e 1974, os chamados anos de chumbo da ditadura, quando o país foi governado pelo 

general Emílio Garrastazu Medici, o rádio se reestruturou para voltar a ser um forte veículo de 

comunicação. “No período mais duro da ditadura militar, o quadro da radiodifusão brasileira 
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começa a se alterar como o início das transmissões regulares e comerciais em frequência 

modulada” (FERRARETTO, 2001, p. 155). O pesquisador explica que a partir da metade da 

década de 1970, ouve uma divisão no rádio, de forma que as emissoras AM se concentraram 

nos programas jornalísticos, enquanto as emissoras FM transmitam programas culturais, 

geralmente voltados à música. 

A década de 1980 foi marcada por expectativas quando às alterações políticas, visto 

que o AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, deixara de valer em 1978. Com as Diretas 

Já, entre os anos de 1983 e 1984, a política chama a atenção do público, e acaba ganhando 

espaço nas rádios da época. Ferraretto (2001) destaca que a partir daí o rádio se consolidou 

nos grandes centros urbanos, como São Paulo, à medida que a população buscava 

compreender o cenário político. 

Mesmo com a existência da frequência modulada já na década de 1950, muitas rádios 

hoje ainda fazem transmissões através da amplitude modulada (AM). Porém, esse cenário 

tende a mudar. A migração do rádio AM para FM é o processo em andamento que visa dar 

qualidade de áudio às emissoras, tendo em vista que a frequência modulada permite a emissão 

e a recepção em uma qualidade muito superior às transmissões via amplitude modulada. 

No dia 25 de fevereiro de 2016, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 

Televisão (ABERT) anunciou o começo da migração do primeiro lote de rádios que transmite 

através de amplitude modulada (AM) para frequência modulada (FM). De acordo com o 

Ministério das Comunicações a migração será feita em dois lotes. O primeiro lote corresponde 

a 954 rádios que terão de pagar uma taxa de migração com valores entre R$30.000 e 

R$4.500.000. Já as 377 rádios que integram o segundo lote de migração, são àquelas que 

começaram a ser alocadas a partir de 25 de junho. Essas, por sua vez, passaram por um 

processo diferente. Do segundo grupo, 300 rádios ainda dependerão do desligamento da 

televisão analógica para poderem usar algumas faixas livres para transmissão. Esse processo 

também acarretará em dificuldades para os ouvintes, que terão de comprar novos aparelhos 

para captação das frequências. O processo de readequação das emissoras foi feito pela Anatel. 

A empresa afirmou via seu conselheiro e assessor, Rodrigo Zerbone Loureiro2, que existem 

1781 emissoras que atuam no AM, sendo que dessas 1300 pediram a migração para a FM. 

Assim como aconteceu com o surgimento da televisão, com o advento da internet, o 

rádio novamente teve de se adaptar para suprir suas carências e necessidades. Na busca por 

uma melhor qualidade na transmissão, o modelo de rádio digital tem sido testado, mas ainda 

                                                
2Disponível em: <http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/24798-migracao-am-e-tema-de-

discussao-no-conselho-de-comunicacao-social>. Acesso em 10 de abril 2015. 

http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/24798-migracao-am-e-tema-de-discussao-no-conselho-de-comunicacao-social
http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/24798-migracao-am-e-tema-de-discussao-no-conselho-de-comunicacao-social
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sem uma definição sobre o padrão a ser utilizado. Outra vertente radiofônica que surge com as 

novas tecnologias são as webradios, que transmitem informação via streaming, modelo este já 

mais consolidado no cenário atual e mais fácil de ser acessado em função da convergência das 

mídias e os aparelhos móveis que as englobam. 

 

3.2 O rádio em Santa Maria – RS 

 

A cidade de Santa Maria sempre teve grande relevância para o Estado. Se hoje as 

principais características da cidade são o contingente militar e o número de instituições de 

ensino, na década de 40 a cidade era importante devido à sua posição geográfica no Rio 

Grande do Sul. 

Apesar da representatividade geográfica no Estado, Santa Maria recebeu sua primeira 

emissora de rádio muito tarde, se comparada a outras cidades gaúchas. Em 13 de fevereiro de 

1942, foi fundada na cidade a Rádio Imembuí, com Carlos Brenner como primeiro diretor da 

rádio, localizada na esquina das ruas Floriano Peixoto e Doutor Bozano. Algumas das 

principais atrações da emissora foram os programas de auditório e as radionovelas, seguindo a 

configuração radiofônica nacional. 

A Rádio Medianeira foi fundada em Santa Maria no dia 15 de janeiro de 1950 por 

Dom Luiz Sartori, então Bispo diocesano. Por ter uma ligação com a igreja, sua primeira sede 

foi na Secretaria do Bispado, na Rua Silva Jardim. Durante cerca de 10 anos a rádio manteve 

um caráter experimental, até que em 13 de agosto de 1960 passou a operar profissionalmente. 

Mesmo funcionando em AM, em abril de 1989 foi fundada a Medianeira FM, quando a rádio 

passou a operar junto da AM. Ainda na década de 1950, foi criada a Rádio Santamariense, por 

Cezar Asteggiano de Ugalde, presidente desde 1954 até 1994. Após isso a rádio foi dirigida 

por diversas pessoas até se tornar parte da Empresa Jornalística De Grandi, que ainda é 

responsável pela emissora. 

No dia 23 de abril de 1960 foi fundada na cidade a Rádio Guarathan, que durante anos 

integrou a Relider – Rede Liderança de Emissoras. Após a dissolução da rede, na década de 

80, surgiu a Rádio Nativa FM, em 1989. Ainda na década de 60, a Universidade Federal de 

Santa Maria, em 1968, fundou a Rádio Universidade, no dia 27 de maio. Antes disso, a 

emissora já funcionava de forma experimental, desde o dia 28 de abril do mesmo ano. A 

emissora opera na frequência de 800 KHz, a mesma adotada em todas as emissoras educativas 

de todo o país. Dentre as pessoas que dirigiram a rádio, podemos destacar o nome da 



26 

 

jornalista Aurea Evelise dos Santos Fonseca, primeira mulher em Santa Maria a dirigir uma 

rádio. 

A Rádio Atlântida FM Santa Maria Ltda. foi instalada em Santa Maria, no dia 17 de 

abril de 1979, por Mauricio Sirotsky Sobrinho. A rádio, além de manter a programação local, 

também transmite programas da sede na capital, Porto Alegre. Ela está localizada no prédio 

da RBS, na Avenida Mauricio Sirotsky Sobrinho, avenida que leva o nome do fundador da 

RBS. 

A década de 1980 foi muito importante para o rádio santa-mariense com o surgimento 

de diversas emissoras na cidade. Em 14 de julho de 1980 nasceu a Rádio Cultura FM Ltda., 

sob a coordenação de Paulo Roberto Abelin Ceccim. A partir de fevereiro de 1981 a emissora 

passou a transmitir a programação da Antena 1 de São Paulo, com uma programação voltada 

à música e o entretenimento. Já em 2000, a Rádio Antena 1, passou a chamar-se CDN – 

Central Difusora de Notícias. Pouco depois chegou a integrar a Rede Gaúcha Sat e em 2007 

voltou a transmitir as programações da Antena 1. A Rádio Pampa foi fundada em agosto de 

1988 e a Rádio Santuário em 1989. 

Apesar de toda sua abrangência, a Rádio Gaúcha chegou a Santa Maria somente em 2 

de julho de 2012, pela frequência 105.7 FM. Para que a Gaúcha fosse instalada em Santa 

Maria foram realizadas algumas pesquisas, nas quais foi constatado que Santa Maria era a 

cidade do interior com mais acessos à plataforma online da emissora. O processo de 

construção da grade de programações e planejamento iniciou-se, em março de 2012, com a 

contratação do editor chefe da rádio, Guilherme Zanini. Antes disso, a Rádio Itapema FM 

fazia suas transmissões utilizando a mesma frequência até que teve seu sinal desativado no dia 

30 de junho do mesmo ano. Na mesma frequência ainda haviam as rádios Rede Transamérica 

e Rádio Pop Rock. 

O rádio santa-mariense, além das emissoras convencionais, também possui as rádios 

comunitárias, que se utilizam das frequências para fazerem suas transmissões. A Rádio 

ComNorte FM foi fundada, em 1997, como uma rádio livre, por Ronaldo Isaias Cabral da 

Silva e fechou diversas vezes, por razões legais. Em 2006 foi concedida uma licença 

provisória para que a rádio pudesse continuar suas transmissões e, no ano seguinte, no dia 28 

de março de 2007, conseguiu sua licença definitiva. A ComNorte pertence à Associação 

Cultural de Divulgação Comunitária do Bairro Salgado Filho e opera na frequência 106.3 

MHz FM. 
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Outra rádio comunitária da cidade é a Rádio Caraí FM3. Criada por Paulo Roberto 

Aguiar Rodrigues, em 22 de novembro de 1998, após ser sancionada a Lei nº 9612/98, 

relacionada às rádios comunitárias e suas normas para transmissão. Após sua criação, 

demorou seis anos para que a rádio pudesse iniciar suas operações. Em 2004, a emissora foi 

reconhecida pela Anatel – Agência Nacional e Telecomunicações – e começou suas 

atividades. No dia 14 de dezembro de 2005, a emissora recebeu sua licença definitiva para 

transmissão. A Rádio Caraí é parte integrante da Associação Cultural de Divulgação 

Comunitária da Vila Tropical e Região Sul de Santa Maria e opera pela frequência 106.3 

MHz FM. 

Além do tradicional formato transmitido por ondas eletromagnéticas, outras rádios têm 

surgido em outras plataformas. A exemplo disso, as webradios que se utilizam da internet 

como plataforma para fazerem suas transmissões. Santa Maria possui algumas webradios 

como a On The Rocks4 e a Supernova Radioweb5, que estão com as atividades suspensas; a 

Web Rádio Antena livre FM6, criada por Jonis Lemos, que busca junto ao Ministério das 

Comunicações a autorização para operar como rádio comunitária na região oeste de Santa 

Maria; a Aviva Brasil Gospel7, voltada para o público evangélico e com programação diária; a 

Voz do Calvário8, também voltada para a temática religiosa; a Rádio Elite9, que tem como 

fundador e locutor Jose Flavio Hoffmann; a Rádio Entroncamento10, que tem Lauro Góis 

como locutor; a Rádio Exemplo11, de Grazy de Paiva e Amarildo de Paiva; a Rádio Líder12; 

Rádio Otimista13, Rádio Terrunha14, Rádio Unifra15, do centro Universitário Franciscano; 

Rádio Unividas16, Rádio web Aconteceu17, do portal de notícias “Aconteceu...virou notícia”; a 

Rádio web Timemusic18 de Rodrigo Aires e a Rádio Armazém19.  

Essas rádios fazem parte de um novo paradigma radiofônico. Um paradigma que se 

consolidou ao romper com as barreiras geográficas no momento em que avançou em relação 

                                                
3 Disponível em:< www.caraifm.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
4 Disponível em: <www.ontherockswebradio.com>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
5 Disponível em: <www.supernovaradioweb.com>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
6 Disponível em: <www.antenalivrefm.com/>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
7 Disponível em: <www.avivabrasilgospel.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
8 Disponível em: <www.avozdocalvario.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
9 Disponível em: <www.radioelite.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
10 Disponível em: <www.radioentroncamento.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
11 Disponível em: <www.radioexemplo.com>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
12 Disponível em: <www.lidersomwebradio.com>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
13 Disponível em: <www.radiootimista.com>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
14 Disponível em: <www.radioterrunha.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
15 Disponível em: <www.radiounifra.org/>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
16 Disponível em: <www.radiounividas.com>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
17 Disponível em: <www.portalaconteceu.tk>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
18 Disponível em: <www.radiotimemusic.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
19 Disponível em: <www.radioarmazem.net>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 

http://www.caraifm.com.br/
http://www.ontherockswebradio.com/
http://www.supernovaradioweb.com/
http://www.antenalivrefm.com/
http://www.avivabrasilgospel.com.br/
http://www.avozdocalvario.com.br/
http://www.radioelite.com.br/
http://www.radioentroncamento.com.br/
http://www.radioexemplo.com/
http://www.lidersomwebradio.com/
http://www.radiootimista.com/
http://www.radioterrunha.com.br/
http://www.radiounifra.org/
http://www.radiounividas.com/
http://www.portalaconteceu.tk/
http://www.radiotimemusic.com.br/
http://www.radioarmazem.net/
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do FM para a web. Esse contexto de internet e rádio contemporâneo será abordado no 

próximo capítulo dessa pesquisa. 
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4 INTERNET E RÁDIO CONVERGENTE 

 

Após o advento da internet, as relações entre produtores e consumidores de mídia 

passaram por diversas transformações de forma que, segundo Jenkins (2008, p. 28) produtor e 

receptor passaram a ser considerados “participantes interagindo de acordo com um novo 

conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo”. De acordo com o autor, as 

relações foram alteradas devido à cultura de convergência que, por sua vez, não se faz 

presente apenas via aparelhos, mas nos consumidores e nas interações sociais de cada um. 

A internet é um meio onde todas as mídias (vídeo, texto, fotografia e áudio) 

convergem, de forma que cada pessoa percorre um caminho na busca pela informação que 

deseja consumir, além de também poder produzir e compartilhar suas informações. A 

facilidade de acesso também corrobora com esse novo sistema de informação ambientado em 

rede, de modo que os celulares, ipod e outros dispositivos possuem fácil acesso à rede 

possibilitando conexão em qualquer lugar do mundo. Para Jenkins, 

 

A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A 

convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, 

gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática 

opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento. 

(JENKINS, 2008, p. 41). 

 

Essa realidade fez com que as antigas mídias tivessem que se adaptar frente às novas 

exigências de consumo de informação. Emissoras de televisão e rádio, jornais e revistas 

conseguiram manter suas atividades regulares e reforçaram os laços com seus receptores 

através da plataforma web. A Rádio Gaúcha é um exemplo. Além de fazer suas transmissões 

por Frequência Modulada (FM) mantém seu domínio virtual, e pode ser ouvida pelo site ou 

através de aplicativos para aparelhos telefônicos móveis. 

A portabilidade é um fenômeno que reforça a utilização das novas mídias. Lopez 

(2010, p. 16) afirma que “em certa medida a convergência midiática é uma consequência da 

convergência industrial, já que os processos de fusões e aquisições de meios de comunicação, 

acredita Jenkins, aceleraram a transição para essa era da convergência”. No celular hoje se 

acessa a internet, a câmeras fotográficas, a gravadores de som e inúmeras outras utilidades. 

Essa configuração faz com que a informação circule mais rapidamente, o que reflete 

diretamente nos seus consumidores. Segundo Jenkins, esses novos consumidores são muito 

diferentes dos antigos: 
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Se os antigos consumidores eram previsíveis, e ficavam onde mandavam que 

ficassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma inclinante 

lealdade a redes ou meios de comunicação. Se os antigos consumidores eram 

indivíduos isolados, os novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o 

trabalho de consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos 

consumidores são agora barulhentos e públicos. (JENKINS, 2008, p. 44). 

 

Essa nova conjuntura informativa, baseada nas relações de consumo e nas 

convergências tecnológica e midiáticas, abre espaços para novos tipos de mídia, e uma nova 

forma de se ouvir rádio. A atual configuração radiofônica faz com que o meio de 

comunicação ultrapasse as ondas hertzianas, o que eleva o rádio a um novo patamar. As 

barreiras geográficas já não são empecilhos para transmissões tendo em vista o alcance global 

proporcionado pela web. 

Com o surgimento da internet todos os meios de comunicação assim como diversas 

empresas migraram para a web, e, com o rádio, não foi diferente. A internet trouxe inúmeras 

possibilidades para o rádio, o que resultou em uma reconfiguração do mesmo em busca de um 

maior alcance. Se no início as emissoras possuíam apenas seus domínios na web, com o 

passar do tempo “as rádios também passaram a ofertar a transmissão on-line, isto é, um único 

produto midiático podendo ser acessado simultaneamente no aparelho de rádio e no 

computador” (PRATA, 2008, p. 2). 

A presença do rádio na internet fez com que surgissem novas classificações acerca da 

radiofonia. De acordo com a pesquisadora, o rádio pode ser classificado de duas formas de 

acordo com a tecnologia utilizada. O primeiro ponto é a radiofonia analógica – emissoras que 

realizam transmissões via irradiação e modulação de ondas eletromagnéticas (AM e FM). O 

segundo ponto faz referência à radiofonia digital. Esse por sua vez é dividido em duas outras 

subcategorias: 1) Emissoras hertzianas com transmissão digital e 2) Emissoras exclusivas da 

internet, as webradios. Existe também uma terceira modalidade, as “rádios offline”, que são 

aquelas rádios que possuem uma página na web com caráter de divulgação, não existe o 

intuito de transmitir qualquer tipo de áudio online. “Seu objetivo é a divulgação do nome 

(marca) da emissora e de seu trabalho no dial” (TRIGO-DE-SOUZA, 2002-2003, p. 94). 

