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RESUMO: 

Este estudo investiga o rádio e as novas possibilidades de contar o mundo. Para dar conta 

desta proposta, foi escolhido como objeto de estudo, o programa Pijama Show, da Rádio 

Atlântida. O Pijama Show apresenta um formato diferente dos outros programas de 

entretenimento, já que produziu rupturas com os tradicionais formatos radiofônicos. A 

complexidade do programa, as diferentes ordens de visibilidade das temáticas, a centralidade 

das atenções na figura do âncora e a efetiva participação do ouvinte são categorias propostas 

para identificar representações culturais, que são agenciadas no Pijama Show. Como 

conseqüência da pesquisa, sinalizamos a interatividade do rádio como fator de aproximação 

da construção e recepção do programa e as representações disponibilizadas, como fator de 

intimidade entre o personagem Mr.Pi e seus ouvintes. 

 

Palavras-chave: Rádio. Pijama Show. Âncora. Representação. Identidade. Proximidade.  
 

 

ABSTRACT:  

This study it investigates the radio and the new possibilities to count the world. To give 

account of this proposal, it was chosen as study object, the program Pijama Show, of the 

Radio Atlântida. The Pijama Show presents a different format of the other programs of 

entertainment, since it produced ruptures with the traditional radiofonics formats. The 

complexity of the program, the different orders of visibility of the thematic ones, the 

centrality of the attentions in the figure of the anchor and the effective participation of the 

listener are categories proposals to identify cultural representations, that are agencied in the 

Pijama Show. As consequence of the research, we signal the disponibilized interativity of the 

radio as factor of approach of the construction and reception of the program and 

representations, as factor of privacy between the Mr.Pi personage and its listeners. 

 

Keywords: Radio. Pijama Show. Anchor. Representation. Identity. Proximity.  
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 INTRODUÇÃO 

 

O rádio é um veículo que produz identidades há muito tempo. A contribuição 

radiofônica vai além de propagar diferentes visões de mundo. Ela modifica e movimenta 

cenários, com criações próprias no jeito de falar, narrar e assim transformar esses espaços. 

Nesse contexto, essa monografia tem como título “O Rádio e as novas possibilidades de 

contar o mundo: O Pijama Show e suas representações” e aborda a questão da formação de 

identidades, através da representação de estratégias do âncora Everton Cunha.  

A proposta se encaminha para a investigação de como o programa de rádio Pijama 

Show consegue estabelecer sistemas de representação, através da criação de vínculos e 

produção de sentidos, por meio de estratégias discursivas colocadas em operação através de 

um conjunto de linguagens sonoras.  

A pesquisa se deu pela constatação de que o Pijama Show é um programa que tem boa 

aceitabilidade em Santa Maria. A cidade abriga um grande número de jovens, que são o 

público-alvo do objeto de estudo. A sociedade contemporânea apresenta, de forma lenta e 

mais longa, um processo de individualização e desconstrução da base familiar. Estes 

movimentos provocam um intenso sentimento de solidão nos jovens. O rádio, ciente deste 

contexto, ocupa esses vazios, oferecendo interação e exclusividade para seus receptores, em 

seus programas. Nesse sentido, também muda suas estratégias, a partir desta constatação, 

criando vínculos e identidades.   

Nessa realidade, busca-se descobrir, no conjunto de linguagens utilizadas e 

examinadas no programa Pijama Show, que estratégias de representação podem se entrever 

que conotam a criação e fortalecimento das identidades culturais.    

A partir desse diagnóstico, esse trabalho é relevante, pois analisa o fenômeno que o 

programa Pijama Show e a figura de seu âncora, Everton Cunha, o Mr. Pi exercem sobre o 

seu público. Outro fator, que justifica essa proposta, é a forma como o âncora consegue suprir 

carências e fazer companhia aos seus ouvintes, estabelecendo o rádio como amigo próximo.  

Para dar conta dessa proposta, a pesquisa foi dividida em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo compreende o entendimento do rádio no seu contexto, por meio de um histórico do 

rádio no Brasil, desde suas primeiras transmissões até a digitalização deste veículo. Nesta 

abordagem, é realizada, ainda, uma apresentação das características inerentes ao rádio, que 

conotam a sua função social, bem como, o conhecimento do objeto de estudo, através da 

história da Rádio Atlântida e do Pijama Show. Estes conceitos são importantes e se 

constituem como pano de fundo desse estudo.  
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O capítulo seguinte é destinado aos cruzamentos teóricos com o objeto empírico, 

através do entendimento de conceitos de representação e identidade cultural, relacionando-os 

com o veículo rádio, com o gênero entretenimento e com a função do locutor.  

A seguir, a proposta se encaminha para o clareamento metodológico, em que é 

apresentado o universo de pesquisa. Esse entendimento se dá através da descrição dos 

quadros, participantes e das marcas utilizadas no Pijama Show.   

Apresentado o corpus da pesquisa, o estudo se desenvolve através da análise 

propriamente dita do programa Pijama Show. Muitas são as possibilidades de investigar como 

se dispõem as marcas de representação no programa. Este estudo considera como 

fundamentais três ordens de visibilidade das representações, nomeadas aqui pelas seguintes 

categorias: o âncora e suas interações, a participação das mulheres e dos homens no 

programa, e a utilização da trilha sonora no Pijama Show.  