Kischinhevsky (2009), afirma que para falar de rádio via internet é necessário citar 

duas modalidades: os podcasts e as webradios. O podcast surgiu no início dos anos 2000 e, 

segundo o pesquisador, pode ser classificado como “uma radiodifusão sob demanda, de 

caráter assincrônico” (KISCHINHEVSKY, 2009, p. 230). O autor ainda salienta que os 

podcastings desenvolveram-se às margens das emissoras analógicas, sendo utilizado para 

facilitar o acesso de conteúdos que antes se perdiam após as transmissões convencionais. 

Kischinhevsky afirma também que 
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o podcasting – quando desvinculado da radiodifusão convencional – apresenta maior 

diversidade potencial em termos de linguagem, temática e formatos. Mesmo assim, 

pelo menos até aqui, a maioria reproduz estilos de locução, formatos de programas, 

vinhetas e outros recursos típicos do AM/FM. (KISCHINHEVSKY, 2009, p. 231). 

 

Mesmo com diversas características que aproximam o podcast do formato radiofônico 

AM/FM, ele traz consigo diversas inovações. Por ser um processo barato – sendo necessário 

apenas o acesso à internet, computador e algum equipamento básico de gravação – “o 

podcasting abala o oligopólio da produção radiofônica mantido pelas emissoras estabelecidas 

no dial por meio de concessões públicas” (KISCHINHEVSKY, 2009, p. 231). Essa facilidade, 

também observada nas webradios, faz com que toda e qualquer pessoa ou instituição possa 

produzir conteúdo sonoro e publicar este na rede, o que contrapõe aquilo que se entendia até 

então por emissor e receptor de informação. 

O rádio foi portátil em grande parte de sua história. Durante anos o rádio de pilha 

acompanhou os indivíduos, podendo ser ouvido a qualquer momento e em qualquer lugar, 

como nos estádios de futebol, por aqueles que assistiam aos jogos e acompanhavam as 

informações da partida através do aparelho que cabia dentro do bolso. Os podcasts e as 

webradios ressuscitaram a prática da portabilidade radiofônica. As emissoras recorrem hoje 

aos aplicativos para os smartphones, o que possibilita o acesso a qualquer momento ou lugar. 

Diferente dos pequenos aparelhos com antenas, os smartphones possibilitam o acesso a 

qualquer produto midiático que esteja compartilhado na rede, rompendo com as barreiras 

analógicas e propiciando uma relação interacional muito mais ativa e multimídia. 

Um fator que corrobora com o crescimento das novas mídias, como a webradio é a 

mulimidialidade, de forma que todo e qualquer conteúdo – vídeo, texto, foto ou áudio – pode 

ser compartilhado. Qualquer webradio possui um domínio online, e nele ela pode construir 

um blog para divulgar informações sobre sua programação; disponibilizar dados dos 

comunicadores e notícias; estabelecer canais de comunicação entre outras inúmeras 

possibilidades. A radiofonia hoje se comunica com um público diferente, o qual está inserido 

profundamente nas ideias da cultura da convergência proposto por Jenkins (2008). 

O rádio que sempre foi um meio interativo – via cartas e telefones – hoje trabalha 

imerso em um novo contexto. Os laços estabelecidos entre emissora e receptor requerem hoje 

uma participação muito mais ativa por parte dos receptores. De acordo com Cebrian Herreros, 

os usuários das redes sociais hoje são aqueles que 
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recomendam, votam, etiquetam (tag), trocam, comentam, analisam, orientam 

e aconselham sobre o conteúdo de um a outro, o que é aceito com mais 

entrega e credibilidade do que quando um crítico de um meio de 

comunicação tradicional o faz. São criados espaços-tempo sonoros de 

diálogo, participação, interatividade, troca, debate, compartilhamento e 

distribuição em uma cadeia multiplicadora até configurar um universo 

expressivo de informações, opiniões, propostas, entretenimento e criatividade 

da realidade virtual. O rádio está presente nestas redes sociais e as assumiu 

como algo próprio para sua vinculação direta com a sociedade. (CEBRIAN, 

2011, p. 99). 

 

Outra mudança que surge a partir das mudanças tecnológicas é em relação ao 

profissional de comunicação. A multimidialidade traz consigo a exigência por uma linguagem 

de comunicação nova e ampla. A comunicação hoje deve transcender as narrativas orais, deve 

ser aliada a imagem, vídeo e texto, de forma que se complementem e gerem sentido ao 

receptor que, por sua vez, tem acesso a todas essas plataformas a qualquer momento e em 

qualquer lugar. 

Segundo Lopez (2012), não basta estar nas redes sociais ou promover canais de 

comunicação com os comunicadores através da internet, 

 

Es necesario establecer el diálogo, insertar el público en el desarrollo del 

contenido. Aunque el oyente de radio tenga como una de sus características 

principales y tradicionales la participación, con el contexto de la 

convergencia se observa una ampliación de ese carácter. Y la constitución de 

un desafío para la incorporación de las narrativas complejas y crossmedia en 

la radio. (LOPEZ, 2012, p. 12). 

 

A mesma pesquisadora classifica o atual cenário do rádio de hipermidiático. Segundo 

ela, além da linguagem sonora, o rádio trabalha junto de outros formatos, como vídeo, 

imagem e texto e são interligados através dos hyperlinks. Os vídeos não passam pelo mesmo 

processo de produção daqueles transmitidos pela televisão. 

De acordo com Lopez (2009), o repórter não precisa mais construir reportagens apenas 

com off e entrevistas. Agora ele tem a possibilidade de criar, podendo ser ilustrativo e até 

mesmo didático com o seu receptor. Para que tal formato funcione com plenitude, é 

necessário o entendimento do formato não apenas pelos comunicadores, mas também por 

parte do público. 

As webradios nada mais são do que um gênero radiofônico estruturado exclusivamente 

para a web. Essa plataforma pode ser acessada não apenas pelos computadores como também 

por diversos aparelhos portáteis, tais como celulares e dispositivos de armazenamento de 

músicas, como ipods. 
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Com o surgimento da internet, o rádio foi visto como um veículo de comunicação que 

entraria em decadência e, com o passar do tempo, iria ser extinto. Por outro lado, não foi o 

que aconteceu. Segundo Jung (2004, p. 66), “O rádio caiu na rede mundial de computadores, 

definitivamente, e de lá não sai mais. Não vai sumir, como muitos imaginavam. Vai evoluir. 

Nesse momento, é o veículo que mais se beneficiou da internet”. Prata (2008) reafirma que a 

internet não representa o fim das rádios e sim o início de uma nova era regida pela 

digitalização. Segundo ela, esse novo cenário se configura trazendo “uma nova linguagem, 

novos signos textuais e imagéticos, novo suporte, novas formas de interação e a presença dos 

gêneros reconfigurados, alguns do velho modo hertziano e outros novos nascidos das 

modernas tecnologias” (PRATA, 2008, p. 2). 

Dentro do conceito de pluralidade radiofônica proposto por Ferraretto (2007), a 

webradio surge como uma das diversas possibilidades de “escutar-se rádio”. Essas rádios são 

emissoras que realizam suas transmissões via internet, utilizando a tecnologia de streaming 

para distribuir seus dados. 

Prata (2013) considera as webradios como um modelo radiofônico que tem como uma 

de suas principais características o potencial de abrangência universal: 

 

A webradio é um modelo de radiofonia genuinamente digital, não mais acessado por 

um aparelho de rádio, mas por um computador ou smartphone; não mais sintonizado 

por uma frequência no dial, mas por um endereço na internet; não mais explorado 

por uma concessão governamental, mas nascido a partir da livre iniciativa de seus 

proprietários; não mais de alcance geograficamente limitado, mas com abrangência 

universal (PRATA, 2013, p. 3). 

 

Kischinhevsky (2007 apud Prata 2013) explica que o rádio via internet é por essência 

desterritorializado e permite acesso a partir de qualquer local do globo, o que beneficia 

diversas pessoas que, por algum motivo, encontram-se longe de seu país de origem, e através 

dessa modalidade radiofônica pode ter acesso a informações, além de fortalecer os 

sentimentos de pertença, construídos entre indivíduo e território/cultura. Kischinhevsky 

reafirma a desterritorialização e os sentimentos de pertencimento como características da 

plataforma, pois segundo ele 

Ao ouvir rádio, nos reconhecemos como indivíduos pertencentes a coletividades, em 

diversas esferas da vida cotidiana (moradores de uma determinada cidade ou região, 

torcedores de um time de futebol, fãs de um artista ou estilo musical etc.). Temos 

acesso a múltiplas visões de mundo, em várias instâncias, filiando-nos a 

“comunidades simbólicas” sintonizadas em uma ou mais estações. Estes conteúdos 

nos ajudam a estabelecer sentimentos de pertença e a marcar diferenças frente ao 

“Outro” (KISCHINHEVSKY, 2009, p. 225-226). 
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Apesar de ser um fenômeno novo, essa modalidade radiofônica ainda tem muito do 

antigo rádio hertziano (convencional). Ainda segundo Prata (2008), as webradios repetem as 

fórmulas e conceitos do rádio convencional, pois é pela repetição que o público se reconhece. 

Kischinhevsky (2009) reitera essa afirmação ao mencionar que as webradios não diferem das 

analógicas bruscamente. Para ele, as formas de produção de conteúdo se mantém parecidas, 

pois a programação é veiculada em broadcast, isto é, sincronicamente. 

De acordo com Prata (2013), a primeira rádio comercial com programação diária e em 

tempo real via internet foi a Kliff, Texas, Estados Unidos. A pesquisadora afirma que a rádio 

começou suas atividades a partir de setembro de 1995 e contrariou tudo que se conhecia sobre 

rádio e difusão, como, por exemplo, as questões burocráticas que envolvem as concessões, a 

interação instantânea – uma das características da internet – e a ausência do aparelho de rádio 

convencional. 

No Brasil, essa plataforma radiofônica só foi chegar três anos depois, no dia 5 de 

outubro de 1998, com a fundação da Rádio Totem, rádio nacional fundada na internet pelo 

empresário Eduardo Oliva. Segundo Prata (2013), a emissora deu seus primeiros passos 

transmitindo aos seus ouvintes uma programação ao vivo, direto de um estúdio situado na 

sede da empresa em São Paulo e, com o passar do tempo, foi adicionando serviços ao domínio 

virtual da rádio, como serviços e canais alternativos que variavam de acordo com o estilo 

musical desejado. Outros números relacionados pela autora são de que, após dois anos da 

fundação da Rádio Totem, nove emissoras transmitiam on-line. Já em setembro de 2000, 

existiam 191 emissoras. Hoje o portal Rádios20 apresenta 6475 webradios em suas estatísticas. 

O site também aponta que a webradio mais escutada do Brasil é a Tropical Sertanejo Web 

Rádio21, com cerca de 100.120 visitas apenas em março de 2016. 

Outra característica marcante e que difere as webradios das rádios hertzianas 

convencionais é a possibilidade de selecionar a informação, isto é, cada consumidor de 

informação pode acessar uma webradio de acordo com seus interesses. A exemplo disso, 

pode-se citar as rádios SOMJAH22, para os ouvintes de reggae, Rádio Radinho23, voltada para 

o público infantil, a Rock Clube24, para quem procura rock, entre diversas outras. De certo 

modo as webradios são 

 

                                                
20 Disponível em: <www.radios.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
21 Disponível em: <www.tropicalsertanejo.com.br/>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
22 Disponível em: <www.somjah.com>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
23 Disponível em: <www.radioradinho.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 
24 Disponível em: <www.rockclube.com>. Acesso em: 5 de maio de 2016. 

http://www.radios.com.br/
http://www.tropicalsertanejo.com.br/
http://www.somjah.com/
http://www.radioradinho.com.br/
http://www.rockclube.com/
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emissoras criadas exclusivamente para a rede. Sua primeira vantagem é a de não 

necessitar de autorizações públicas para seu funcionamento, bem o contrário do que 

ocorre com o rádio/dial. Esse primeiro fator pode ser considerado democratizante já 

que possibilita que um número bem maior de emissores disponibilize suas 

programações. (TRIGO-DE-SOUZA, 2002-2003, p. 95). 

 

As webradios também possuem características que desfavorecem seu crescimento e 

sua difusão. Mesmo sendo desterritorializada, essa plataforma não suporta uma grande 

quantidade de usuários simultâneos, pois toda e qualquer webradio está ligada a um servidor 

para hospedar seu domínio na web que, por sua vez, limita os acessos simultâneos para uma 

boa transmissão. 

Após buscar entender os processos metodológicos acerca da utilização da metodologia 

da história oral, buscou-se compreender o contexto radiofônico, elencando suas 

transformações até o cenário de convergência midiática atual. Agora a pesquisa avança seu 

olhar sobre o objeto, apresentando a história da Rádio Armazém, seu contexto atual, seus 

métodos de trabalho, além das especificidades do processo de sua fundação. 
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5 RÁDIO ARMAZÉM: A HISTÓRIA DE UM BALCÃO DE VARIEDADES 

 

No universo das webradios encontra-se a Rádio Armazém. Situada na cidade de Santa 

Maria-RS, a Rádio Armazém foi fundada em abril de 2015, por Edson Rafael Carvalho 

(Edson K), Cintia Oliveira (Cyssa) e Marcelo da Silva (Marcelo Cabala) e é transmitida via 

streaming25 (fluxo de dados) pelo domínio www.radioarmazem.net. A rádio é uma associação 

privada sem fins lucrativos e de natureza cultural e informativa. Tem como essência os 

princípios de Webradio citados por Trigo-de-Souza (2002-2003). Além de seus idealizadores, 

outras pessoas colaboraram para a fundação da mesma, entre elas estudantes, artistas locais e 

um coletivo de comunicadores. 

No projeto Institucional da Rádio Armazém, consta que a 

 

Rádio Armazém é uma rádio que chega para suprir as demandas do presente com 

uma programação ligada a todos os vieses culturais. Oferecendo várias ramificações 

dentro de estilos musicais e novas linguagens, construindo um senso de comunidade 

no cenário local independente e buscando a conservação da interatividade e a 

educação para as gerações futuras, confrontando diretamente com o 

convencionalismo e comodismo (s/p). 

 

De acordo com o projeto, a rádio visa impulsionar e dar maior visibilidade aos mais 

variados artistas da cidade de Santa Maria, abrindo espaços para os mesmos dentro da grade 

de programação, oferecendo aos ouvintes um amplo leque de variedades, que será apresentada 

no decorrer deste capítulo. Assim, a rádio atua de forma não convencional dentro do âmbito 

radiofônico, direcionando a programação ao interesse cultural dos ouvintes como forma de 

somar e compartilhar conteúdos de diversas frentes culturais. Para isso, além de trabalhar 

junto aos artistas da cidade, a rádio dialoga também com diversos coletivos ligados ao 

artesanato (culinária artesanal, estamparia, desenhistas, escultores, pintores), música (bandas, 

músicos independentes, compositores), literatura, cinema, teatro, arte circense, 

colecionadores, moda e comportamento, esportes, movimentos feministas, entre outros. 

Para explicar melhor a fundação da Rádio Armazém, é necessário recorrer à outra 

história, a fim de situar a Rádio Armazém no tempo e espaço. Tudo começou com Edson 

Rafael Carvalho, conhecido como Edson K. A ligação de Edson com o rádio vem desde a sua 

infância. De acordo com ele, o rádio tem um papel semelhante ao do livro – o de exercitar a 

criatividade. Ainda com 12 anos, Edson teve seu primeiro contato com o “fazer rádio”, ainda 

                                                
25 Streaming é uma tecnologia que envia informações multimídia, através da transferência de dados, utilizando 

redes de computadores, especialmente a Internet, e foi criada para tornar as conexões mais rápidas. Disponível 

em: <http://www.significados.com.br/streaming/>. Acesso em: 17 de junho de 2016. 

http://www.radioarmazem.net/
http://www.significados.com.br/streaming/
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que de maneira superficial. Tempos depois foi chamado para produzir e apresentar um 

programa de rock em uma rádio de sindicato. 

Com o passar dos anos, já em 2011, Edson teve seu primeiro contato com uma rádio 

online em Charqueadas - RS. A partir desse momento as ideias acerca de rádio na internet 

começaram a amadurecer. 

Edson chegou a Santa Maria em 2011 e, em 2012, fundou a Supernova Radio Web, 

quando transmitiu o “Macondo Circus”26 na Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade. 

Em função da boa resposta que obteve com as transmissões, Edson resolveu manter a 

Supernova. Porém, no início de 2013, ocorreu a tragédia da Kiss. A cidade ficou em estado de 

choque, estática, o que impossibilitou a continuação do projeto. A Supernova ficou seis meses 

com suas atividades paradas até que, no ano de 2014, Edson fez uma parceria com o 

empresário santa-mariense Vadson Schafer. A partir disso o projeto da Supernova foi 

retomado e pode crescer com o acolhimento de novos comunicadores, como Cintia Oliveira, 

Marcelo da Silva, e diversos outros. Foi nesse contexto que os integrantes do núcleo da Rádio 

Armazém se conheceram. 

Marcelo morava em São Paulo, e era ligado ao coletivo Fora do Eixo. De lá, Marcelo 

conheceu a proposta da Supernova e entrou em contato com a rádio. Marcelo estava voltando 

para Santa Maria e tinha vontade de apresentar um programa de música brasileira. Foi então 

que nasceu o programa “Brasil de todos os Sons”. Cintia Oliveira também havia ingressado na 

webradio com um programa voltado para a temática dos motociclistas e motogrupos. Cintia 

Oliveira afirma que para a Armazém, a Supernova serviu como um catalizador de pessoas, 

além de laboratório, à medida que a maioria dos atuais comunicadores da Rádio Armazém 

integravam a grade da Supernova. Além disso, ela afirma que o maior legado da Supernova 

foi seu idealizador – Edson Rafael Carvalho. 

No ano de 2015, ocorreu o rompimento administrativo da Supernova Radioweb. Edson 

Carvalho aponta que as causas para tanto foram de origem pessoal e filosófica. O rompimento 

também pode ser creditado ao fato de que Vadson Schafer estava tendo problemas de 

relacionamento com alguns comunicadores. As divergências filosóficas acabaram por 

desgastar a relação. Edson prezava por uma rádio que fomentasse a cultura local enquanto 

Vadson buscava um caráter comercial. O somatório de conflitos fez com que Edson 

começasse a repensar no futuro da rádio, até que se tornou inviável manter o projeto daquela 

forma. 

                                                
26 Festival de artes integradas promovido pelo coletivo Fora do Eixo. 
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Cintia Oliveira afirma que em certo momento tanto ela como Edson estavam tomados 

pelo estresse e foram conversar com Marcelo, que naquele momento já era um grande amigo 

de Edson. Marcelo corroborou com a ideia de ambos, vendo na saída da Supernova como a 

única solução. Nesse momento Cintia afirmou que a ideia de radioweb não poderia terminar 

daquela forma, e que eles tocariam o projeto. No dia 20 de abril de 2015, Edson anunciou sua 

saída da Supernova Radioweb e, com isso, a grande maioria dos integrantes da rádio o seguiu, 

por compactuar com suas ideias acerca de radioweb. 

No dia 1º de maio de 2015, Edson Rafael, Cintia Oliveira e Marcelo da Silva se 

reuniram pela primeira vez e começaram a estruturar a Rádio Armazém. Nesse dia, Cintia 

propôs o nome “Armazém”, afinal dentro de um se encontra tudo o que se procura, e essa 

seria a filosofia da rádio”. Nesse mesmo dia, Edson apresentou a ideia do 

“#NãoVendemosChiado”, e a Armazém gradativamente saía do papel. Marcelo da Silva 

afirma que, durante o processo de estruturação da Armazém, a preocupação do núcleo era de 

construir uma rádio que dialogasse com a geração atual e desse espaço para todo conteúdo 

cultural local. A partir de 1º de maio, o núcleo passou a se reunir semanalmente e começou a 

conversar com os comunicadores que também haviam saído da Supernova. 

Durante as reuniões aconteceu a divisão de funções do núcleo. Marcelo da Silva ficou 

encarregado de construir os releases dos programas que iriam integrar a grade de 

programação, além de cuidar das redes sociais. Edson ficou responsável pelas questões de 

ordem técnica, como contato com o servidor da web e manutenção do site. Cintia ficou 

incumbida de elaborar os projetos da rádio – relacionados a divulgação, parceiros e propostas 

comerciais. Vale ressaltar que apesar das divisões, todo trabalho realizado é feito de forma 

colaborativa. 

A identidade visual da rádio foi elaborada por Adrienne Reyes, a Dridi27. Após receber 

as ideias dos idealizadores, Adrienne Reyes apresentou ao grupo suas criações. Após algumas 

alterações a identidade foi finalizada. Em meio aos processos de estruturação também foram 

adquiridos todos os materiais necessários para a transmissão, tais como, um computador, uma 

mesa de som, seis microfones, além das bases dos mesmos. Para comprar o equipamento, 

Edson vendeu metade dos direitos da Supernova Radioweb para Vadson Schafer por um 

preço simbólico, porém suficiente para realizar as compras. 

No dia 1º de julho de 2015, ocorre a estreia da rádio na web, com playlists28 variadas, 

mas ainda sem programação ao vivo. Para dar início às transmissões era necessário um local 

                                                
27 Publicitária integrante e fundadora da empresa Nova Heart – empresa que trabalha com design e publicidade. 
28 Listas de reprodução. 
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para realizá-las. No começo, tentou-se conseguir uma sala junto à Secretaria de Cultura da 

cidade de Santa Maria, o que foi negado. A secretaria alegou que a rádio não tinha nada para 

oferecer como contrapartida. Vale ressaltar que a secretaria visava montar um programa 

institucional, semelhante à “Voz do Brasil”, para colocar no canal “santamaria.org”, porém, 

não possuía um pessoal capacitado para tanto. O núcleo da Armazém então ofereceu, como 

contrapartida, toda a técnica para gravação, edição e finalização desse material, o que foi 

desconsiderado pela Secretaria de Cultura da cidade. Para não atrasar a estreia da 

programação ao vivo, os integrantes da Lombra House29, que conheciam Marcelo, 

propuseram de a rádio instalar-se na própria Lombra House, Rua Venâncio Aires, próximo à 

avenida Borges de Medeiros. Enquanto a rádio se utilizava da internet da Lombra House, a 

Rádio Armazém divulgava o trabalho e as produções dos integrantes da casa. 

No dia 10 de agosto de 2015, a rádio lançou toda sua programação ao vivo com mais 

de 20 programas, 30 comunicadores e uma variada grade de programação. Como grande parte 

dos comunicadores já havia feito rádio, bastou dar sequência àquilo que era praticado. 

Faltando apenas 40 dias para o fim do primeiro semestre de transmissões, o núcleo reuniu-se 

em função da necessidade de trocar o local de transmissões. Como a Lombra House 

localizava-se em um edifício residencial, a movimentação da rádio passou a incomodar os 

demais residentes e, portanto, a rádio mudou-se para o único local possível no momento, o 

apartamento de Edson Rafael.  

Com dois meses de atividade, a Rádio Armazém divulgou na sua página30 do 

Facebook alguns números: 20.000 acessos ao site, mais de 2.500 curtidas no Facebook. Além 

de mais de 1.500 audições de podcasts. 

De acordo com os idealizadores da rádio, o primeiro semestre de transmissões foi 

experimental, e serviu de laboratório para iniciar 2016 com adequações tanto nas questões 

físicas, como também na grade de programações. A grade que perdurou durante grande parte 

do primeiro semestre de transmissões da rádio pode ser conferida no quadro abaixo: 

 

Quadro 1- Grade de programação do primeiro semestre de transmissões da Rádio Armazém. 

 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

08 horas Café Recreio Café Recreio Café Recreio Café Recreio Café Recreio 

14 horas Mercearia Mercearia Mercearia Mercearia Mercearia 

17 horas Balança Coverlândia Anteninhas de Rock Grande Rima no 

                                                
29 Sede do grupo que trabalha com produções audiovisuais, entre outros serviços. 
30 Disponível em: <www.facebook.com/radioarmazem>. Acesso em: 30 de junho de 2016. 

 

http://www.facebook.com/radioarmazem
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Sonora Vinil do Sul balcão 

18 horas Balança 

Sonora 

Balança 

Sonora 

Balança 

Sonora 

Balança 

Sonora 

Balança 

Sonora 

19 horas Saúde no 

WiFi 

Skatecétera Motoca Ruído Meninas Pra 

Frente 

 

20 horas 

Brasil de 

Todos os Sons 

Falando de 

Tudo 

 

Caderninho 

 

Ruído 

 

Multiviral 

21 horas Noturno Baleiro das 

Artes 

Balança 

Sonora 

Bolicho Blues Programação 

automática 

 

Na busca por um espaço mais adequado às carências da webradio, em seu segundo 

semestre, primeiro de 2016, a rádio passou a operar no prédio de apoio da Universidade 

Federal de Santa Maria, localizado na Floriano Peixoto, entre as Avenidas Presidente Vargas 

e Medianeira. Para conseguir a sala, o núcleo da Rádio Armazém recebeu a ajuda de Melina 

Guterres 31e Daniel Paim32. Quando os integrantes do núcleo procuravam por um local para 

realizar as transmissões do primeiro semestre de 2016, Melina comentou sobre a existência de 

uma sala localizada na Estação da Gare. De acordo com ela, a rádio poderia tentar a liberação 

da sala junto a Daniel Paim. Após se encontrarem com Daniel, receberam a informação de 

que a sala não poderia ser repassada, e que poderiam verificar alguma alternativa com a 

Incubadora Social da UFSM. Em uma reunião com alguns dos responsáveis pela incubadora, 

o núcleo apresentou o projeto da Rádio Armazém que, por sua vez, foi aceito. 

Outras mudanças ocorreram na grade de programações, como a retirada de alguns 

programas e a inserção de outros, com o intuito de construir uma grade de programação ainda 

mais diversificada. Outros programas também foram retirados a fim de não sobrecarregar o 

trabalho dos técnicos e garantir uma melhor qualidade nas edições dos podcasts. 

O processo de sustentação financeira da rádio é feito através de permutas. Há de se 

ressaltar que a Armazém não gasta com internet, água e luz, pois todas estas despesas fazem 

parte do pacote da incubadora social UFSM. Desta forma os gastos se resumem ao 

mantimento das estruturas, servidor, aplicativo e manutenção. A rádio também busca 

patrocinadores, mas segundo Edson Carvalho, “é extremamente difícil, pois as pessoas não 

entendem o que é e não apoiam o empreendimento. Trabalhamos inicialmente com permutas, 

com divulgações na rádio em troca de materiais e afins. Trabalhamos e negociamos sem 

dinheiro. Apenas com permutas e gostamos do jeito que fazemos”. A Rádio Armazém conta 

com cinco parceiros – Up33, Rockers Soul Food34, Café Cristal35, Los Pofi36 e Nova Heart37. 

Todos eles são anunciados no site, exemplificado nas imagens a seguir: 

                                                
31 Jornalista formada pelo Centro Universitário Franciscano. 
32 Jornalista e membro honorário do Conselho Municipal de Cultura de Santa Maria. 
33 Curso de idiomas. 
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Figura a: Página inicial do site da Rádio Armazém. 

Fonte: radioarmazem.net 

 

Figura b: Página inicial do site da Rádio Armazém. 

Fonte: radioarmazem.net 

                                                                                                                                                   
34 Casa noturna de Santa Maria. 
35 Restaurante de Santa Maria. 
36 Restaurante vegano de Santa Maria. 
37 Empresa de design e publicidade. 
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Após as análises e as alterações feitas a fim de lapidar a grade de programação, a 

Rádio Armazém apresenta-se na conjuntura atual, com 15 programas de temáticas distintas, o 

que reflete no seu público. Cintia Oliveira ressalta que o público da Rádio Armazém é 

diversificado pelo fato da rádio ser segmentada através dos programas: “É a diversidade dos 

programas que constrói um público abrangente”. Cintia observa ainda que o público do 

programa dela acessa a rádio para ouvir o programa dela, o “Motoca”, não a Armazém em si, 

e isso ocorre com todos os programas. Esse pensamento corrobora com o da convergência de 

mídias proposto por Jenkins (2008), onde o receptor tem a possibilidade de escolher aquilo 

que será consumido, não sendo mais apenas um receptor passivo. 

A diversidade que está atrelada aos programas é o reflexo das vivências, da cultura e 

da forma de agir de cada comunicador. A forma como cada um se comunica através da Rádio 

Armazém desperta a identificação daquele que está ouvindo. Essa identificação, por sua vez, 

se transforma em um laço de fidelidade entre ouvinte e comunicador. Jasson Moreira afirma 

que ao escolher uma música para outros ouvirem, está, mesmo sem perceber, fazendo arte, 

pois aquilo, de alguma forma, está sensibilizando aquele que está ouvindo, e isso também 

ajuda nos processos de identificação. 

Jasson Luiz Monteiro Moreira Junior, apelidado de Polin, é estudante e artista de rua. 

Amante da cultura de rua, do skate e do hardcore38. Jasson apresenta o “Skatecétera” 

juntamente com seu amigo Angel Araújo. O programa se caracteriza por se apropriar da 

linguagem das ruas e das culturas periféricas, o que produz um sentimento de pertença para 

aqueles que se identificam e ouvem seu programa. O mesmo ocorre com Camila dos Santos, 

conhecida por Camila Vermelho. Camila é apresentadora do “Baleiro de todas as artes” e seu 

programa é voltado para outro público. Seu público alvo são os amantes do cinema, teatro e 

literatura, além do público flutuante, que acessa seu programa dependendo do convidado ou 

da temática. O exemplo também se aplica a Francisco Horácio, de forma que seu programa 

busca trazer as peculiaridades e novidades acerca da cultura musical underground39 santa-

mariense. 

Jasson Moreira exalta a desterritorialização da plataforma, mencionada por 

Kischinhevsky (2007), “O bom do online, é que não tem barreira para transmissão. Esses dias 

um amigo nosso estava nos ouvindo da Austrália, indo para o trabalho, e isso compensa a 

                                                
38 Estilo musical. 
39 Underground significa subterrâneo, em português, e é usado para chamar uma cultura que foge dos padrões 

normais e conhecidos pela sociedade. Underground é um ambiente com uma cultura diferente, que não segue 

modismos e geralmente não está na mídia. Disponível em: <http://www.significados.com.br>. Acesso em: 30 de 

junho de 2016. 

http://www.significados.com.br/
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gente”. Isso por sua vez ocorre com diversos outros programas, como afirma Camila dos 

Santos - “tem o público inesperado, pessoas que eu não conheço, pessoas que compartilham o 

programa e são da região Nordeste e da Espanha”. 

Uma das possibilidades oferecidas pela Armazém para que seu público possa escutar o 

que busca quando quiser, é a utilização dos podcasts. Marcelo da Silva é o encarregado da 

técnica e operador da mesa de som no turno da noite. Ao final do expediente, Marcelo edita e 

arquiva todos os programas no computador da rádio. No outro dia, o operador da manhã, 

Edson Rafael, posta todos os programas no MixClound40 da Rádio Armazém. A partir disso, 

os programas ficam acessíveis para o compartilhamento nas redes sociais para divulgação 

individual e coletiva.  

Os programas são de total responsabilidade dos comunicadores. Cada um tem 

liberdade total de criação de conteúdo para aquilo que será transmitido. O núcleo não interfere 

nas produções, trabalha apenas com a organização e tarefas básicas, tais como ajuste e 

controle de horários e postagens nas redes sociais – instagram, facebook e twitter. A atual 

grade de programação pode ser conferida no quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Atual grade de programação da Rádio Armazém. 

 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

14 horas Mercearia Mercearia Mercearia Mercearia Mercearia 

18 horas Balança 

Sonora 

Balança 

Sonora 

Balança 

Sonora 

Balança 

Sonora 

Balança 

Sonora 

19 horas Rima no 

Balcão 

Skatecétera Motoca Ruído Meninas Pra 

Frente 

20 horas Brasil de 

Todos os Sons 

 

Uivo no Ar 

 

Rock Sport 

Sem 

programação 

Sangue Latino 

21 horas Soma Autoral Baleiro das 

Artes 

Passado 

Presente 

Bolicho Blues Faixa 

instrumental41 

 

A grade de programação está sempre sujeita a alterações. Essas, por sua vez, podem 

ocorrer por falta de compromisso com a rádio ou pela necessidade de algum comunicador. 

Nesses casos Edson Carvalho afirma que “quando algum programa sai da grade, independente 

do motivo, mapeamos algumas pessoas com conteúdos relevantes que se encaixem no 

editorial da rádio e convidamos para um piloto. Se aprovado ele entra, se não continuamos o 

procedimento”. 

                                                
40 Disponível em: <www.mixcloud.com/RadioArmazem>. Acesso em: 10 de julho de 2016. 
41 Além da programação apresentada na tabela, existem os programas que não fazem parte da programação ao 

vivo, além das reprises que são transmitidas nos finais de semana. A programação completa pode ser conferida 

pelo endereço: Disponível em: <http://www.radioarmazem.net>. 

http://www.mixcloud.com/RadioArmazem
http://www.radioarmazem.net/
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Os programas são apresentados por pessoas ligadas aos mais diversos movimentos e 

culturas da cidade. Francisco Horácio Ferrerira Haigert, conhecido como Tuia, é publicitário 

formado pelo Centro Universitário Franciscano. Conheceu a Rádio Armazém através da 

propaganda em 2013. Por ser publicitário, a campanha da rádio chamou sua atenção, 

principalmente pelo slogan “#NãoVendemosChiado”. Certo momento, Francisco Horácio 

descobriu que a rádio funcionava na casa de alguns amigos, integrantes da Lombra House e 

acabou se tornando ouvinte do programa “Café Recreio”, então apresentado por Cintia. No 

ano seguinte, Francisco apresentou o projeto do seu programa, “Soma Autoral”, e ingressou 

no grupo de comunicadores da rádio. 