Em virtude da complexidade do programa Pijama Show, a conclusão desse estudo não 

pode ser um texto fechado. Foi colocado um ponto final apenas para encerrar a idéia desse 

trabalho, mas compreende-se que outras formas de análise podem ser realizadas, entretanto, 

alguns encaminhamentos conclusivos apontam que o Pijama Show é um programa que 

rompeu barreiras na maneira de fazer rádio. Essa ruptura indica que a informalidade no rádio 

é fundamental, pois é através dela, que se torna possível aproximar o relacionamento entre o 

ouvinte e o âncora, confirmando a interação como ponto fundamental no rádio.  
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1 RÁDIO E PIJAMA SHOW: O OBJETO EMPÍRICO 

 

1.1 HISTÓRICO DO RÁDIO: DO SURGIMENTO À DIGITALIZAÇÃO 

 

O rádio é um veículo que está presente na vida e no cotidiano das pessoas. Há quase 

um século, no Brasil, o rádio continua sendo o companheiro de todas as horas, já que possui 

um caráter móvel, pois o seu acesso pode-se dar tanto em casa, como no carro e no trabalho. 

Constituindo-se em um dos meios que mais têm proximidade com o seu público, o rádio 

consegue, através da construção de suas mensagens, desenvolver o imaginário das pessoas.  

A contribuição radiofônica vai além da interação entre pessoas e veículo. Ao propagar 

diferentes visões de mundo, modificar e movimentar cenários, com criações próprias no jeito 

de falar e narrar, o rádio transforma esses espaços.  Para entender as características acima 

explicitadas e constituir a proposta deste estudo é fundamental o conhecimento da história e a 

estrutura do rádio. Conhecidas essas características, esse trabalho tem como objeto empírico o 

veículo rádio e, mais especificamente, o programa Pijama Show.  

A história do rádio no Brasil é amplamente contada por vários autores. Este trabalho 

considera dois deles mais completos: André Barbosa Filho, em “Gêneros Radiofônicos: os 

formatos e os programas em áudio” e Luiz Artur Ferraretto, “Rádio: o veículo, a história e a 

técnica”. Esses dois trabalhos servem para realizar um panorama do veículo no Brasil, assim, 

são utilizados fatos e marcos importantes baseados nesses autores.  

Para compreender a trajetória do rádio é preciso ressaltar o contexto sócio-econômico 

e político, que o mundo estava inserido, nas primeiras décadas do surgimento desse meio de 

comunicação. Sob um processo de grandes imigrações, de transição política e de um 

capitalismo crescente na Europa, a comunicação à distância se tornou uma necessidade. 

Representando um avanço do telegráfo e do telefone, o grande marco do rádio, na história, 

está em sua proposta de inovar a comunicação bidirecional para uma comunicação à distância 

e um fluxo unidirecional, até então não conhecidos. 

A história do rádio, no Brasil, pode ser dividida em três importantes momentos: a sua 

criação, o seu auge e a contemporaneidade do rádio digital. Em sete de setembro de 1922, foi 

realizada a primeira transmissão radiofônica no Brasil, durante a Exposição Internacional, que 

comemorava o Centenário da Independência, na cidade do Rio de Janeiro. Os alto-falantes 

instalados para a transmissão, apesar de despertar a curiosidade do público, geravam um 

barulho intenso. A demonstração criou expectativas, que não foram alcançadas, por falta de 

projetos e recursos para as transmissões.  
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Sendo assim, a continuidade nas transmissões e a consolidação do rádio no Brasil só 

foram alcançadas com a radiodifusão. Com a criação da primeira emissora regular, a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, em 20 de abril de 1923, por Edgard Roquette Pinto1 e Henry 

Morize, o Brasil inicia a sua era do rádio. No dia 1° de maio deste mesmo ano, a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro realiza as suas primeiras transmissões. Provida de um caráter 

educativo e cultural, a emissora, diferente das de hoje, e como todo meio tecnológico em sua 

fase inicial, era elitizada e não atingia a maior parte das massas. A popularização do veículo 

não foi de inicio alcançada, uma vez que os aparelhos eram importados e caros e a 

programação não estava definida. As óperas, palestras culturais e músicas de colecionadores, 

que faziam parte da primeira emissora, não atraiam o grande público.  

A fase seguinte do rádio teve características amadoras, justamente pela sustentação das 

emissoras que iam surgindo ao longo do território brasileiro. Em sua maior parte, eram 

mantidas por sócios, instituições privadas e públicas. Por essas características, as primeiras 

emissoras do Brasil eram denominadas clubes e sociedades. A proibição da publicidade pela 

legislação brasileira dificultava a obtenção de recursos, captados quase que exclusivamente 

por seus sócios. 

Na década de 30, o Estado passa a perceber a importância do meio, no Brasil, como 

colaborador na educação. A demonstração de interesse nacional veio com o Decreto n° 

21.111, de 1° de março de 1932, que autoriza a inserção publicitária, regulamentando o 

Decreto n° 20.047, de maio de 1931, primeiro diploma legal sobre a radiodifusão. Além da 

regulamentação da publicidade, o decreto previa, em seus artigos 66 e 69, uma hora diária a 

um programa noticioso obrigatório, idéia que mais tarde se desenvolvia para a atual Voz do 

Brasil, criada em 22 de julho de 1935.  

A primeira emissora a conseguir autorização para transmitir publicidade foi a Rádio 

Clube Brasil, fundada em 1° de junho de 1924, por Elba Dias, técnico que ajudou na 

estruturação da Rádio Sociedade. Aliado aos primeiros anúncios publicitários, a 

popularização do rádio no Brasil, veio com Elba Dias, apresentando ídolos da música popular. 

Assim, o rádio pode alcançar fatias mais abrangentes da população.  

Nesse período, após o decreto que regulamenta a publicidade, o rádio pôde se 

organizar como empresa e sentir o seu poder de incentivar o consumo, assemelhando-se ao 

seu formato atual. Os primeiros profissionais, os programistas, exerciam diversas funções ao 

                                                 
1 Considerado o pai do rádio Brasileiro, Roquette Pinto, é homenageado no dia 25 de setembro, data em que ele 
nasceu no ano de 1884, como o Dia Nacional da Radiodifusão. 
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mesmo tempo, produção, redação e apresentação. O rádio ia se organizando rumo ao 

desenvolvimento.  