A programação da Rádio Armazém dialoga com as mais diversas mídias – fotografia, 

vídeo, áudio e impressa, característica marcante do rádio hipermidiático proposto por Lopez 

(2009). Esse diálogo é estabelecido não apenas via redes sociais como também pelo site da 

rádio. A Armazém possui página no Facebook. Essa, por sua vez, é abastecida, em partes, por 

aquilo que é publicado nas páginas dos programas, de forma que as postagens circulem e 

tenham um maior alcance na rede social. Também vale ressaltar que o site da rádio possuí um 

blog que, quando atualizado, é compartilhado na página da Rádio Armazém, fazendo das 

redes sociais as principais ferramentas de interação e compartilhamento de conteúdo. Camila 

dos Santos afirma que para divulgação do “Baleiro das Artes”, o perfil do programa no 

Facebook ainda é o principal meio de publicação. Por outro lado, Francisco Horácio Haigert 

ressalta a ideia do coletivismo: “para mim, o principal meio de divulgação da rádio ainda é o 

boca-a-boca. A rádio tem um perfil de coletivo e isso reflete nas suas relações. Tu falas para 

um amigo que comenta com outro e assim vai”. 

Marcelo da Silva exalta a importância do Rádio Analógico na construção da webradio. 

Segundo ele, uma das principais formas de atrair o público e conseguir manter uma fidelidade 

é através da repetição. “Nossa estratégia é de todo dia estar lá, fazendo algo de qualidade, 

fazendo bem feito. O rádio tem isso da repetição de fazer todo dia”, acrescenta Marcelo da 

Silva. Para ele, o ouvinte, ao conectar em qualquer rádio, quer ouvir o que deseja, e que isso 

vem a partir da identificação gerada a partir da repetição. Essa ideia de repetição e identidade 

dialoga com os conceitos propostos por Prata (2008), de que as webradios mesmo quebrando 

com os paradigmas analógicos, se utilizam da repetição para que o público se reconheça. 

Uma das principais características da Rádio Armazém é a utilização do aplicativo para 

celular. Isso facilita o acesso do ouvinte e aumenta as possibilidades da rádio com seus 

receptores. Edson Carvalho afirma que “desde o início procuramos estratégias para aumentar 

a audiência e com o aplicativo o tiro foi certeiro, temos a garantia que sessenta por cento do 
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público ouvinte escuta pelo aplicativo”. Em março de 2016 a Rádio Armazém contabilizou 

4223.622 acessos; em abril o número de acessos foi de 24.899; no mês de maio foram 

contabilizados 22.845; já em junho, o número de acessos foi de 14.89443. 

O processo de transmissão começa pelo locutor, de forma que cada um, dupla, ou 

grupo de locutores organizam seus programas, selecionando as informações e as músicas. 

Após selecionar e obter as músicas em formato digital (mp3), cada locutor tem a 

responsabilidade de nomeá-las de acordo com as normas estipuladas previamente no Estatuto 

da Rádio Armazém44 ou seja, nome do autor, hífen e nome da música (AC/DC - 

Thnderstruck). A nomenclatura dos arquivos é feita dessa forma para que no player45 do site 

da rádio todas as músicas apareçam de forma padrão. 

Passado o processo de renomeação dos arquivos, os locutores devem enviar as 

músicas ou documentos sonoros via wetransfer46. Para realizar os envios, é necessário 

informar um e-mail de origem, um destinatário e anexar os arquivos que serão enviados. Após 

essa etapa, o responsável pelo turno dos programas na rádio irá efetuar o download dos 

arquivos diretamente do e-mail da Rádio Armazém – radioarmazem.net@gmail.com – para 

que elas sejam organizadas no intervalo entre programas de acordo com os roteiros pré 

construídos. 

Os comunicadores que fazem parte da Rádio Armazém são: Edson Rafael Carvalho 

(Edson K), do “Mercearia”; Marcelo da Silva (Cabala), do “Balança Sonora” e do “Brasil de 

Todos os Sons”; Cinta Oliveira (Cyssa), do “Motoca”; Luiz Gustavo Mousquer (Guga) e 

Alfredo Schneider Fioravante (Alf), do “Sangue Latino”; Daniel de Moura Pinto e Renan 

Mattos, do “Bolicho Blues”; Camila dos Santos (Camila Vermelho), do “Baleiro das Artes”; 

Ericson André Friedrich, do “Passado Presente”; Bruno Conrado e Graziani Severo, do “Rock 

Sport”; Jasson Luiz Monteiro Moreira Junior (Polin) e Angel Araújo (Nimb), do 

“Skatecétera”; Andressa Amaral, Larissa Battisti e Raquel Zepka, do “Meninas pra Frente”; 

os integrantes da revista O Viés que apresentam o “Ruído”; o grupo de humor Uivo do 

                                                
42 Dados fornecidos pelo núcleo de organização da Rádio Armazém. 
43 Total de acessos contabilizados até o dia 20 de junho. 
44 Cf. o estatuto da rádio que expõe as normas de envio de arquivos, organização, compartilhamento, recepção de 

convidados, identificação, identidade visual e dicas para postagens. 
45 Player é uma palavra inglesa que significa “tocador” ou “jogador”, em português.No sentido de tocar, o termo 

pode se referir tanto ao aparelho portátil que reproduz músicas ou imagens (por exemplo, CD Player, DVD 

Player, MP3 Player, etc.), como ao programa de computador que executa arquivos de áudio ou vídeo, por 

exemplo, Windows Media Player, Real Player, iTunes, entre muitos outros. Disponível em: 

<http://www.significados.com.br>. Acesso em: 12 de agosto de 2016. 
46 WeTransfer é uma plataforma de transferência de arquivos on-line. Disponível em: <www.wetransfer.com>. 

Acesso em: 15 de agosto de 2016. 

mailto:radioarmazem.net@gmail.com
http://www.significados.com.br/
http://www.wetransfer.com/
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Coyote, do programa “O Uivo no Ar”; Francisco Horácio Ferreira Haigert (Tuia), do “Soma 

Autoral”; e Jhonatan Mença e Vitor Rizzaro, do “Rima no balcão”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da aplicação dos processos metodológicos, a fim de construir a história da 

Rádio Armazém, buscou-se entender todos os processos que deram origem à radioweb 

localizada na cidade de Santa Maria – RS. A partir disso, buscou-se elencar as dificuldades 

além de retratar o atual cenário da rádio de maneira descritiva. Dito isso, pode-se constatar 

que este Trabalho Final de Graduação cumpriu com todos os objetivos propostos inicialmente. 

Durante o processo de pesquisa dos conceitos que circundam a metodologia da história 

oral, percebeu-se que a melhor forma de retratar as inúmeras faces da Rádio Armazém seria a 

partir da mescla da história oral temática – para retratar a história da Armazém enquanto 

evento finito – e da história oral de vida, afim de evidenciar de que forma o estilo de cada 

comunicador transparece em seus respectivos programas, proporcionando ao receptor um 

sentimento de identificação com aquilo que está sendo transmitido. Outra estratégia utilizada 

com intuito de proporcionar um sentimento de identificação entre a rádio e o ouvinte, é o 

processo de repetição utilizado pelo rádio analógico, de forma que através da repetição se 

estabeleçam laços com os ouvintes. Esses laços, por sua vez, também são reforçados através 

das redes sociais, que funcionam como ferramentas de interação mútua entre receptor e 

comunicador. 

Percebeu-se também que a partir das redes sociais, as mídias – fotografia, áudio, vídeo 

e texto – convergem a fim de colaborar na fomentação da cultura local. Isso acontece no 

diálogo existente entre os artistas da região e a rádio que, por sua vez, dialoga não apenas com 

a linguagem radiofônica, mas com as outras mídias através do seu blog com coberturas 

fotográficas. 

Constatou-se também que a Rádio Armazém está totalmente imersa nos conceitos de 

Convergência midiática de Jenkins (2008), de forma que suas principais ferramentas que 

facilitam o acesso do consumidor de informação são o aplicativo para celular e os podcasts. O 

primeiro ressuscita a ideia do rádio de pilha, fazendo com que o receptor possa acessar o 

conteúdo radiofônico em qualquer lugar onde se tenha acesso à internet, rompendo com a 

barreira do espaço. Já os podcasts rompem com a barreira do tempo, proporcionando ao 

receptor-internauta um papel de memória, uma das principais características da web. A 

utilização dos podcasts corrobora a ideia de Lopez (2009), de que a possibilidade do ouvinte 

em construir sua programação sem depender do caráter linear da transmissão em tempo real 

da webradio reforça os laços de fidelização estabelecidos entre meio de comunicação e 

receptor e informação. 
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A construção da história oral da Rádio Armazém baseou-se em, de forma cronológica, 

elencar e descrever todos os fatos que deram origem à rádio a partir das entrevistas realizadas 

com o núcleo de organização, além de outros três integrantes da Armazém. Durante a 

construção da história, pode-se destacar como dificuldades enfrentadas pela rádio na fundação 

e manutenção da Rádio Armazém os seguintes elementos: obtenção de locais para 

transmissão, pagamento de contas relacionadas à internet, servidor e aplicativo, além do que é 

gasto na compra e manutenção do material utilizado dentro da Armazém. Outro aspecto 

observado nas entrevistas como uma dificuldade, é que muitas vezes o público não assimila o 

que é uma webradio, ou não compreende como fazer uso dela, o que acarreta no afastamento 

de alguns indivíduos de forma indireta, pelo fato de não compreenderem a plataforma advinda 

dos processos de convergência tecnológica e midiática. A partir disso, constata-se que a 

tendência é que, com o passar dos anos, a participação, a interação e a audiência ainda podem 

aumentar. 

Outro ponto a ser ressaltado é como a Rádio Armazém trabalha como propulsora da 

cultura underground santa-mariense. Isso acontece em função de que a rádio se propõe a 

priorizar toda cultura produzida na cidade a fim de colocá-la em evidência. Isso é segmentado 

através dos programas que compõem a grade de programação, de forma que cada 

comunicador traz algo relacionado às temáticas trabalhadas em seus programas, o que 

transforma a rádio em um leque da cultura underground, ou um balcão de variedades, como 

foi anunciado no capítulo anterior. Percebeu-se também que não apenas a rádio cresce com a 

divulgação da cultura local, os artistas também. A esfera cultural de Santa Maria vê na Rádio 

Armazém uma ferramenta para apresentar seu trabalho, fazendo dessa relação, entre Rádio 

Armazém e artistas santa-marienses, uma relação de reciprocidade.  

O caráter de coletividade da Rádio Armazém também deve ser ressaltado, de forma 

que tudo que é produzido pela webradio parte do princípio do coletivismo. Isso pode ser 

observado na produção dos programas, entre os comunicadores, na edição dos produtos 

sonoros pelo núcleo, assim como na divulgação, de forma que quando um comunicador 

compartilha ou divulga algo relacionado à rádio, ele automaticamente está divulgando todos 

os programas que fazem parte dela.  

Durante o processo de transcrições percebeu-se que a influência radiofônica do núcleo 

interferiu no que é a Rádio Armazém hoje. Nas entrevistas, tanto Edson Carvalho quanto 

Marcelo da Silva citaram a Ipanema, rádio de Porto Alegre – RS, como principal influência 

radiofônica. Ambos citaram a diversidade musical como uma das principais marcas da 
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Ipanema e isso reflete diretamente na proposta da rádio, à medida que a Armazém trabalha 

com diversas vertentes da música mundial. 

Em caráter institucional, a Supernova Radioweb foi de grande importância para a 

fundação da Rádio Armazém. Diz-se isso em função de que a Supernova, por sua vez, serviu 

como ambiente catalisador, à medida que foi onde grande parte dos integrantes da Rádio 

Armazém se conheceu. Além disso, a Supernova favoreceu também na experiência que 

proporcionou a diversos comunicadores que, mais tarde, vieram a fazer parte da Rádio 

Armazém. 

A partir da análise dos números referentes aos acessos ao site da rádio, percebeu-se 

que os acessos mensais do site dobraram, se comparados aos dados do segundo semestre de 

2015 - quando a rádio possuía apenas 2 meses de funcionamento. Isso comprova que a 

estratégia de divulgação da Rádio Armazém através das redes sociais, utilização do aplicativo 

e a elaboração/divulgação dos podcasts correspondeu com as expectativas.  

Pessoalmente, a investigação contribuiu com a formação do pesquisador, 

especialmente a partir do interesse pelo rádio, além de expandir os conhecimentos acerca de 

webradio, tais como: reconhecer que ferramentas são utilizadas na construção de uma 

webradio; compreender o formato de transmissão e quais as possiblidades de interação com o 

público em um contexto de convergência midiática; quais as possibilidades de alcançar uma 

independência financeira. 

Por fim, busca-se como perspectiva futura, através desse trabalho, deixar um legado 

capaz de embasar os conceitos de webradio, além de fomentar a memória através da história 

construída através dos relatos orais das pessoas que fizeram parte do processo de fundação da 

webradio Rádio Armazém. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO 

 

ENTREVISTAS - RÁDIO ARMAZÉM 

CURSO DE JORNALISMO 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

LUIZ GUSTAVO MOUSQUER DE OLIVEIRA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 

 

DADOS ENTREVISTADOR 

NOME:  _______________DATA: _______PROJETO:____________HORA: _____ 

 

DADOS DO DEPOENTE 

NOME:  _________ DATA: ____LOCAL DE NASCMENTO: ____________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___________________                                 

PROFISSÃO: _____________________________________________________________ 

TELEFONE: _____________________________________________________________ 

 

PERGUNTAS: 

1- QUEM É .....................?  

2- QUAIS SUAS INFLUÊNCIAS? 

3- QUAIS OS SEUS INTERESSES?  

4- QUANDO TEVE INÍCIO A SUA LIGAÇÃO COM O RÁDIO EM GERAL? 

5- QUAIS SUAS LIGAÇÕES COM A PLATAFORMA RADIOWEB? 

6- COMO FORAM SEUS PRIMEIROS CONTATOS COM O RADIO ANALÓGICO E A 

WEBRADIO? 

7- QUANDO ISSO ACONTECEU? 

8- QUANDO E COMO CONHECEU CINTIA OLIVEIRA? 

9- QUANDO E COMO CONHECEU MARCELO CABALA? 

10- QUANDO E COMO CONHECEU EDSON K? 

11- O QUE ERA A SUPERNOVA RADIOWEB? 

12- QUAL A IMPORTÂNCIA DA SUPERNOVA NA HISTORIA DA ARMAZEM? 

13- COMO ACONTECEU O ROMPIMENTO COM A SUPERNOVA? 

14- QUANDO SURGIU A IDEIA DE FUNDAR A RÁDIO ARMAZEM? 
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15- COMO FOI O PRCESSO DE FUNDAÇÃO? 

16- QUAL O MATERIAL BASICO PARA FAZER UMA WEBRADIO? 

17- QUAIS AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA A FUNDAÇÃO DA RÁDIO? 

18- QUAIS OS APARELHOS UTILIZADOS NA RÁDIO E COMO FORAM 

ADQUIRIDOS? 

19- QUAL O PERFIL DA RÁDIO ARMAZÉM? 

20- QUAL O PÚBLICO DA RÁDIO ARMAZÉM? 

21- QUAL A PROPOSTA DA RÁDIO? 

22- QUAIS AS ESTRATÉGIAS PARA CAPTAÇÃO DE AUDIÊNCIA? 

23- QUAIS PAPEIS FORAM DESEMPENHADOS POR CADA UM DO NÚCLEO DE 

FUNDAÇÃO DA RÁDIO? 

24- COMO FOI FEITA A ESCOLHA DO PRIMEIRO LOCAL DE TRANSMISSÕES DA 

RÁDIO ARMAZÉM? 

25- POR QUE A LOMBRA HOUSE? 

26- COMO SURGIU A IDENTIDADE VISUAL DA RÁDIO?  

27- EM QUE FOI INSPIRADA ESSA IDENTIDADE? 

28- COMO FORAM AS PRIMEIRAS TRANSMISSÕES? 

29- POR QUE HOUVE A TROCA DE ENDEREÇO PARA SEGUNDO SEMESTRE? 

30- O QUE MELHOROU COM A SALA DO PRÉDIO DE APOIO DA UFSM PARA 

REALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES? 

31- O QUE MUDOU PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE TRANSMISSÕES? 

32- QUAL SUA FUNÇÃO NA RÁDIO ARMAZÉM? 

33- COMO É FEITA A PRODUÇÃO DOS PODCASTS? 

34- COMO É DIVIDIDO O TRABALHO DENTRO DO NÚCLEO? 

35- COMO A RÁDIO FAZ PARA SUSTENTAR A SI MESMA (PAGAMENTO DE 

CONTAS DE INTERNET, LUZ, ETC.)? 

36- QUAL O PLANEJAMENTO PARA O PRÓXIMO SEMESTRE? 

37- QUAL O PERFIL DOS COMUNICADORES DA RÁDIO? 

38- COMO FUNCIONA A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS?  

39- A DIREÇÃO OPINA QUANTO AOS PROGRAMAS OU SÃO DE AUTONOMIA 

TOTAL DOS COMUNICADORES? 

40- COMO CONHECEU A RÁDIO ARMAZEM? (APENAS PARA NOVOS 

COMUNICADORES) 
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41- COMO FOI O PROCESSO PARA INGRESSAR NO GRUPO DE COMUNCIADORES? 