Acompanhando a dinâmica da sociedade, em um período de urbanização, tecnologia e 

especialização de serviços, o rádio foi se aprimorando, em sua caminhada, em busca da 

profissionalização e inserção na sociedade. Logo, a década de 30 foi um período de suma 

relevância para o rádio no Brasil. De acordo com BARBOSA FILHO (2003, p.42-43): “o 

impacto do rádio sobre a sociedade brasileira a partir de meados da década de 1930 foi muito 

mais profundo do que aquele que a televisão viria a produzir trinta anos mais tarde”.  

A partir desta constatação, pode-se compreender a próxima fase do rádio, em que o 

veículo se consolidou, se popularizou e exerceu forte influência política e econômica, 

podendo, assim alcançar o seu apogeu. Na década de 1940, o meio viveu a sua fase de ouro no 

Brasil. Esse período pode ser destacado pelo surgimento de potências como, as rádios 

Nacional e Mayrink Veiga no Rio de Janeiro e da Record e Tupi, em São Paulo. 

 A penetração cultural norte-americana, fruto de uma aproximação política e 

econômica dos Estados Unidos com o Brasil, resultou em um modelo de identificação e 

promoção de astros e estrelas no mercado radiofônico. Assim, a programação que 

compreendia programas de auditório, radionovelas, humorísticos e esportivos, tornou o rádio 

uma expressão da indústria cultural e da identificação de massas. Como exemplo desse 

período, surge no segmento humorístico um dos quadros de maior destaque: o Primo Rico e 

Primo Pobre. 

 O famoso noticiário Repórter Esso, conhecido por sua credibilidade na informação e 

que leva em seu nome o patrocinador, foi resultado dessa época. A estréia do noticiário 

aconteceu em 28 de agosto de 1941. Com o slogan “testemunha ocular da história”, o 

Repórter Esso definiu os rumos que o rádio começava a dar em direção ao jornalismo. No 

inicio restrito apenas a São Paulo e Rio de Janeiro, com a Nacional e a Record, o informativo 

se estende, no ano seguinte, a estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pernambuco. 

O Repórter Esso permaneceu na Rádio Nacional até 1962, quando passa a pertencer a Rede 

Globo.  

A contribuição do Repórter Esso na história e na introdução do jornalismo no rádio é 

de suma importância. Segundo FERRARETO (2001, p.130), “se o Esso introduz o modelo de 

síntese noticiosa, Coripheu de Azevedo Marques e Armando Bertoni criam o primeiro 

radiojornal brasileiro moderno”. Ao citar o programa criado por Marques e Bertoni, o autor 

trata do Grande Jornal Falado Tupi, que embora, reproduza a estrutura da imprensa escrita 
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demarcou o jornalismo no rádio, de forma a acrescentar conteúdo em um sistema de 

programas de espetáculo. 

Graças ao empreendedorismo de um homem, dono de império em comunicação, a era 

de ouro do rádio começa a definhar frente a uma forte concorrente. O pioneiro Francisco de 

Assis Chateaubriand Bandeira de Melo iniciou, no dia 18 de setembro de 1950, as primeiras 

transmissões regulares da PRF-3 TV Tupi-Difusora, de São Paulo, a primeira estação de 

televisão da América Latina. Em seguida, houve a inauguração, em 1951, da TV Tupi, no Rio 

de Janeiro. No início dos trabalhos, a difusora não chegou a abalar a hegemonia do rádio, isso 

porque, além do custo alto dos receptores, a emissora enfrentava dificuldades em estruturar a 

sua programação. Porém, com a herança dos quadros, linguagem e alguns profissionais do 

rádio, a televisão estava se constituindo.  

Uma das estratégias, entre outras, que fez com que o público não despertasse para o 

novo atrativo das imagens da televisão, foi o transistor - componente eletrônico que 

amplificava sinais elétricos e que permitia usar pilha como fonte de energia. Assim, o rádio 

resistiu, de certa forma, a invasão televisiva, podendo ser levado para qualquer lugar, a 

qualquer hora. Com o transistor, o rádio adquiriu uma característica ímpar: a mobilidade para 

acompanhar os ouvintes. Assim, pôde ter um diferencial perante os outros veículos. Além da 

dinâmica que o componente permitiu, a divulgação de serviços de utilidade pública foi uma 

importante estratégia para que a televisão não sufocasse o rádio.   

Dessa forma, o rádio pôde se manter até os dias de hoje. Pesquisas revelam que apesar 

do grande número de aparelhos de televisão, o rádio ainda é febre nacional. Sua influência 

sobre a população brasileira se torna inquestionável. Segundo o Instituto de Pesquisas 

Marplan, sua penetração é praticamente igual à televisão, sendo consumido, atualmente, por 

mais de 90% da população.  

Assim, no contexto do surgimento da televisão, e em pleno regime militar, que foram 

realizadas as primeiras transmissões em Freqüência Modulada (FM). No início, em 1960, a 

programação oferecia música ambiente, mas ao longo de sua trajetória, na década seguinte, 

foi adotado o modelo norte-americano voltado ao público jovem. A primeira emissora FM foi 

a Rádio Difusora de São Paulo.  

Apesar da queda, após o surgimento da televisão, o rádio transitava em uma fase de 

reorganização e de reposicionamento no mercado. O cenário radiofônico foi se moldando ao 

que se assemelha hoje, com o fim do rádio espetáculo. As estações de amplitude modulada 

eram centradas no jornalismo, com prestação de serviços e coberturas esportivas, enquanto as 

de freqüência modulada adotavam uma linha musical.  
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A primeira rede nacional de rádio, só veio em 1965, com a criação da Empresa 

Brasileira de Telecomunicações. No período, os militares pretendiam integrar o território 

brasileiro, para que, assim se mantivessem no poder. A Lei n°4.117, que implantava o Código 

Brasileiro de Telecomunicações e o Decreto n° 52.859, que aprovou o Plano Nacional de 

Telecomunicações, foram subsídios para a criação da rede. Deste modo, o Brasil pôde estar 

interligado em si e com o exterior. Outro produto criado para consolidar o regime militar veio 

com a Lei n° 6.301, em 1975, estabelecendo a fundação da estatal Radiobrás.  

Acompanhado pelo processo de redemocratização que o Brasil experimentava no 

período pós-ditadura, e em especial com as Diretas Já, em 1984, o rádio se integra ainda mais 

no cenário de efervescência política. Assim, o panorama da radiodifusão no Brasil modifica-

se com o uso de canais de satélite, reforçando a continuidade no processo de formação de 

redes de emissoras. A Bandeirantes AM, de São Paulo, foi a primeira a utilizar o sistema via 

satélite, em março de 1982, quando usou o subcanal que a Rede Bandeirantes de Televisão 

havia alugado no Intelsat 4. Três anos depois, o Brasil já conquista seu próprio satélite, o 

Brasilsat A1. Em seguida, em 1986, é lançado o Brasilsat A2, que contribuiu para a 

consolidação de um sistema nacional de telecomunicações via satélite. 

A qualidade em áudio e a cobertura nacional estavam sendo finalmente atingidas, em 

meio a um rádio mais interligado, com melhor som e, sobretudo, mais informativo. A criação 

da Radiosat, anunciada pela Embratel durante o Congresso da Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), em 1989, reforça essa idéia.  

A criação das redes nacionais, por todo o país, oportunizou, além da melhoria dos 

serviços em informação e agilidade, a segmentação no rádio. É importante ressaltar que a 

busca por um público diferenciado já existia algum tempo no rádio, mas foi nesse período que 

a segmentação se aprimorou.   

As décadas de 80 e 90 apontam para o modelo de rádio que, se não é igual, assemelha-

se ao de hoje. Emissoras que primam pelo jornalismo em tempo integral, educativas, 

religiosas e comunitárias passam a fazer parte da rotina radiofônica.  

O aprimoramento das tecnologias no rádio veio com a digitalização. No final de 1982, 

a Rádio Jornal do Brasil FM, do Rio de Janeiro, foi a pioneira na utilização do compact disc 

audio digital, o CD.  

Dessa forma, é perceptível a caminhada do rádio acompanhado dos períodos de 

transição da sociedade e seus acontecimentos. O futuro radiofônico continua sendo construído 

baseado no reflexo das características, que o consolidaram em seu passado. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS DO RÁDIO: FUNÇÃO SOCIAL 

 

 A longa trajetória do rádio, que vem sendo traçada até os dias de hoje, demonstra que 

o veículo adquiriu importantes características, que contribuíram para que o rádio represente 

um dos meios de comunicação mais popular e influente. Alguns fatores intrínsecos ao rádio o 

tornam especial na forma de comunicar e se relacionar com seus ouvintes.  

Entre essas características, podemos destacar a sensorialidade. A sensibilidade no 

rádio é estimulada a todo o momento. Diferente da televisão que conta com imagens, o rádio 

desperta o imaginário das pessoas. Essa capacidade de criação vai desde a formação da 

imagem de quem está falando do outro lado, ou seja, do apresentador ou locutor, até a 

construção mental da cena que está sendo contada. No caso do objeto desse estudo, o Pijama 

Show, o âncora Everton Cunha utiliza dessa característica de uma forma muito peculiar. A 

descrição dos detalhes contada por ele estimula ainda mais a construção de significados nos 

ouvintes, atraindo a atenção para o desfecho da história.  

Dessa forma, ao mesmo tempo em que o rádio incita o imaginário do ouvinte, acaba 

por se tornar o “amigo íntimo”, o companheiro. Apesar de falar para milhares de pessoas, o 

rádio se volta ao indivíduo particular. Podemos perceber isso quando são utilizadas 

expressões como “amigo ouvinte” e “querido ouvinte”. Nesse sentido, o rádio se consolidou 

como um dos meios mais íntimos de seu público. No Pijama Show essa característica é um 

dos grandes atrativos do programa, um fator de diferenciação, em que o ouvinte se sente 

próximo, se identifica e se torna fiel ao modelo. Assim, o poder de penetração do rádio se 

torna inquestionável.  

O rádio é o meio que menos necessita de aparatos tecnológicos e que, nesse sentido, 

mais pessoas atinge. Essa força, tanto no alcance, quanto na parcela de audiência, se deve 

muito ao regionalismo, que é bastante forte no rádio. O espaço destinado, pelas rádios locais, 

a informações da comunidade, fortalece a sua relação com o ouvinte. Dessa forma, a 

sociedade se identifica com os assuntos, participa e interage com o veículo, que, muitas vezes, 

presta serviços a essa comunidade, se tornando a “voz do povo”. 

A simplicidade do rádio, que dispensa recursos tecnológicos mais específicos como os 

da televisão, confere velocidade e mobilidade ao veículo. A informação no rádio, justamente 

por não necessitar de imagens, é imediata. O ouvinte pode se inteirar dos fatos no momento 

em que acontecem. Essa característica beneficia as transmissões de jogos de futebol e a 

prestação de serviços, como os de hora certa, acidentes de trânsito e temperatura. BARBOSA 

FILHO (2003, p.47) define melhor essa agilidade ao afirmar que “o rádio acelera a 
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disseminação das informações em curto espaço de tempo, subsidiando a sociedade, os grupos 

e indivíduos em dada formação cultural”. Além de trazer a informação em primeira mão, essa 

instantaneidade permite que a programação se torne flexível com possibilidade de mudanças e 

substituições ao longo dos programas.  

A acessibilidade do rádio é fato. A maioria da população possui pelo menos um 

aparelho em suas casas. Mesmo onde não exista energia elétrica, o rádio pode funcionar e ser 

levado. Os ouvintes não necessitam dispensar suas tarefas para dar atenção ao veículo, 

simplesmente as realizam com a companhia do rádio.  Assim, em casa, no carro e no trabalho, 

ele está em todos os lugares e para todos os tipos de público.  