(APENAS PARA NOVOS COMUNICADORES) 

42- QUAL A RELAÇÃO CULTURAL DA RADIO ARMAZÉM COM A CIDADE DE 

SANTA MARIA? 

43- A RÁDIO AJUDA NA FORMAÇÃO DE IDENTIDADES CULTURAIS DE SANTA 

MARIA? POR QUE? 

44- COMO FUNCIONA A INTERAÇÃO DA RÁDIO JUNTO DO SEU PÚBLICO? 
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APÊNDICE B: ENTREVISTA CAMILA VERMELHO 

 

Nome: Camila dos Santos (Camila Vermelho) 

Profissão: Artista; Historiadora 

Função: Comunicadora – Baleiro das Artes 

 

Meu nome, na certidão, é Camila dos Santos, mas meu nome artístico é Camila 

Vermelho. Nasci em 02/10/1983 em Santa Maria e sou artista. Sou formada em história, o que 

me levou a fazer mestrado no Rio de Janeiro, onde eu acabei me formando em Roteiro 

Cinematográfico e trabalhando com arte e comunicação, dentre outros trabalhos. 

Atualmente voltei a Santa Maria e curso Artes Cênicas e tenho desenvolvido um 

projeto de direção, pois o cinema é o meu amor maior, porém por ser uma pessoa líquida 

acabei me envolvendo também com o teatro, com a TV, onde eu trabalhei na TV Campus, e 

também a rádio. 

As minhas primeiras experiências com a rádio foram na infância por influência dos 

meus pais, que escutavam sempre Antena 1, e da minha avó que escutava a Rádio Guarathan 

todas as manhãs. 

Minha relação com a web rádio se estreitou com a criação da Supernova, quando eu 

ainda estava no Rio, a Supernova estava começando seus trabalhos e lembro de ter ouvido a 

primeira transmissão da rádio e achado legal a ideia do pessoal aqui de Santa. Comecei a 

entrar em contato com o Edson e trocar mensagens com ele sobre a rádio, pedir músicas, 

coisas assim, porém ainda não o conhecia pessoalmente. Após isso voltei a Santa Maria e fui 

apresentada por um amigo ao Vádson, que me convidou para fazer parte de um núcleo 

audiovisual, onde fizemos alguns trabalhos, mas o projeto acabou não vingando. Porém foi a 

partir do núcleo que eu acabei conhecendo o pessoal da Supernova, o Cabala, a Cyssah, 

conheci pessoalmente o Edson. 

A importância da Supernova na criação da Rádio Armazém eu acredito que venha 

desde a criação da própria Supernova, com um staff de pessoas ligadas ao Edson, a Cyssah e 

ao Cabala, pessoas interessadas em uma comunicação mais alternativa, voltada à cultura, à 

política, à sociedade, e também em dar oportunidade à produções autorais pro pessoal daqui 

que está aberto ao diálogo. Com o tempo a rádio cresceu e foi se importando cada vez mais 

em publicidade, até pela dificuldade que existe em uma web rádio se prover, e a partir daí se 

esvaziando em conteúdo e foi isso que impulsionou a criação da Rádio Armazém, uma 
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reafirmação de pensamentos como o do Edson, da Cyssah, do Cabala e de todo o pessoal que 

compõe a Rádio Armazém. 

Quando eu soube do rompimento do Edson com a Supernova eu voltei a falar com ele, 

fiquei sabendo da Armazém e já na 2ª reunião geral eles me convidaram para fazer um 

programa de artes, que hoje é o Baleiro das Artes. 

O programa tem um público mais frequente, assíduo, o pessoal do cinema, pessoal do 

teatro, pessoal da literatura, e também tem um público “flutuante”, pois depende às vezes do 

convidado, e também um público inesperado, pessoas que eu não conheço, pessoas que 

compartilham o programa e são do Nordeste, ou da Espanha, e são uma espécie de enigma 

para mim, pois eu não sei quanto desse público inesperado compartilha com as minhas visões. 

Isso me deixou com um certo medo de usar o programa como forma de expor a minha visão 

sobre o atual cenário político, achando que iria perder audiência, porém após começar a falar 

sobre política me surpreendi com um aumento de feedback nas redes sociais. 

A minha estratégia de divulgação do programa é ainda principalmente pelas redes 

sociais, através do Facebook, divulgando o trabalho dos convidados, fazendo uma sugestão 

amigável de que eles compartilhem o programa também, interagindo com o público que pede 

música, avisando eles que a música irá ao ar, mas estou repensando essa questão atualmente e 

tentando uma abordagem mais pessoal. 

A produção do meu programa foi pensada a partir da ideia de que seria um programa 

sobre artes, na Rádio Armazém, e a partir do armazém surgiu a ideia do Baleiro, e os blocos 

são relacionados ao baleiro, como o Jujuba Musical, o Bala Soft, o Puxa-Puxa Conversa, o 

único não relacionado à baleiro era o Língua de Gato onde eu dava espaço para grupos de 

proteção de animais, e que por destoar muito do programa virou o Língua de Gato Atrevidos, 

em parceria com o Sarau dos Atrevidos, no qual eu compartilhava as poesias do pessoal do 

Sarau. 
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APÊNDICE C: ENTREVISTA TUIA HAIGERT 

 

Nome: Francisco Horácio Ferreira Haigert (Tuia) 

Profissão: Publicitário 

Função: Comunicador – Soma Autoral 

 

Eu nasci em 1992 em Santiago, mas me considero cidadão de São Francisco de Assis, 

onde vivi e ainda resido, mesmo morando também em Santa Maria. Eu era o cara que ouvia 

“É o Tchan” porque era o que tocava na época. Nunca tive muita influência na família, não 

escutava músicas cult, MPB nem rock nem nada, a não ser o meu irmão emprestado, filho do 

meu padrasto. Quando fui morar com ele que conheci alguns sons, devia ter uns 12 ou 13 

anos. 

Com o tempo começou a despertar algumas questões de mudança de estilos, se 

identificar com alguma coisa. Já tinha aquela onda da internet de procurar e pesquisar, de 

tentar fazer as mesmas coisas que os artistas faziam, se vestir. Aí as coisas começaram a se 

moldar. Com os amigos a coisa não era assim. A maioria dos meus amigos também seguia o 

que estava tocando na mídia, o lado mais pop, e eu comecei a despencar para o outro lado. 

Talvez seja por isso que sou publicitário, por não conseguir me encaixar no que é pop. Gosto 

muito das influências novas e do que está vindo, mas não do mainstream. Então talvez isso 

forme minha personalidade hoje. 

O meu contato com o rádio começou ainda em São Chico (São Francisco de Assis). 

Lembro que lá tinha uma rádio, não comunitária, mas da cidade, a Sentinela Pampeana. Eu e 

uns amigos fizemos uma vez o Salada Mista, que era falar bobagem tipo o Pretinho Básico, só 

que falava coisas de São Chico. Uma rádio de frequência FM. Depois teve uma AM que era 

uma rádio evangélica, mas tinha um espaço que meu amigo fazia um programa tipo rock n' 

roll, de rock gaúcho, e a maioria e eu participava, devia ter uns 15 ou 16 anos. Foi aí que 

despertou meu interesse. 

Logo depois entrei para a faculdade de publicidade em 2010 e foi aí que tive a 

oportunidade. Tem um estúdio de rádio na Unifra, então tem toda a aparelhagem. Como tive 

que fazer um projeto experimental e a gente não sabia muito o que fazer, a gente criou um 

programa de rádio que era o Debate Papo. Falava sobre coisas de publicidade só que com tom 

de humor, era eu e o Bernardo, amigo meu. A partir de 2010 a rádio virou companhia, aí 

despertou a paixão. Fomos comunicadores na Atlântida e fizemos cobertura em três 

vestibulares, dois na UNIFRA e um na UFSM, como unidade móvel por convite do Fabiano 
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Oliveira (comunicador da Atlântida Santa Maria). Ele gostou de mim e do Bernardo com 

nosso programa e nos convidou para fazer as coberturas. No primeiro fizemos muitas piadas, 

a gente entrevistava os vestibulandos de uma maneira bem natural. Isso em 2013. 

Conheci a Rádio Armazém quando comecei a escutar do nada, por conta da 

movimentação e propaganda da rádio no Facebook, gostei do slogan que é 'não vendemos 

chiado', porque é Rádio Armazém e eu achei criativo. Descobri que a rádio estava na casa de 

uns amigos meus, a Lombra House. Um dia fui na casa deles fazer uma tatuagem e estava 

rolando as transmissões. Perguntei como funcionava e a partir daí comecei a escutar pela 

manhã o programa Café Recreio, da Cyssa, que virou uma companhia. Pedia música todo o 

dia - fazia um pedido para ter essa sintonia com a rádio. Começou a virar meio que rotina eu 

pedir música, eu quase fazia parte da programação. 

Então em 2014 que veio a oportunidade de entrar na Rádio Armazém, quando fui atrás 

e pedi para entrar. Descobri que a Cyssa fazia sorvetes veganos e eu tenho um cliente que é a 

“Los Pofi”, um restaurante vegano, e ela começou a vender sorvetes ali. Um dia desses eu fui 

elogiar o sorvete e me apresentei para ela e o Edson - eu sou aquele que pede música todo o 

dia no teu programa. No segundo ou terceiro encontro ofereci a proposta, era quase fim de 

ano. Falei que ouvia muita música autoral daqui fazia dias já. A galera não sabe que existe 

tanta banda daqui da cidade, preferem ouvir música de fora sendo que o conteúdo produzido 

aqui é muito bom. Dei muita sorte porque foi lançada muita coisa aqui em 2016, que foi 

quando lancei o programa. Falei isso para ele em setembro ou outubro aí ele (Edson) disse 

que ia dar uma pausa na rádio em dezembro e só voltaria em março. Nesse período deu para 

alinhar bastante do formato e como ia ser. Conversei com algumas bandas e aí que surgiu o 

programa no dia 9 de março de 2016. O Cabala eu conheci quando fui gravar, pois primeiro 

fiz um teste lá em novembro. Fiz uma gravação do Soma Autoral e foi ele quem gravou, era 

um sábado de tarde. Anteriormente a rádio tinha um programa de música autoral, o 

Aperitivando, que era transmitido no intervalo entre um programa e outro. Terminava o 

programa da Cyssa e às 2h vinha o Mercearia. Nesse espaço de tempo eles colocaram o 

Aperitivando, mas era uma setlist de Santa Maria.  

Nas primeiras transmissões eu fiquei nervoso, é uma responsabilidade afinal são 

bandas daqui. Gaguejei bastante no primeiro programa, demorei a entender. Agora estou bem 

mais tranquilo. Já fiz duas entrevistas, lancei um single da Furia Rock Paulera e fiz som ao 

vivo com a Pegada Torta - ali foi que me soltei mais, pois vi que conseguia improvisar. 

Percebi que ali eu estava no caminho para me tranquilizar. Comecei a apresentar o “Soma 

Autoral” planejando até a fala que eu iria fazer, as palavras que iria usar. Depois comecei a 
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elencar por tópicos que é como faço agora. O formato é esse, toco a música e falo da banda, 

esse é meu formato de produção. Recebo alguns conselhos do núcleo desde o primeiro dia e 

ultimamente o Cabala tem falado no Soma Autoral. Ele faz a técnica do programa, então 

tenho conversado com ele durante as transmissões. Ele liga o microfone e responde algumas 

coisas que eu não sei. Estão me ajudando nesse lado, dão dicas, a produção é total minha. Para 

estabelecer comunicação com o público eu uso o Facebook mas o boca-a-boca ainda é o 

principal meio de comunicação para mim e para Rádio Armazém. Tu passas a informação e 

um amigo, que fala para outro amigo, e isso envolve o coletivismo. A conexão da rádio com 

as pessoas está sendo através disso, afinal a rádio não patrocina publicações no Facebook, é 

por ajuda. 

Eu acredito que as webradios tem uma baita proposta e fazem seu trabalho ao meu ver. 

O que falta talvez é um pouquinho mais de apoio das pessoas, as pessoas ainda não se 

acostumaram, elas estão entendendo aos poucos o que é a radioweb e para onde está se 

encaminhando a rádio. A gente sempre fala na rádio, que tem que baixar o aplicativo, mas as 

pessoas ainda não sabem como escutar e isso é muito fácil. Acredito que vai vingar muito, 

porque o rádio nunca vai parar de ser escutado, ele não é como a TV e outros meios, tu não 

precisas estar fixado em algum lugar para ouvir o rádio, e isso é um dos motivos da rádio 

nunca morrer. No momento o que está faltando para Rádio Armazém é a sequência, temos um 

ano, talvez a sequência seja o segredo aqui para Santa Maria. Tenho uma tese que as pessoas 

só entendem a mudança após ela ter acontecido e não durante o processo. Eu sempre busco 

perceber coisas que estão em crescimento, em andamento, para quando eles tiverem em alta 

eu já vou estar acostumado com aquilo, esse é um dos motivos do meu programa, porque eu 

acredito nas radiowebs. 

Acredito que o perfil da rádio se baseie no coletivismo. Tem uma linguagem aberta, 

tem programa de rap e eles vão falar na linguagem que se fala no rap, tem bastante gíria, o 

dialeto deles é diferenciado. Isso é bacana eles se conectam com o público que está ouvindo. 

Isso que a Rádio Armazém está fazendo é importante porque toda essa galera que tem 

programa na rádio, elas pegam um nicho. A grande maioria dos ouvintes está aí é por que 

gosta desse esquema de coletivo, de conviver com o coletivismo, de ouvir o amigo falando na 

rádio. É uma rádio que abraça bastante causas e abraça também bastante gente, isso que é 

bastante interessante lá. É bastante caseira e bastante profissional, faz uso do coletivo e acaba 

agradando cada vez mais pessoas. Esse papel a rádio está desempenhando muito bem, porque 

cada apresentador pega seu nicho para escutar.  
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A cidade se diz 'Cidade Cultura' mas quem faz a cultura é a galera underground e não 

a prefeitura e os grandes centros que fazem. Quem produz cultura são as pessoas e aí que 

entra a conexão que fiz com o coletivismo, quem faz é o coletivo. É difícil fazer cultura na rua 

em Santa Maria. Tem muitos lugares de entretenimento na cidade, mas é pouco o que 

divulgam de cultura, quem faz isso é o underground. A Rádio Armazém é uma rádio 

underground, querendo ou não, ela não é uma rádio pop, e é esse povo underground, esses 

coletivos que produze cultura em Santa Maria. Então a rádio tem tudo a ver com o público 

underground aqui da cidade, o público que faz verdadeiramente a cultura daqui. A Rádio 

Armazém tem tudo para ser a grande propulsora da cidade, o grande canal de cultura 

underground de Santa. Ela está sendo o verdadeiro motor da cultura.  

Acredito também que muito do que temos se deve as pessoas nos ajudam, dos jovens 

aos não tão jovens assim, que se interessam por um canal diferenciado. Eles acabam fazendo 

isso porque são pessoas, que assim como eu, são entusiasmadas pelas coisas, que antes de 

criticar preferem entusiasmar. As pessoas são o verdadeiro canal entre a população e a rádio, é 

passado de boca-a-boca.  
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APÊNDICE D: ENTREVISTA POLIN 

 

Nome: Jasson Luiz Monteiro Moreira Junior (Polin) 

Profissão: Estudante/Artista 

Função: Comunicador – Skatecétera 

 

Bom, eu nasci em Santa Maria em 1988 em Santa Maria mesmo. Comecei a andar de 

skate mais ou menos em 1999, até porque eu tinha um skate tubarão em casa, mas nunca 

andava com ele. Nessa mesma época tinha um vizinho que possuía um skate já melhor do que 

o meu, isso sem falar que no colégio a galera já andava toda de skate, aí pensei e começar a 

andar com o meu e ando e acompanho até hoje. 

Além do skate posso acrescentar a outras coisas, como a arte e os amigos por exemplo. 

A ideia era aproveitar tudo que a rua tinha para oferecer. É como se encaixar em algum grupo, 

a galera do skate, em sua maioria, todo mundo tem ou problemas no colégio, ou é excluído de 

alguma coisa enfim, é um bando de estranhos. O massa é essa identificação da galera e a 

partir disso, conheci a cultura e foi como se fosse picado por um bichinho do skate que não 

consegui me afastar. O hardcore veio a partir do skate, logo em 2000. Nos vídeos de skate, a 

trilha é de hardcore ou rap, aí a galera via o vídeo todo para saber que banda que tocava. A 

internet estava começando, então era na pesquisa mesmo. As temáticas do hardcore também 

eu curto – política, cotidiano, essas coisas, o ritmo rápido também me chama atenção. Aí 

quando conheci o hardcore e o punk que a coisa seguiu mesmo. 

Eu me considero alguém de muita sorte. Meu pai sempre escutou muita música, vinil 

Cd e rádio. Por isso sou eclético hoje, pois valorizo a formação musical que tive 

principalmente pelo rádio. Na época da Transamérica Santa Maria, lembro que tocava uns 

Belchior, Paralamas do Sucesso e outras coisas tudo no mesmo programa. Lembro também de 

escutar bastante o Mr. Pi, da Atlântida – eu gravava os sons em fita ou mp3. Já a webradio eu 

conheci através da Putzgrila, que um amigo meu de aqui de Santa Maria tinha um programa. 

Achava massa que ele fazia o que queria, tanto a temática, a linguagem e as bandas como 

também os conteúdos, então sempre achei interessante. 

Quanto a produção de rádio, eu recebi um convite do Edson para fazer um programa 

de Skate logo após conhecer ele em uma exposição no Ateliê Casa 9, quando ele me 

entrevistou. Nessa época ele estava pensando na Supernova e ainda não tinha a sociedade com 

o Vadson. Pouco tempo depois a Supernova começou a produzir conteúdo e aí entrei para a 

Supernova Radio Web. Na hora tive receio, nunca havia feito rádio e tinha apenas um blog. 
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No final acabei topando a ideia e começou. O Skatecétera na época falava sobre vídeos de 

skate e a cena local basicamente, mas também abordava outras questões. O bom do online é 

que não tem barreira. Esses dias um amigo nosso estava nos ouvindo da Austrália, indo para o 

trabalho e isso compensa a gente, de alguma maneira estamos nos conectando com pessoas 

que gostam daquilo que fazemos, ou não gostam, mas rola um choque. 

O Cabala e a Cyssa conheci na própria Supernova, ambos eram comunicadores lá, 

assim como o Edson, que também era coordenador. Aí quando teve o rompimento da 

Supernova eu recebi o convite do Edson novamente, para seguir com o programa em uma 

nova rádio e aceitei na hora. Eu confio no trabalho do Edson e acho que ele é um cara sério 

naquilo que faz e sabe escutar a ideia das outras pessoas. Então isso somado ao fato da galera 

te escutar e falar que curtiu teu programa, em faz continuar.  

A Supernova eu não entendia a proposta da rádio. O Vadson agenciava outras coisas e 

outras tarefas, e eu não sabia até que ponto era Supernova e até que ponto já não era mais. A 

Rádio Armazém me parece muito mais organizada nesse ponto também. Na minha opinião a 

supernova foi importante por ter juntado a rapaziada que continuou na Armazém. A gente viu 

quem realmente estava disposto, meio que uma seleção natural.  

A Armazém tem um perfil bem variado, pois é complicado ter coisas em comum entre 

todos os programas. O selecionar o som que pessoas vão ouvir já é, na minha opinião, fazer 

arte, afinal estamos sensibilizando elas com aquilo que estamos colocando a tocar, e é aí que 

mora o mais importante e que é justamente o que temos em comum, a vontade. Acho que a 

rádio abrange todas as classes, lugares, crenças enfim, gente de todos os tipos graças ao amplo 

leque de conteúdos.  

A produção do meu programa hoje parte da pesquisa de informações e notícias. Assim 

como no futebol, que tem contratações e tal, no skate a gente tem as roupas novas, vídeos 

novos, bandas de skatistas e as produções e por aí vai. A prioridade mesmo é o local, a galera 

do Farrezão e o skateshop somado ao rap e o hardcore, que fazem arte da minha raiz. Roteiro 

eu utilizo em tópicos as músicas em blocos e a partir disso eu e o Angel, que entrou a pouco 

no Skatecétera, vamos conversando. Prefiro o informal para não engessar o programa. A 

divulgação do nosso programa é por nossa conta. Não tem perfil em redes sociais nem nada, 

utilizamos a página da rádio mesmo e enviamos os podcasts para a galera. As vezes a gente 

faz uma arte e divulgamos pela rádio no facebook, mas nossa página também será feita. Aliás, 

quem tem feito as artes geralmente é o Edson, é a parceria que ocorre entre a rapaziada e os 

gestores. 
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A cena cultural de Santa Maria se relaciona diretamente com a rádio, que ajuda no 

emponderamento da cultura local e no empoderamento da galera que produz cultura na 

cidade. A gente da voz para essa galera, que faz uma cultura independente e isso é muito 

importante para cidade. Essa maneira coletiva de se organizar na rádio da voz para diversas 

culturas. Ter o microfone aberto é dar voz a todo mundo e é isso que a rádio faz. 
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APÊNDICE E: ENTREVISTA CYSSA 

 

Nome: Cintia Santos de Oliveira (Cyssa) 

Profissão:  Gerente de Supermercado; Vendedora de Sorvetes; Formada em Turismo 

Função: Comunicadora – Motoca; integrante do Núcleo de Organização da Rádio 

Armazém e fundadora 

 

Nasci em 1985 aqui em Santa Maria mesmo. Eu acho que mito do que sou hoje é 

reflexo do meu filho. Acho que nos diferenciamos na música, ele gosta do pop e eu do rock. 

Muito disso também pelos moto-grupos. Meu pai sempre gostou de motocicletas e aí, quando 

ficou mais velho ele começou a participar. Meu gosto musical veio dele. Ele gosta de country, 

rock, dance 80 entre diversas outras coisas que vim a gostar graças a ele e as motos, essas 

coisas. 

Contato com rádio foi mais elo meu avô, que escutava bastante as rádios AM, mas 

nada demais. Com webradio foi um processo, eu escutava rádios de frequência através de seus 

sites, que transmitiam a mesma programação e a partir disso foi descobrindo algumas 

webradios. Agora falando de contato direto mesmo, foi em um projeto – Cidade transmídia – 

que também foi quando eu conheci o pessoal do núcleo da Armazém. Isso aconteceu na época 

da Supernova. O Edson e o Cabala me apresentaram a proposta da Supernova. Na época 

queriam que eu fizesse um programa de turismo, aí descobriram do meu contato com os 

grupos de moto e surgiu a oportunidade de eu fazer o Motoca. Na época a Supernova Rádio 

Web era referência de radioweb em Santa Maria. 

Na minha opinião, o mais importante que a Supernova deixou de legado foi o seu 

idealizador, o Edson. A rádio teve um nome forte graças a ele e quando não deu mais certo e 

aconteceu o rompimento. Eu acho que a rádio só acabou pela falta de confiança do Edson em 

relação ao Vadson. Acho que o Vadson não foi profissional com o Edson em diversos 

momentos e aí chegou um momento em que não deu. Lembro do Edson me falar que não 

aguentava mais e que iria sair. Ele me falou isso durante um mês e eu dizia que a ideia era 

dele, quem correu foi ele e que não deveria desistir por causa de outra pessoa. Aí chegou a um 

ponto que nós estávamos muito estressados e eu falei – chuta tudo e sai disso. Aí eu já 

comentei para ele que não deveríamos deixar aquilo morrer. Lembro de dizer para ele ir falar 

com o Cabala – eu não era próxima do Cabala, mas o conhecia, e sabia que o Edson e ele 

eram muito próximos. O Cabala acabou falando o mesmo que eu e que deveríamos tocar para 

frente o projeto. 
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Lembro que numa sexta ele decidiu que iria sair. Na terça, 28 de abril, ele teve uma 

reunião com o Vadson, na qual ele anunciou seu desligamento da Supernova. No dia 1 de 

maio eu o Edson e o Cabala nos reunimos pela primeira vez porque não queríamos ficar sem 

fazer rádio e nesse dia já falei do nome Armazém, afinal no armazém tem tudo. Também 

tenho que destacar que no momento em que o Edson se retirou da Supernova, 80% dos 

comunicadores vieram junto com ele e falaram que abraçavam a ideia de uma nova rádio., ou 

seja, nós já tínhamos uma galera interessada em tocar o projeto. Ainda no dia primeiro, o 

Edson veio já com a ideia do “#NãoVendemosChiado”, as coisas foram casando e a partir 

disso fomos nos reunindo semanalmente durante um mês para estruturar as ideias. O Edson 

queria começar apenas em 2016 e discordei alegando que deveríamos começar em 2015.  

Como sempre gostei de escrever, e minhas especialidades são projetos, eu comentei 

que o projeto da rádio eles podiam deixar comigo.  Toda parte técnica foi e é com Edson. 

Contato com servidor, contratação, problema no site, ele faz tudo, mas eu também sei. Acho 

importante e necessário saber fazer o serviço dele para caso algo aconteça podemos nos virar. 

O Cabala é mais voltado para as redes sociais e também faz a técnica dos programas da noite. 

As dificuldades que tivemos no início são as mesmas que temos hoje – espaço e a questão 

financeira. Se não tem espaço não faz rádio, e sem dinheiro não podemos pagar aluguel, agua 

luz e internet, que a gente ainda não paga, sempre buscamos parceria para poder fazer isso. 

A identidade visual foi feita pela Dridi. A gente chamou ela aqui na casa do Edson em 

meio às nossas reuniões que ocorriam semanalmente. Nos juntamos, o núcleo e ela, e 

passamos todas as ideias do que poderia ser a rádio. Depois de um mês ela trouxe três 

projetos. Gostamos metade de um e metade de outro. O primeiro era aquela capa de fundo que 

tínhamos na página da rádio no facebook com os dizeres “Não vendemos Chiado”, porém o 

avatar (logo) não nos agradou. Aí o segundo projeto, não gostamos da capa do facebook, mas 

o avatar era o desenho atual, porém de outra cor. Então juntamos os dois projetos, escolhemos 

a cor e ela montou. 

Antes de dar início às transmissões precisávamos conseguir um local de transmissão. 

Primeiro tentamos junto à prefeitura uma sala, mas foi negado. Eles alegaram que a rádio não 

tinha nada para oferecer como contrapartida. Vale lembrar que eles queriam um programa 

semelhante à Voz do Brasil, no canal “santamaria.org.br”. Queriam fazer chamadinhas, falar 

dos assuntos da Câmara e tudo que acontecia lá. Alegaram que não tinham pessoal, então a 

gente se ofereceu para montar tudo e fazer a técnica como contrapartida da sala. Então eles 

novamente negaram, afirmando que isso não valia, novamente afirmando que nada tínhamos a 

oferecer. Aí os guris da Lombra House estavam inseridos na ideia da radio, então eles 
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propuseram de fazermos a rádio lá para não atrasar a estreia. Começamos e ficamos lá até que 

no final do primeiro semestre de transmissões, mudamos para casa do Edson, para finalizar as 

transmissões e buscar já buscar um novo local para instalar a rádio. A saída da Lombra House 

foi feita devido a reclamação dos vizinhos, vide que a Lombra era em um prédio residencial e 

a rádio trouxe uma grande movimentação para o local. Também tenho que destacar que o 

primeiro semestre foi um laboratório para que após a pausa e a estruturação pudéssemos 

voltar bem mais preparados para 2016. Analisamos os programas, alguns entraram outros 

saíram, alguns não tiveram muito tempo de vida, outros estão com a gente até agora. 

O novo local conseguimos conversando com a Melina, amiga nossa. Ela sempre 

perguntou como estava a rádio. Na época estávamos ainda na Lmbora House procurando um 

novo local. Aí ela comentou que havia uma sala na estação da gare da Secretaria de Cultura e 

que deveríamos conversar com o Daniel Paim, para tentar o espaço. Encontramos o Daniel e 

ele nos disse que nada poderia fazer, pois a sala havia sido cedida a ele e não poderia ser 

repassada. Então o Daniel teve a ideia de apresentar a Shirley, da extensão da UFSM. Então 

marcamos uma reunião, eles adoraram a ideia e surgiu a proposta de entrarmos na incubadora, 

onde estamos até agora. A nova sala nos deu uma estrutura que até então tínhamos, afinal era 

tudo adaptado. O local agora é central, o que facilita para todos na rádio. O contrato é de um 

ano, então vamos esperar e ver se conseguiremos renovar ou se teremos que mudar de novo.  

Acho que a rádio possuí um público bem diversificado. Tenho ouvintes do Motoca que 

me escutam não pela Supernova ou Armazém, escutam para ouvir o Motoca. O Jasson a 

mesma coisa, ele tem o público do skate que conecta para ouvir o Jasson do Skatecétera. 

Como a gente é uma rádio segmentada nos programas ela não é segmentada pluralmente. É a 

diversidade dos programas que torna o público bem abrangente. Cada um tem sua linguagem, 

voltada para um público específico o que gera identidade e abre um canal de comunicação 

entre comunicador e ouvinte. O Motoca, meu programa, é voltado para o mundo 

motociclistico. Tenho dois sites que entro sempre para buscar informações além de pegar 

todos os eventos do ano que ocorrem no Uruguai, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O resto 

é falar da estrada, prudência e a música, o de praxe.  

O núcleo hoje trabalha ainda na análise buscando sempre uma evolução. Sempre que 

temos reuniões tratamos diversas pautas a fim de melhorar o funcionamento da rádio. Em 

relação aos programas a gente abre uma janelinha para cada grupo no facebook. Ajudamos 

com peças para publicações, informações, formato. A gente sempre dá dicas para o pessoal, 

só gostaríamos de mais interação com a galera, mas é complexo, sempre alguém não pode. 

Quando marcamos encontros apenas metade comparece, mas a gente entende. Além disso 
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trabalhamos também buscando parceiros para a rádio. Essas parcerias são feitas através de 

permutas, sem dinheiro, apenas trocas. Nós disponibilizamos um serviço e recebemos outro 

em troca.  

Hoje a rádio ajuda na divulgação da cultura underground. Santa Maria tinha carência 

dessa força e acho que a rádio faz isso muito bem. Divulgamos o show grande mas damos 

muito mais valor para o que é produzido na região, como a Casa Bamba e os outros coletivos 

da cidade. 
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APÊNDICE F: ENTREVISTA MARCELO CABALA 

 

Nome: Marcelo da Silva (Cabala) 

Profissão: Radialista; Dj; Fotógrafo  

Função: Comunicador – Brasil de todos os sons; integrante do Núcleo de Organização 

da Rádio Armazém e fundador. 

 

Eu nasci em Porto Alegre em 1979 e acabei vindo mais tarde para Santa Maria, mas 

morei bastante aqui. Comecei a observar a cultura da cidade a partir de 2003, quando retornei 

para a cidade. Nesse mesmo ano eu criei um blog para divulgar a agenda da semana da 

cidade, uma agenda cultural mais lado b, o que me aproximou das pessoas. Acho que a 

armazém é um pouco o retrato disso também, por se preocupar com a cultura local, ou 

independente ou underground. 

Lembro de meu contato com o rádio começou em 86 ou 87. A mãe fazendo almoço e 

ouvindo os programas de rádio AM, que sorteavam prêmios e tal, isso em Porto Alegre. Meu 

pai estava sempre com o rádio de pilha, e eu nem sabia o que era na época. Com o tempo foi 

me aproximado mais. Eu achava legal porque aquilo era uma companhia para ela e acabou 

sendo minha também. A partir dali que vi que o rádio era um grande canal de comunicação 

entre o rádio e as pessoas. 

Com a radioweb, o contato foi quando retornei a Santa Maria. Quando estava em São 

Carlos, SP, eu vi que Santa Maria tinha uma webradio, a Supernova Radio Web. Achei 

bacana que a cidade estava se movimentando e fomentando a cultura local. Aí, como sabia 

que voltaria para cá, enviei um e-mail explicando que quando voltasse para cidade, eu 

gostaria de ter um programa na rádio e tal, que é o Brasil de Todos os Sons. Voltei perto do 

Natal em 2013, e sentei com o Edson para conversar sobre o programa e tudo deu certo. Ali 

foram 48 edições até que saímos da Supernova. Na supernova também conheci a Cyssa uma 

galera que está com a gente hoje.  

Falando um pouco da Supernova, vejo que ela teve dois momentos. O primeiro 

momento foi logo após a fundação, quando o Edson corria sozinho - musica, técnica, visual, 

etc. Aí o Edson, em busca de melhorias, se juntou ao Vadson e com o tempo ela foi mudando. 

Existia uma parceria, mas o Edson e o Vadson pensavam muito diferente o que complicou. A 

forma de ver o rádio do Edson batia mais com a minha concepção de rádio então a gente 

acabou se aproximando. A Supernova tem uma grande importância no cenário Santa-

Mariense. A partir dela surgiu não só a Armazém como também a On The Rocks, do Márcio 
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Grings. Para a Armazém a Supernova valeu como experiência, como catalisador, mas não deu 

certo. A gente foi o máximo que deu e quando saímos decidimos continuar fazendo uma 

galera acabou vindo com a gente. Foi no impulso e na coragem. 

Quando fundamos a Rádio Armazém, nossa preocupação era construir uma rádio que 

dialogasse com a nossa geração. A cidade estava carente de uma rádio como a armazém, que 

valorizasse o local. Quando estávamos montando a gente tentou extrair o mais legal da 

Supernova para levar para a Armazém. Todo o processo de fundação foi longo. A gente 

sentou com todos programas para arrumar os releases de cada um além de explicar também o 

que era a rádio. Foram cerca de quatro meses de trabalho e ainda tínhamos de achar um local 

para transmissão. Nas nossas conversas fomos dividindo as funções. Eu sempre tive facilidade 

de trabalhar com comunicação e divulgar eventos, então fiquei com essa parte. Escrevia 

releases dos programas e ajudava na divulgação nas redes sociais. Basicamente meu trabalho 

era lapidar os releases para divulga-los além das redes. O Edson ficou no site e no blog 

enquanto a Cyssa ficou na parte comercial. 