Essa conquista se deve também ao baixo custo do veículo em relação aos outros meios 

de comunicação. O custo de um aparelho, o anúncio em mídia no rádio e a manutenção de 

uma rádio são relativamente baixos. A maior dificuldade na hora de se criar uma rádio, é 

explicada por BARBOSA FILHO (2003, p.48-49): “diz respeito à obtenção de uma 

freqüência de transmissão, que é protegida pelos governos como signatários de acordos 

internacionais, isso resulta, na maioria das vezes, em algumas dificuldades para a aquisição de 

concessão”. 

O alcance de suas ondas sonoras e a possibilidade de levá-lo a qualquer lugar também 

faz com que o rádio desenvolva uma proximidade com seu público. Essa penetração no 

cotidiano das pessoas, confere, ao rádio, um papel relevante na formação social. Segundo 

BARBOSA FILHO (2003, p.49), “a função social do rádio está em sua atuação como agente 

de informação e formação do coletivo”.  

Seu importante papel na construção dos valores do indivíduo está em diversas ações 

que o rádio desempenha. Podemos observar essa função em alguns momentos, tais como: a 

prestação de serviços à comunidade, seja na divulgação de empregos e produtos, bem como 

na vigilância do poder público, cobrando iniciativas que melhorem as ações prestadas a 

sociedade. O esclarecimento de questões, que promovam o debate social e possíveis soluções 

em políticas públicas, e a oportunidade de divulgar descobertas científicas, culturais e novos 

talentos, contribuem para a formação artística e intelectual. Esse movimento de propor novas 

idéias estimula o pensar e a mudança de crenças e padrões estabelecidos. Assim, o rádio 

dinamiza o cotidiano das pessoas, acompanha a evolução da sociedade e se torna importante 

instrumento de formação social.  
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1.3 RÁDIO ATLÂNTIDA E PIJAMA SHOW: COMO TUDO COMEÇOU 

 

Após o entendimento da contribuição radiofônica ao longo de sua história e das 

características que constroem o universo do rádio, as considerações a seguir, servem de ponto 

de passagem para constituir o objeto desse estudo, o Pijama Show. É através da Rádio 

Atlântida que o programa é veiculado e se torna público, para isso é fundamental um breve 

relato de como foi surgiu a rádio e em que cenário o programa está inserido. 

 A Rádio Atlântida nasceu no fim dos anos 1980, quando ocupou o lugar da Rádio 

Gaúcha - Zero Hora FM, que não se consolidou no mercado. A procura por um nome atraente 

foi uma das primeiras preocupações do grupo RBS, que dirigia a nova rádio, liderado por 

Pedro Sirotsky. A dificuldade em encontrar algum nome interessante fez com que a Rádio 

fosse chamada apenas de Rádio Gaúcha FM. Escolhido o novo nome, Pedro Sirotsky viajou 

para o Rio de Janeiro, onde foi produzir as vinhetas, as chamadas de lançamento e o slogan 

“Viva para Valer”. Assim que Pedro retornou a Porto Alegre, recebeu a visita do apresentador 

Bira Brasil, conforme SCHIRMER, (2002, p.119-120). 

 

O apresentador, que com seu jeito descansado foi lhe dizendo: “Sabes, Pedro. 
Lembrei-me ontem de noite do nome da praia em que vocês têm em casa. E ouve só 
como soa bem: A-tlân-ti-da!”. Pedro Sirotsky só conseguiu gritar “Poxa, por que 
não lembraste disso antes”. Ligou para o pai, que não titubeou em dar sua 
aprovação e, em seguida, telefonou para o dono da gravadora carioca, anunciando 
que todas as chamadas e vinhetas precisavam ser regravadas com o novo nome.  

 

Assim, a Rádio Atlântida começa a operar. Os anúncios e chamadas atrasaram, mas a 

sonoridade dos primeiros hits, como Beatles, ajudaram a Rádio a construir sua trajetória de 

sucesso. 

 Hoje, a Atlântida é uma rede formada por 13 emissoras de rádio, oito no Rio Grande 

do Sul (Porto Alegre, Santa Cruz, Pelotas, Rio Grande, Caxias do Sul, Tramandaí, Santa 

Maria e Passo Fundo) e cinco emissoras em Santa Catarina (Blumenau, Florianópolis, 

Joinville, Criciúma e Chapecó). É a maior rede de rádios jovem do sul do país. O seu 

conteúdo é formado por hits nacionais e internacionais do pop/rock, em uma programação 

voltada ao público jovem, classe AB, entre 15 e 29. A Rádio Atlântida é uma mistura de 

humor com informações culturais, comandada por uma equipe de comunicadores, redatores, 

como Gerson Pont, Márcio Paz, Eron Dalmolin e Everton Cunha, o Mr. Pi. 

A Atlântida também é a responsável pela promoção dos maiores eventos voltados ao 

seu público. Todos os anos na praia de Atlântida, no litoral do RS, e em Florianópolis, litoral 
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catarinense, acontece o Planeta Atlântida. Na oportunidade, as melhores bandas de rock, pop, 

e reggae do país se apresentam em dois dias de shows, esportes radicais e diversão.  

Em Santa Maria, a Rádio Atlântida está sintonizada nos 94.3 FM, onde transmite a 

programação em rede de Porto Alegre e conta com alguns programas locais. Na coordenação 

de programação da Atlântida Santa Maria está Alexandre Poerschke, a Rádio, conta ainda, 

com o comunicador Fabiano Oliveira.  

A trajetória do Pijama Show, na Atlântida, é longa. Há oito anos no ar pela Rádio, o 

programa surgiu de uma experiência própria de seu fundador, o âncora Everton Cunha. É 

conforme seu relato que a história do Pijama Show é montada a seguir.  