A radioweb tem a facilidade de não ser convencional, e acaba sendo mais fácil de se 

fazer, tecnicamente falando. Basta a internet, o domínio (servidor), uma mesa de som e um 

microfone, ou seja, é algo simples de se montar. Dessa forma posso falar que não tivemos 

dificuldades para montar tudo. Compramos o material a partir da venda de parte da marca 

Supernova do Edson para o Vadson. Compramos o computador, seis microfones e as bases 

para os microfones. Nosso capital era simbólico, não tínhamos grana para fazer investimento, 

mas a gente investiu o máximo que deu, e conseguimos bastante coisa. Conseguimos também 

construir nossa identidade visual com um preço bem acessível, com uma amiga nossa do 

tempo da Supernova, a Adrienne Reyes. Ela fez alguns modelos de identidade visual e aí a 

gente foi conversando e chegamos no que temos agora.  

Nossas primeiras transmissões foram bem tranquilas. A gente sabia o que estávamos 

fazendo, então tivemos apenas que dar sequência àquilo que já fazíamos. Problemas sempre 

existem afinal são pessoas que fazem a rádio, mas nada que afete a rádio em si, são coisas 

corriqueiras, microfone, internet, nada demais. Com o tempo mudamos de local duas vezes. 

Saímos da Lombra House e fomos para a casa do Edson, temporariamente. Depois fomos para 

o prédio de apoio da UFSM. Agora temos uma sala ampla, boa localização além da estrutura 

da universidade, como o suporte técnico. Isso quem conseguiu foram dois amigos nossos, o 

Daniel Paim e a Melina Gutierres. Entre o primeiro semestre e o atual a gente teve uma pausa. 

Ali refletimos sobre o primeiro semestre, que foi um teste daquilo que gostaríamos de fazer. O 

que não funcionou a gente conversou e mudou e outras coisas a gente manteve até agora. O 



72 

 

primeiro momento foi uma experiência e 2016 é o ano de afirmação da rádio. Hoje faço fotos 

dos eventos, trabalho como comunicador com o Brasil de Todos os Sons, faço a parte técnica 

do turno da noite e cuido das redes – face, insta, twitter. De maneira geral a gente acaba 

sempre todos conectados, o trabalho é colaborativo. 

Acho que a rádio assim como seu público varia bastante em função da nossa 

programação. A gente aprendeu com a Ipanema que radio é variedade e informação. A gente 

tem programas de skate, cultura de rua, de música latina e blues assim como temos programas 

de debate, humor entre outros tantos. Nosso público é tão variado quanto nossa grade. Cada 

programa carrega seu público junto à sua identidade. A gente, em menos de um ano 

alcançamos um público legal e no dia de lançamento tivemos uma grande aceitação. Nossa 

estratégia é de todo dia estar lá, fazendo algo de qualidade, fazendo bem feito. O rádio tem 

isso da repetição, de fazer todo dia e com qualidade. A pessoa tem que saber quando ligar o 

rádio para ouvir o que deseja, e isso vem a partir da identificação que vem da repetição. Acho 

que fazer bem conquista gente nova, mas claro que a gente usa adesivo, usamos as redes 

sociais e fazemos reportagens de shows e eventos. Outra coisa que apostamos bastante 

também são os nossos podcasts, hoje é rádio não é só o ao vivo. Os podcasts estão aí.  

Na Armazém os podcasts funcionam da seguinte forma. Eu como faço a técnica da 

noite, gravo todos os programas no computador após o término das transmissões além de dar 

uma lapidada no produto. No outro dia pela manhã, o Edson já baixa todos eles para o nosso 

canal do Mixcloud, onde ficam acessíveis para o público geral.  

De maneira geral, para mim a Armazém é uma soma de todas as rádios que gostei na 

vida. Desde a rádio das manhas da mãe a Atlântida de 1992 por aí. Uma vez fui trocar a 

frequência e foi parar na rádio Ipanema, que para mim foi algo marcante. Não lembro que 

música estava tocando, mas quando voltou para o radialista eu vi que ali o rádio era mais 

tranquilo e não precisava ser corrido. Isso sem falar da diversidade. No mesmo programa se 

ouvia metal, erudita e algo de Porto Alegre, ou seja, era bem variado e isso também me 

chamava muito a atenção e me fez gostar de vários estilos. Os comunicadores também eram 

diferentes. A Kátia Suman até hoje é uma referência do rádio, assim como o Cagê, que depois 

também chegou a trabalhar na Supernova. O rádio para mim também é isso, ou seja, cada um 

tem seu estilo de fazer. Acho que a Armazém é um pouco de tudo isso. O Edson teve essa 

mesma influência que eu, ouvimos as mesmas coisas, a mesma rádio, acho que tudo isso 

influenciou a nossa conexão no fazer a Armazém. 
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APÊNDICE G: ENTREVISTA EDSON K 

 

Nome: Edson Rafael Carvalho (Edson k) 

Profissão:  Autônomo 

Função: Comunicador – Mercearia; integrante do Núcleo de Organização da Rádio 

Armazém e fundador 

 

Nasci dia 10 de junho de 1974 em São Jerônimo. Sou alguém que gosta muito de 

Santa Maria, que adotou essa cidade. Alguém que quer colaborar um pouco com a cultura 

local, e que está fazendo isso com a rádio. Tenho uma visão que Santa Maria, comparada a 

outras cidades, tem algo bem exótico.  

Sou o que sou por conta da minha formação musical, da bagagem que trago. Tive a 

sorte de ter em casa a minha tia que ouvia muito rádio, comprava discos e revistas 

especializadas de música também. Me criei nesse ambiente, ouvindo rádio, lendo revistas de 

música e mexendo nos discos. Com 12 anos eu já estava nesse universo e fui me interessando 

cada vez mais por músicas e bandas. Antigamente as informações sobre as bandas não eram 

tão rasas como hoje em dia e com isso fui adquirindo mais e mais conhecimento. Nunca tive a 

cabeça fechada, sempre tentei ter uma mente mais aberta em relação a estilos musicais.  

Minha vida é cem por cento música, acordo com o dedo no 'play' da rádio para ouvir 

algo e só desligo quando for dormir. Me informo apenas pela rádio, todas as notícias do dia eu 

recebo por ele, raramente assisto televisão. Gosto muito de ler, mas minha literatura é voltada 

para a música. Leio bastante biografias de músicos e isso ajuda a aprofundar o conhecimento, 

uma coisa liga a outra.  

Quando era pequeno, achava o rádio um universo bem legal. Creio que o rádio tem a 

mesma funcionalidade do que o livro, que é exercitar a criatividade. Quando tu pega um livro 

tu estás imaginando o que está sendo lido, com o rádio é a mesma coisa, tu estás ouvindo e 

imaginando o que está acontecendo. Acabei conhecendo bastante coisa através do rádio.  

Ainda na infância, um tio meu fez uma rádio caseira humorística com fitas k7 junto 

com um amigo. Copiei a ideia com um amigo meu, eu devia ter uns 12 ou 13 anos na época. 

Depois disso o rádio veio de forma natural na minha vida. Fui convidado para fazer um 

programa sobre rock em uma rádio de sindicato. Depois fui para a primeira rádio online de 

Charqueadas, convidado para fazer um programa de rock lá também. De lá comecei a 

amadurecer o processo de rádio na internet. 
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Comecei com a plataforma web no ano de 2011, de uma forma bem precária ainda em 

Charqueadas. Nessa época não existiam bons servidores de rádio, que nem os atuais. Quando 

comecei existia apenas uma plataforma gratuita, a Listen To My Radio, mas era quase 

impossível fidelizar o público e tinha sérios problemas de áudio. 

Conheci o Cabala a partir do coletivo Fora do Eixo quando ele ainda estava morando 

em São Paulo. Ele me mandou um recado depois de ouvir a Supernova e gostar da ideologia. 

No fim de 2014, ele já tinha retornado para Santa Maria e notei que ele entendia bastante de 

música brasileira, além de gostar e entender bastante de rádio. Isso combinou com as minhas 

ideias e começamos a trilhar juntos. Com a ideia da Rádio Armazém foi possível fazer o 

projeto ir adiante. 

A Cyssah eu conheci a partir do programa Motoca, ainda na Supernova. O Motoca é 

um programa direcionado aos motociclistas, algo que acho bacana, não lembro de ter ouvido 

um programa com essa temática em alguma rádio e foi algo que deu super certo. Ela tem uma 

boa visão de empreendedorismo, o que ajudou muito a rádio na parte organizacional, o que 

veio bem a calhar.  

A Supernova foi um bom processo, porque foi a partir dali que nos conhecemos. A 

rádio Supernova surgiu em 2012, foi quando transmiti o Macondo Circus na Saldanha 

Marinho. Dali já vi que ia ser uma coisa legal por conta da boa audiência que conseguimos. 

Ao fim de 2012, a cidade sofreu uma série de coisas ruins, como o fim do DCE e a Kiss. 

Com o incidente da boate Kiss, não tinha como e nem porquê fazer rádio em Santa 

Maria. O projeto Supernova ficou 'de molho' seis meses, voltando pela metade do ano de 

2013, quando fiz uma parceria com Vadson Schaffer. Isso deu suporte para acolher novos 

comunicadores fazendo o projeto se desenvolver da forma certa. Até certo ponto o projeto 

funcionou como o esperado, difundindo conteúdos locais em geral.  

Minha trajetória é um processo lento, porque não é só eu que estou caminhando, é a 

rádio inteira. Todo o processo de rádio web no Brasil está caminhando de forma lenta e temos 

que acompanhar essa mudança. No início foi bem difícil pela pouca aparelhagem e 

divulgação da rádio e da plataforma web. A radioweb é uma construção. 

Em Santa Maria eu acho que funciona porque aqui tem conteúdo. Então, rádio é uma 

programação ao vivo, dando informação online para as pessoas, falando a hora, a temperatura, 

trazendo entrevistas, interagindo com as pessoas, isso é rádio.  

O rompimento da Supernova Rádio Web se deu por conta de questões pessoais e 

filosóficas. Primeiro por causa da exaustão e problemas familiares. Também nossas filosofias 

não se encaixavam além de problemas com os comunicadores por parte do Vadson. Fazendo 
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com que a o nome da rádio perdesse a força. Isso me fez querer sair e minha saída motivou a 

saída de inúmeros outros comunicadores que apoiavam minha visão. 

Como a rádio é minha paixão, fui motivado por amigos para continuar com algum 

projeto de rádio. Montar uma rádio que seja a cara de Santa Maria, que realmente vá difundir 

os conteúdos locais sem uma forma elitizada. Eu e a Cyssah tivemos a ideia de chamar o 

Cabala por conta do seu conhecimento musical, sobre rádio e redes sociais. Fechamos o 

núcleo do projeto da Rádio Armazém comigo, Cyssah e Cabala. 

A Rádio Armazém foi feita em várias etapas, todas muito sadias e positivas, com gente 

inteligente. O nome Armazém foi escolhido pela Cyssah, porque dentro de um se encontra 

tudo o que se quer e é essa a filosofia da rádio.  

O bom da radioweb é que os materiais não são caros, são de baixo investimento. O 

básico se resume a um computador, uma mesa de som, microfones e um site de livre escolha – 

servidor pago, gratuito – e é isso basicamente. A maior dificuldade é o lugar físico para 

aplicação da rádio. No início da Rádio Armazém, tivemos a ideia de formular um pedido 

formal para a Secretaria de Cultura da cidade para pedir uma sala, mas não obtivemos retorno. 

A rádio começou em um espaço pequeno cedido pelos garotos da Lombra House, depois 

migrando para a minha casa e no momento localizada no prédio de apoio da UFSM até o fim 

de 2016. É sempre uma correria. 

O investimento é de médio custo. Eu e a Cyssah compramos o material parcelado, 

estamos pagando com o nosso dinheiro. A venda do nome Supernova - por um valor muito 

baixo - possibilitou a compra de novos equipamentos para a Rádio Armazém.  

Até o mês de abril todos os gastos foram pagos por mim e pela Cyssah e a partir de 

maio vamos contar com um apoiador. Temos como apoiadores da rádio o Rockers Soul Food, 

a Subsolo Arte, a Up Idiomas, a Nova Heart e o Café Cristal. A rádio possui gastos com o 

registro de domínio, que é um pagamento anual, e tem também o servidor que são pagamentos 

mensais e que devem ser efetuados para a rádio manter-se no ar. Além dos gastos com o 

aplicativo da rádio.  

Sobre o perfil da rádio, não sei se o que eu enxergo é o mesmo que as pessoas 

enxergam. Creio que seja uma rádio democrática e libertária, acho que é mais ou menos isso. 

Porque apesar do núcleo ter de administrar 22 comunicadores, em nenhum momento fomos 

censores, sempre deixamos que se expressar da maneira que julgam melhor. Às vezes damos 

conselhos do que chamamos de 'críticas construtivas'. A rádio tem algumas linguagens 

bastante exóticas como o programa Skatecétera, que tem uma linguagem própria, sem 

formalidades, uma linguagem de rua.  



76 

 

Sabemos em números o nosso alcance, mas não sei quem nos estamos alcançando, 

creio que sejam pessoas da faixa etária de 20 a 40 anos. A rádio propõe difundir de forma 

quase bairrista o conteúdo local, para que as pessoas que produzem conteúdo tenham 

visibilidade. Desde o início procuramos estratégias para aumentar a audiência e com o 

aplicativo o tiro foi certeiro, temos a garantia que sessenta por cento do público ouvinte escuta 

pelo aplicativo. Trabalhamos de forma orgânica, com o que tem.  

A origem da rádio veio da Cyssah, desde a ideia inicial até o nome. Ela também ajuda 

na parte comercial. Eu entrei com a parte política da rádio, essa política de conversar com os 

comunicadores, a parte mais humana da rádio geralmente sou eu quem faço. Fico também 

com a parte técnica e visual. O Cabala cuida da grade da noite, faz a técnica, e cuida das redes 

sociais. Nós três possuímos programas próprios na Armazém.  

Escolhemos a Lombra House em um primeiro momento, pois o Cabala conhecia os 

meninos, eu fui conhecer depois. Era um local que tinha vários projetos além da rádio. 

Trocávamos o consumo de internet pela divulgação dos outros trabalhos da Lombra House.  

A identidade visual da Rádio Armazém foi feita pela Dridi. Negociamos essa ideia, 

pois sabemos que o processo de criar identidade visual é muito caro. Então negociamos de 

uma forma que ficasse flexível para a gente, porque não tínhamos investimentos. A gente só 

deu um brainstorm para ela, só dissemos que gostaria da cor verde e a ideia partiu toda da 

Dridi. 

As primeiras transmissões da rádio foram boas, até porque já sabíamos como 

funcionava, como seria transmitido. A troca de ambiente se deu por problemas normais, na 

Lombra House foi por conta de problemas com o síndico. O núcleo se reuniu e decidiu por 

sair da Lombra House, trazendo a rádio para o único lugar possível no momento, para o meu 

apartamento. Como faltavam 40 dias para terminar a programação de 2015, finalizamos a 

transmissão do ano passado aqui. E o motivo por sairmos do meu apartamento foi puramente 

por problemas de estrutura.  

Começamos a procurar um novo local, o Daniel Paim nos ofertou a Incubadora Social. 

Foi feita uma reunião com o núcleo da Rádio Armazém para a apresentação do projeto da 

rádio e nos foi cedida a sala. Com a sala ampla, de fácil acesso e sem custos, a execução do 

trabalho ficou muito mais tranquila, foi o nosso presente do ano mudar para lá.  

As mudanças do segundo semestre foram praticamente restritas a grade, e isso vai 

sempre mudar. A rádio precisa ir se adaptando e entendemos os comunicadores que estão 

conosco de forma colaborativa. A parte de produção dos podcasts é feita de forma muito 
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rápida, para não perder o timming do conteúdo trazido. Isso é uma coisa muito importante na 

Armazém, a rádio não é só a sua programação ao vivo, mas também seus podcasts.   

Webradio é uma construção muito nova no Brasil, tem gente que ainda nem sabe como 

é que se ouve. Para a gente conseguir patrocinadores é extremamente difícil por que as 

pessoas não entendem o que é e não vão apoiar um empreendimento novo. Então os valores 

devem ser rasos. Trabalhamos inicialmente com permutas, com divulgações na rádio em troca 

de materiais e afins. Estamos trabalhando, negociando, sem dinheiro. Obvio que dinheiro é 

necessário, mas dá muito bem para trabalhar com permutas e gostamos do jeito que estamos 

fazendo.  

A princípio, os locutores têm total liberdade para a criação de conteúdo para os 

programas, só tentamos organizar algo que esteja saindo da linha. Mas apenas coisas básicas, 

como horários, postagens, coisas que considero banais.  

A ligação cultural de Santa Maria com a Rádio Armazém está em crescimento. A rádio 

tem que fazer o papel político dela, tem que estar presente nos eventos da cidade, a rádio tem 

que conversar com os artistas, tem que transmitir os shows, os eventos literários. É uma 

construção, mas eu acho que a rádio está conseguindo difundir esse conteúdo.  