Antes do surgimento do Pijama Show, Everton Cunha trabalhava como coordenador 

de programação da Atlântida Caxias do Sul. Ele nunca conseguiu dormir a noite, dessa forma, 

ouvia rádio, mas, geralmente, as emissoras tocavam músicas lentas e os assuntos eram mais 

leves. Assim, Everton chegou a constatação de que quem, realmente, estava acordado 

procurava outro tipo de rádio. Foi assim, que Everton procurou Gerson Pont, da Atlântida 

Porto Alegre, e disse para ele que queria, para a madrugada, um programa diferente, de bate-

papo e com músicas “normais”, com o objetivo de dar “vida à noite”. O resultado dessa 

conversa foi a total autonomia para que Everton criasse um programa diferente.  

Desde o início, alguns pontos foram definidos, como a linha musical. A exigência era 

para que o programa tivesse um conceito musical de qualidade, bem como a discussão de um 

assunto atual, sério ou não, sem a pretensão de ser um conhecedor do assunto, mas sim, 

explorando diversos pontos de vista. Uma das principais características que acompanharam o 

Pijama Show, desde o seu surgimento, foi a participação do ouvinte, tanto na escolha das 

músicas, quanto na participação dos quadros e das conversas. Esse era o objetivo de Everton 

Cunha: misturar música de qualidade e assuntos que as pessoas querem saber, mas com uma 

abordagem inteligente.  

O nome Pijama Show surgiu pelo contexto do sono e de dormir e assim, vieram as 

outras nomenclaturas para os quadros, tais como Pijanautas, Pijama Sujo, e outras. Estas 

nomenclaturas se destacam como uma marca do programa e do personagem criado por 

Everton, o Mr. Pi.   

Com o programa já no ar, e pelo caminho que ele seguiu, surgiu uma das grandes 

atrações do Pijama Show, o Pijama Místico. Como o apresentador, é bastante atento a 

questões espirituais, de comportamento humano, que envolvem sociologia e psicologia, ele e 

Gerson Pont, criaram um quadro, que até hoje vai ao ar a partir da meia noite, no contexto que 

outro dia está começando. O Pijama Místico é definido, pelo âncora, como uma forma de 



 24
 

filosofar, de falar de amor, de coisas bregas, mas com uma linguagem inteligente, sem que se 

torne piegas. Dessa forma, os Pijamas Místicos são textos, fábulas, contos, frases, letras de 

músicas, que nos trazem alguma mensagem, algo de bom para começar o dia. Estes textos são 

lidos no contexto do Pijama Show, que justifica o nome Pijama Místico. É importante 

ressaltar que a palavra “místico” de Pijama Místico não remete sentido qualquer a misticismo 

apenas foi o nome que se deu ao momento do programa. 

 Nesse panorama do universo radiofônico, compreendemos as bases que sustentam este 

estudo, ou seja, o “mundo” do rádio. Após o entendimento de fatos e marcos importantes na 

historia do veículo e de algumas características fundamentais, podemos encaminhar para o 

seguinte aspecto: as relações culturais sociais e simbólicas do rádio na sociedade.   
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2 RÁDIO E IDENTIDADE CULTURAL: CONCEITOS TEÓRICOS 

 

2.1 IDENTIDADE CULTURAL E REPRESENTAÇÃO 

  

 A discussão central do presente estudo situa-se no cruzamento entre discurso, 

representação e rádio. O embasamento teórico, por sua vez, insere-se nas marcas de alguns 

autores vinculados aos Estudos Culturais.  

 Os autores dos Estudos Culturais consideram que todas as atividades práticas e sociais, 

inclusive a atuação dos media, podem ser estudadas sob o ponto de vista cultural.  

No campo da comunicação, foram os autores Martín-Barbero e Nestor Garcia Canclini 

que ampliaram o conceito de cultura. A produção de cultura está intimamente ligada a 

produção de sentidos compartilhados pela sociedade, que, na teoria cultural contemporânea, 

estão amarradas ao conceito de representação.  

A representação pode ser definida como o processo pelo qual a sociedade utiliza uma 

linguagem para produzir algum significado. Justamente por ter uma longa trajetória de estudo, 

o conceito de representação pode assumir uma multiplicidade de significados. Este trabalho 

considera a perspectiva pós-estruturalista, em que os teóricos ligados aos Estudos Culturais 

dinamizaram o conceito de representação em um paralelo com a identidade e diferença. 

Assim, a representação pode ser entendida como um processo de significação,  

 

Em que se rejeitam, sobretudo, quaisquer conotações mentalistas ou 
qualquer associação com uma suposta interioridade psicológica. No registro 
pós-estruturalista, a representação é concebida unicamente em sua dimensão 
significante, isto é, como sistemas de signos, como pura marca material. 
(SILVA in SILVA, 2000, p.90). 

 

 Assim, podemos encontrar sistemas de representações em filmes, fotografias, pinturas 

e textos orais, sempre como “uma marca ou traço visível, exterior” (SILVA in SILVA, 

2000,p.91).  

A representação é um processo em que se coloca em operação significações e 

atribuições de sentido através de uma linguagem. Logo, “a representação é um sistema 

lingüístico e cultural: arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado a relações de poder” 

(SILVA in SILVA, 2000, p.91). É nessa ligação que a representação se encontra com a 

identidade e a diferença. Essa relação de dependência é explicada por Tomaz Silva (in SILVA 

2000, p.91): “é por meio da representação, assim compreendida, que a identidade e a 

diferença adquirem sentido, que elas passam a existir. Segundo o autor, representar significa, 
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neste caso, dizer: ‘essa é a identidade’”. Dessa forma, entendemos que a representação é o 

sistema que dá suporte e sustentação para a formação e consolidação da identidade. 

Para seguir esse raciocínio, é fundamental o conhecimento de alguns conceitos que 

norteiam o cenário da identidade. O conceito de identidade trata de aspectos sociológicos que 

envolvem a teoria social, assim, permite amplas significações e algumas vezes se torna 

complexo e inacabado. Porém, em um primeiro ponto de vista, a identidade pode ser 

considerada como aquilo que somos, ou desejamos e projetamos ser, e aquilo que não somos. 

Nesta perspectiva, Tomaz Silva (in SILVA 2000, p.75-76) acredita que “a identidade é a 

referência, que é o ponto original relativamente ao qual se define a diferença”. Para o autor 

isso “reflete e tendência a tomar aquilo que somos como sendo a norma pela qual 

descrevemos e avaliamos aquilo que não somos”. 

 Assim, a identidade pode ser entendida como o processo em que os indivíduos se 

apropriam de sistemas simbólicos, com o objetivo de se inserirem como sujeitos, em um 

determinado grupo social, e representar o que gostariam de ser ou não. Ainda nessa 

abordagem, a identidade e a diferença “são resultados de atos de criação lingüística” (SILVA 

in SILVA, 2000, p.76). Essa afirmação diz respeito ao fato da identidade não acontecer de 

forma natural. Ela é produzida a partir de um contexto sócio-cultural. Logo, podemos afirmar 

que a identidade é construída a partir de processos de criações que utilizam a linguagem como 

canal. Tomaz Silva (in SILVA, 2000, p.77) traz alguns conceitos do lingüista suíço Ferdinand 

de Saussure para embasar essa idéia. 

 

A linguagem é fundamentalmente, um sistema de diferenças. Os elementos 
- os signos – que constituem uma língua não têm qualquer valor absoluto, 
não fazem sentido se considerados isoladamente. 

 

Nesse sentido, não podemos compreender o universo da diferença e da linguagem se 

não partimos do pressuposto de que estas não podem ser entendidas “fora dos sistemas de 

significação nos quais adquirem sentido” (SILVA in SILVA, 2000, p.78), ou seja, alheias ao 

contexto social e cultural que estão inseridas. Sobre essa discussão, podemos destacar ainda 

que, 

 

A identidade não pode ser compreendida fora de um processo de 
produção simbólica e discursiva, que não se tem nenhum referente 
natural ou físico, não é um absoluto que exista anteriormente à 
linguagem e fora dela. Ela só tem sentido em relação com uma cadeia 
de significação formada por outras identidades que, por sua vez, 
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tampouco fixas, naturais e predeterminadas. (SILVA in SILVA, 
2000,p.80) 

 

A partir dessas constatações percebemos que o processo de construção de identidade 

não parte de uma forma isolada, mas sim, é presente em um contexto, intrínseco as relações 

sociais. Logo, por pertencer a um sistema social, a identidade obedece às relações de poder 

impostas pela sociedade. O autor Tomaz Silva (in SILVA, 2000, p.81), acredita que a 

identidade, “em sua definição - discursiva e lingüística – está sujeita às relações de poder”, 

justamente porque “a identidade e a diferença não são definidas, e sim impostas, por não 

conviverem harmoniosamente e serem disputadas”, pertencendo assim a um campo 

hierárquico.  

Assim, além de traduzir o desejo de diferentes grupos sociais, a construção da 

identidade passa por “operações de incluir e de excluir” (SILVA in SILVA, 2000, p.82), já 

que optamos por uma característica que automaticamente exclui outra. Como, por exemplo, se 

eu sou jovem, logo, não sou velho. Assim se estabelece a característica que afirma a 

identidade como um sistema que “demarca fronteiras, que faz distinções entre o que fica 

dentro e o que fica fora” (SILVA in SILVA, 2000, p.82). 

 Essa escolha pressupõe uma divisão social e implica em um “processo de 

classificação” (SILVA in SILVA, 2000, p.82), em que o sujeito define onde se encaixa, se 

ordena em determinadas categorias, caracterizando uma hierarquização da sociedade, que 

nada mais é do que uma relação de poder.  

Entendidos os conceitos teóricos de identidade e representação e suas possibilidades, é 

fundamental destacar as transformações sociais modernas que fragmentaram o campo 

cultural, provocando a descentração do sujeito na sociedade moderna. Sobre a fragmentação 

da identidade cultural, o teórico Stuart Hall (2000, p.9-10) argumenta que esses processos de 

mudança, se tomados em conjunto, “representam um processo de transformação tão 

fundamental e abrangente que somos compelidos a perguntar se não é a própria modernidade 

que está sendo transformada”.  

Essa afirmação diz respeito à ausência de uma identidade única, completa e inacabada. 

Hall acredita que o sujeito, antes visto com uma identidade unificada e estável, está se 

tornando fragmentado, composto de não mais uma, mas sim de várias identidades. Assim, 

essas transformações propõem uma mudança no sujeito, hoje, pós-moderno e multi-

identitário. De forma que, de acordo com o ambiente social em que está inserido se 

transforma,  
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A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. (HALL apud Hall, 
2001, p.13).   

 

Isso ocorre, segundo Hall, devido às amplas possibilidades que nos são oferecidas. 

São diversos produtores culturais com discursos diferentes e convincentes, que colaboram 

para essa mudança. Assim, HALL (2000, p.13) acredita que “à medida que os sistemas de 

significação e representação cultural se multiplicam”, a oferta é maior, a ponto de sermos 

“confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 

com cada uma poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente”. 

Isto posto, entendemos que a representação, como agente de construção de valores e 

crenças, consolida a criação de identidade, seja ela individual ou coletiva. Compreendemos 

que a identidade só se constitui baseada no contexto social e cultural que estamos inseridos, e, 

também, que ela estabelece relações de poder, na medida em que classifica a sociedade. A 

visualização das transformações na descentração do sujeito amplia o conceito de identidades 

fragmentadas, fundamental para contextualizar os assuntos abordados. Assim, é através de 

uma linguagem que criamos uma identidade ou mais, colocadas em operação pela 

representação e inseridas em um contexto cultural na sociedade. Esses conceitos servem como 

ponto de passagem para entender como são construídos os sistemas simbólicos no veículo 

rádio, aproximando-se do objeto de estudo e expandindo a idéia dos mediadores e produtores 

culturais.   