Nas redes sociais, a página da Rádio Armazém tenta sempre marcar quando cada 

programa vai ao ar para que quem esteja vendo a página da rádio tenha a possibilidade de 

curtir a página do programa também. Então o trabalho é feito assim, cada programa cuida das 

suas postagens e seus podcasts e a rádio só ajuda no compartilhamento. A ideia é essa. 

Para mim, a rádio é tanto de caráter cultural como contra cultural, ela é contra cultural 

a essa cultura que está aí, essa cultura moralista. Mas ao mesmo tempo ela é a favor da cultura 

de rua, dos espaços públicos.  
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ANEXO 1: ESTATUTO DA RÁDIO ARMAZÉM 

 

ESTATUTO RÁDIO ARMAZÉM 

 

Índice: 

 

Tópico 1 (Núcleo da Rádio) 

Tópico 2 (Sistema de envio de música para os programas) 

Tópico 3 (identificação) 

Tópico 4 (Barulho na escada) 

Tópico 5 (Encontros dos Comunicadores) 

Tópico 6 (O cuidado com a Identidade Visual) 

Tópico 7 (dica para postagem) 

Tópico 8 (Compartilhamentos) 

Tópico 9 (Hashtag da rádio) 

Tópico 10 (a falha dos programas) 

 

Tópico 1 (Núcleo da Rádio) 

 

Organizamos as funções do Núcleo da Rádio (Edson, Cyssah e Cabala) para quando 

precisarem de algo referente: 

Edson: 

Artes (peças redes sócias), manutenção do site. Técnica: Gravação das chamadas, pilotos, 

vinhetas e comerciais. Relação interna, avisos no grupo. 

Cyssah: 

Vendas, comunicação, agendamento de pilotos, correção de textos para o blog, organização 

grade de programação e técnica turno manhã. 

Cabala: 

Redação dos posts redes sociais, agendamentos, cobertura fotográficas e técnica turno noite. 

 

*Postado dia 23 de Julho 2015 

 

Tópico 2 (Sistema de envio de música para os programas) 

 

a) Enviem as músicas desejadas para o nosso e-mail (radioarmazem.net@gmail.com) em 

formato mp3 e zipadas (assim fizemos 1 download só) até ás 16:00h do dia do seu programa. 

*Porque? Há noites em que teremos 5 programas ao vivo, então todos mandando até esse 

horário a técnica tem tempo hábil de deixar todos os programas organizados. Para o envio 

vocês podem usar o drive do gmail ou mesmo o https://www.wetransfer.com/; 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wetransfer.com%2F&h=FAQG

n5Sm9AQE1TFxvsyPtxK94WKXciiYzg8oc6tz4-

cS7lw&enc=AZNM_Vc8bSq01RHuaKspWbPqZu5OHMfGUo7Y5Eg1774hwPuGZe0FKI4R

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fradioarmazem.net%2F&h=FAQGn5Sm9AQHaxUMy8-E3q66BwoDzqVyv6paKvm5iAl9_dA&enc=AZOYVAYmDvy-zuM7XLJhF_fWGC1d0Zh9dW-d0lC3b4UGGYxpJhZHCrwxjCNZO8m5mAme9DGQ6Pu_cYyeXa7t_4paeFMm7Aye7anFmbmKH20YgEWIVjdjKCLl4qvf5sSmPeFHugNVku9snGU-IrnyrEpB82JSLC62tWe6rlo4o6jOqQ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wetransfer.com%2F&h=FAQGn5Sm9AQE1TFxvsyPtxK94WKXciiYzg8oc6tz4-cS7lw&enc=AZNM_Vc8bSq01RHuaKspWbPqZu5OHMfGUo7Y5Eg1774hwPuGZe0FKI4RfuB5qXTfi2Z6G6QPenNO3mtMJauNu4_CpypKGu4XI_qYYfjmwD2UZm1wgm7S-AWbjCItrSCu8oNOAsHNoxCMlNpO_MvmB9DQfOqIAx6j33kvyeCvaS6b-w&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wetransfer.com%2F&h=FAQGn5Sm9AQE1TFxvsyPtxK94WKXciiYzg8oc6tz4-cS7lw&enc=AZNM_Vc8bSq01RHuaKspWbPqZu5OHMfGUo7Y5Eg1774hwPuGZe0FKI4RfuB5qXTfi2Z6G6QPenNO3mtMJauNu4_CpypKGu4XI_qYYfjmwD2UZm1wgm7S-AWbjCItrSCu8oNOAsHNoxCMlNpO_MvmB9DQfOqIAx6j33kvyeCvaS6b-w&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wetransfer.com%2F&h=FAQGn5Sm9AQE1TFxvsyPtxK94WKXciiYzg8oc6tz4-cS7lw&enc=AZNM_Vc8bSq01RHuaKspWbPqZu5OHMfGUo7Y5Eg1774hwPuGZe0FKI4RfuB5qXTfi2Z6G6QPenNO3mtMJauNu4_CpypKGu4XI_qYYfjmwD2UZm1wgm7S-AWbjCItrSCu8oNOAsHNoxCMlNpO_MvmB9DQfOqIAx6j33kvyeCvaS6b-w&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wetransfer.com%2F&h=FAQGn5Sm9AQE1TFxvsyPtxK94WKXciiYzg8oc6tz4-cS7lw&enc=AZNM_Vc8bSq01RHuaKspWbPqZu5OHMfGUo7Y5Eg1774hwPuGZe0FKI4RfuB5qXTfi2Z6G6QPenNO3mtMJauNu4_CpypKGu4XI_qYYfjmwD2UZm1wgm7S-AWbjCItrSCu8oNOAsHNoxCMlNpO_MvmB9DQfOqIAx6j33kvyeCvaS6b-w&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wetransfer.com%2F&h=FAQGn5Sm9AQE1TFxvsyPtxK94WKXciiYzg8oc6tz4-cS7lw&enc=AZNM_Vc8bSq01RHuaKspWbPqZu5OHMfGUo7Y5Eg1774hwPuGZe0FKI4RfuB5qXTfi2Z6G6QPenNO3mtMJauNu4_CpypKGu4XI_qYYfjmwD2UZm1wgm7S-AWbjCItrSCu8oNOAsHNoxCMlNpO_MvmB9DQfOqIAx6j33kvyeCvaS6b-w&s=1
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fuB5qXTfi2Z6G6QPenNO3mtMJauNu4_CpypKGu4XI_qYYfjmwD2UZm1wgm7S-

AWbjCItrSCu8oNOAsHNoxCMlNpO_MvmB9DQfOqIAx6j33kvyeCvaS6b-w&s=1 

b) As músicas ficarão armazenadas em uma pasta com o nome do programa de vocês em 

nosso HD externo caso queiram reutilizá-las e também serão aproveitadas para os nossos 

playlists de final de semana, portante renomeie-as da forma que são executadas (banda/artista 

– música). Exemplo: Led Zeppelin – Going to California ou Guantánamo Groove – Itaimbé. 

 

c) Não vamos trabalhar com pen-drives! 

 

d) Convidados para o programa: 

 

Quando vocês tiverem convidados para entrevistas no programa, favor chegar 30min antes 

para recepcioná-los e para organização. 

 

e) Higiene do local: Manter o local limpo 

 

*Postado dia 5 de agosto 2015 

 

Tópico 3 (identificação) 

 

Pedido: Quando chegarem aqui, favor se identificarem no interfone. 

Ex: “É o Edson da Armazém!” 

 

*Postado dia 10 de agosto 2015 

 

Tópico 4 (Barulho na escada): 

 

Jovens, como estamos no espaço dos meninos da Lombra House, algumas coisas ainda 

precisam ir se alinhando. 

Os meninos me passaram hoje que tiveram uma "reclamação" da imobiliária referente ao 

barulho (conversa alta) do entra e sai nas escadas devido ao grande fluxo de pessoas 

(principalmente a noite). 

Então precisamos conter e sanar esse problema ok? 

Espero a compreensão de todos! 

Abraço! 

*Postado 21 de agosto 2015 

 

Tópico 5 (Encontros dos Comunicadores): 

 

Convite formal feito a todos os comunicadores para o encontro, dia 13 de setembro 

 

*Postado dia 25 de agosto 2015 

 

Foi repostado o convite reforçando a todos. 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wetransfer.com%2F&h=FAQGn5Sm9AQE1TFxvsyPtxK94WKXciiYzg8oc6tz4-cS7lw&enc=AZNM_Vc8bSq01RHuaKspWbPqZu5OHMfGUo7Y5Eg1774hwPuGZe0FKI4RfuB5qXTfi2Z6G6QPenNO3mtMJauNu4_CpypKGu4XI_qYYfjmwD2UZm1wgm7S-AWbjCItrSCu8oNOAsHNoxCMlNpO_MvmB9DQfOqIAx6j33kvyeCvaS6b-w&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wetransfer.com%2F&h=FAQGn5Sm9AQE1TFxvsyPtxK94WKXciiYzg8oc6tz4-cS7lw&enc=AZNM_Vc8bSq01RHuaKspWbPqZu5OHMfGUo7Y5Eg1774hwPuGZe0FKI4RfuB5qXTfi2Z6G6QPenNO3mtMJauNu4_CpypKGu4XI_qYYfjmwD2UZm1wgm7S-AWbjCItrSCu8oNOAsHNoxCMlNpO_MvmB9DQfOqIAx6j33kvyeCvaS6b-w&s=1
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*Postado dia 11 de setembro 2015 

 

Foi postado uma foto com os que foram ao Encontro: Cabala, Fabrício, Guga, Maria, Alf, 

Daniel, Renan, Johnatan, Edson, Cyssah e Ricardo 

 

*Postado dia 14 setembro de 2015 

 

Tópico 6 (O cuidado com a Identidade Visual) 

 

Pessoal, tenho um aviso importante a passar... 

Com a correria de lançamento e do andamento da rádio não foi colocado em questão isso, mas 

como já falei com alguns in box, tenho de passar a todos aqui também! 

Precisamos cuidar a nossa identidade visual, isso já nos foi um pedido da Dride que a criou. 

Um cuidado para não descaracterizá-la. 

Nas peças dos programas de vocês, ao incluírem o nome e a imagem da rádio usem sempre a 

mesma tonalidade do verde e as mesmas fontes que foi usada, que são: 

• Crimes Times (fonte caligráfica) para títulos/chamadas pequenas 

• Kelson Sans para textos e trechos mais extensos (possui mais legibilidade) 

*Para as fontes e cores dos programas de vocês fica de livre criação! 

 

*Postado dia 2 de setembro 

 

Tópico 7 (dica para postagem) 

 

Dica pra quando quiserem postar o nosso site na sua timeline, postem pelo site conforme a 

imagem. 

Se só colarem o link da rádio no Facebook, o nosso logo não aparece. 

 
 

*Postagem dia 15 de setembro 2015 

 

Tópico 8 (Compartilhamentos) 

 

Uma dica/sugestão: 
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Quando os programas entram no ar, compartilharem a peça da radio dizendo que vocês estão 

no ar. A audiência sempre é maior quando a radio publica e vocês compartilham na hora que 

entra o programa no ar. Escuto todos os programas todos os dias e cuido as audiências (de 

quando tem os compartilhamentos e quando não tem). Então fica ai a dica/sugestão para todos 

 

*Postado dia 29 de setembro 2015 no chat Comunicadores 

 

Tópico 9 (Hashtag da rádio) 

 

Para que em sistemas de busca, todos achem a nossa rádio através da # precisamos padronizá-

la: 

 

#NãoVendemosChiado! 

 

*(Com maiúsculas, acento e ponto!) 

 

Tópico 10 (a falha dos programas) 

 

Pessoal, já havíamos diagnosticado um ponto negativo (desde a outra rádio)e gostaria de 

passar aqui para uma melhor compreensão de todos: 

A consequência da falta de um programa. 

Cada vez que algum programa não vai ao ar (ou reprisa), acabamos não estabelecendo, 

fortalecendo a grade e não conseguimos fiidelizar ouvintes sendo assim, automaticamente a 

audiência cai. 

Por isso desde o início optamos em não trabalhar com reprises e sugerimos que os programas 

fossem apresentados em duplas, caso um locutor falhasse o colega compensaria. Foi a forma 

que encontramos para flexibilizar os comunicadores. 

Sabemos que está sendo tudo feito colaborativamente por isso estamos organizando, para que 

não sobrecarregue a alguém e os programas fluam corretamente. 

Caso seja necessário fazer alguma gravação para não haver mais falhas, me coloco a 

disposição da técnica para o mesmo aos sábados. 

 

*Postado dia 22 de outubro 2015 no chat Comunicadores 
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ANEXO 2: ROTEIRO DO PROGRAMA MENINAS PRA FRENTE 

 

 

Meninas Pra Frente 

Sexta-feira, 29 de abril de 2016 

 

Produção e apresentação: Andressa Amaral, Raquel Zepka e Laiz Battisti 

Técnica: Marcelo Cabala 

 

[VINHETA DE ABERTURA]                             [SONS:33:15] 

COMENTÁRIOS DE ABERTURA 

HORÁRIO 

DATA: 29 de abril 

Redes socias:  facebook.com/meninasprafrente 

               facebook.com/radioarmazem 

               radioarmazem.net 

 

[BLOCO DE ABERTURA] 

Aniversário da miga Kim que foi ontem, dia 28 de abril, 63 aninhos inspirando mulheres a 

atuarem em praticamente todos os ramos artísticos possíveis! 

 

SONS: 

Sonic Youth - Bull In The Heather                      (03:03) 

Melissa Auf Der Maur - Real a Lie                      (03:39) 

 

[BLOCO 2 - sons da Gabi] 

 

SONS: 

Dead Sara - Mr. Mr                                     (04:21) 

Far From Alaska - Politiks                             (03:54) 

X Ray Spex - Plastic Bag                               (04:58) 

Bulimia - Liberte                                      (01:49) 

 

[BLOCO 3 - sons da Mika e Camila] 

 

SONS: 

Taz Mureb - Gostosa                                    (03:14) 

Flavinha Manda Rima - Indigesta                        (04:10) 

Issa Paz - Peso Pesado                                 (02:52) 

 

[conversa] 

 

Encerra com: 

Ana Tijoux - Antipatriarca                             (03:15) 
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ANEXO 3: ROTEIRO DO PROGRAMA “BRASIL DE TODOS OS SONS” 

 

Roteiro: Brasil de Todos os Sons #2 > 17/08/2015 

Produção & Apresentação: Marcelo Cabala 

20h Duração: 1 hora 

 

Face: www.facebook.com/radioarmazem 

Siga no Twitter: @radioarmazemnet 

Siga no Instagram: radioarmazemnet 

Acesse o site: http://radioarmazem.net/ 

Baixe o aplicativo no Google Play > Rádio Armazém 

Face: www.facebook.com/BrasildeTodosOsSons 

 

#NãoVendemosChiado 

"Faça do seu celular seu radinho de pilha"  

 

Brasil de Todos os Sons: 

O programa de música Brasileira da Rádio Armazém 

 

Cortina> Donga - Pelo Telefone 

 

1. Clementina de Jesus - Na Hora da Sede 

2. Dona Ivone Lara_Gilberto Gil_Caetano Veloso - Alguém Me Avisou 

3. Doris Monteiro - É isso Aíi 

4. Paulinho da Viola - Foi um Rio que Passou em Minha Vida 

5. Lenine e Zelia Duncan - Bebete Vambora 

6. Emicida & Vanessa da Mata - Passarinhos 

Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa 

7. Pericles - Melhor Eu Ir 

8. Diogo Nogueira - É 

9. Maria Rita - É Corpo É Alma É Religião 

Arlindo Cruz/ Rogê/ Arlindo Neto 

10. Casuarina - Canto de Ossanha 

AfroSambas (meninas pra frente terças as 21h) andressa amaral 

11. Di Melo - A vida em seus métodos diz calma 

12. Erasmo Carlos - Coqueiro Verde 

13. Originais do Samba - Do Lado Direito da Rua Direita 

14. Tim Maia - Réu Confesso 

15. Las Taradas - Americanizada 

16. Mariene De Castro - A Pureza Da Flor 

 

https://www.facebook.com/radioarmazem
https://twitter.com/radioarmazemnet
https://instagram.com/radioarmazemnet/
https://instagram.com/radioarmazemnet/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fradioarmazem.net%2F&h=KAQEVs2NR&enc=AZNWi9K8YhZLGsBkunpV0CnnUOv3B3IfEDnC2VwtfcgjdzHhEdQ27AWceZSaMWwo5bKvweoyVVTV-nUu0BxXYe-LRFxEj7JfnF6428ninxbywRPCp3JLhmEUAGmnjvu71DTNbAW7M8SC237mcEVv04xf&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fradioarmazem.net%2F&h=KAQEVs2NR&enc=AZNWi9K8YhZLGsBkunpV0CnnUOv3B3IfEDnC2VwtfcgjdzHhEdQ27AWceZSaMWwo5bKvweoyVVTV-nUu0BxXYe-LRFxEj7JfnF6428ninxbywRPCp3JLhmEUAGmnjvu71DTNbAW7M8SC237mcEVv04xf&s=1
http://www.facebook.com/BrasildeTodosOsSons