 

2.2 CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA NO RÁDIO 

 

Para constituir a proposta dessa investigação é fundamental consolidar as relações 

entre o veículo rádio e suas representações simbólicas sob o ponto de vista dos Estudos 

Culturais. O autor Richard Johnson (in SILVA, 2004, p. 13) defende que “os processos 

culturais estão intimamente vinculados com as relações sociais, especialmente com as 

relações e as formações de classe, com as divisões sexuais, com a estruturação racial das 

relações sociais e com as opressões de idade”.  

A partir dessa constatação entendemos que a cultura envolve um amplo cenário de 

identidades na sociedade, marcado por lutas sociais e pela diferença. Assim, um dos 

acontecimentos mais relevantes da formação da cultura contemporânea é a constante e 

múltipla interação dos sujeitos sociais com os meios de comunicação. Para elucidar essa 
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investigação, consideramos a problemática dos meios de comunicação como indústrias 

culturais e seu papel na formação de identidades contemporâneas.  

Os meios de comunicação como produtores de sentido, não podem ser estudados 

alheios à cultura, pois, além de propagar a cultura nacional, eles colaboram na construção de 

novas identidades culturais. Na América Latina, dois importantes investigadores difundiram 

essa idéia: Jesús Martín-Barbero e Néstor Garcia Canclini.   

Martín-Barbero reconstituiu o processo de massificação cultural, atribuindo a mesma 

responsabilidade de formar culturas, aos meios de comunicação e a fatores como urbanização 

e industrialização. Já Canclini caracterizou a cultura contemporânea de “híbrida”, em um 

cruzamento que abrange antropologia, história da arte, sociologia e estudos em comunicação. 

Assim, Canclini legitimou os meios de comunicação, colocando em igualdade com as demais 

manifestações da sociedade moderna. As duas vertentes apontam para uma relação direta 

entre cultura e comunicação, em que o sujeito social está cada vez mais ativo no processo de 

produção de sentido dos media. Essa aliança, entre receptor e produtor, é fortalecida na 

comunicação contemporânea, em especial no veículo rádio.  

O rádio, há tempos, é considerado uma instituição ativa de produção de valores, 

hábitos e identidades. O veículo, que contribuiu para a organização de uma identidade 

nacional e formação de cidadania, hoje, apresenta-se como mediador na construção de outras 

identidades. Assim, além de ser parte da sociedade, o rádio é um agente integrador de cultural 

nacional. Como exemplo dessa forte expressão, Martín-Barbero cita o rádio-teatro na 

Argentina, através da 

 

proximidad de ciertas expresiones del imaginário nacional y popular, la 

relación de algunas de ellas con procesos de mistificación y creencias 

populares, o con la formación de la identidad social y cultural de los 

sectores populares. (BARBERO apud JACKS, 1999, p.183). 

 

É, dessa forma, através da produção de sentidos, que despertam o imaginário dos 

ouvintes, que o rádio consegue fidelizar seu público e construir identidades. Algumas 

características próprias do veículo, abordadas anteriormente, colaboram para que esse sistema 

de representação produza significado. A sensorialidade que o rádio estimula, na construção do 

imaginário dos ouvintes, trabalha com uma perspectiva inacabada de sentido. Isso acontece 

porque, diferente da televisão, o rádio não dispõe de imagens, fazendo com que o ouvinte seja 

ativo no processo de construção de sentido. Mediante seus pressupostos de vida e 
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experiências anteriores, o ouvinte cria sua própria identidade, fortalece uma predisposição 

anterior ou projeta aquilo que gostaria de ser.  

Ao mesmo tempo em que se volta para as massas, o rádio “fala” para o indivíduo em 

particular. Assim, a produção radiofônica não só interfere na formação identitária coletiva, 

mas também na intimidade individual. A proximidade e a fidelização do ouvinte são 

resultados de um sistema de representação de um comunicador, que tem, na identificação com 

seu programa e com ele mesmo, a garantia na continuidade da audiência.   

A presença forte do rádio, tanto no alcance, quanto na parcela de audiência, deve-se 

muito ao regionalismo. É através do espaço reservado a comunidade que o rádio fortalece e 

consolida as identidades locais e regionais. Essa ligação deve-se à linguagem e ao discurso 

dialógico, em que se compartilha conceitos e idéias, que o rádio proporciona, através de 

marcas discursivas e da caracterização de determinada comunidade.  

O comunicador radiofônico desempenha assim, um papel fundamental na construção e 

reconhecimento das identidades. Ele e sua linguagem são os instrumentos de ligação entre o 

meio de comunicação e seu público. Assim, o comunicador atua como mediador cultural, a 

fim de que seu ouvinte não só consuma, mas crie e ative determinados conceitos. Ao transitar 

por diversos mundos, os mediadores culturais transformam informações em valores e, ao 

conduzirem essas novas formas de pensar, “acordam” a sociedade para novas identidades.  

É importante ressaltar que os mediadores culturais não produzem sentido isolados de 

um contexto social-histórico, este que pode traduzir o momento que a sociedade vive e viveu 

e também experiências vividas pelo comunicador. Isso ocorre porque, além de ser produtor 

cultural, o comunicador é antes um consumidor cultural. Assim, a ideologia profissional do 

programa, mistura-se com a ideologia pessoal do apresentador. Por isso, a tendência da 

sociedade pós-moderna de produzir sujeitos multi-identitários.    

A construção da identidade no rádio se deve muito a sua instantaneidade, já que passa 

por “operações de incluir e de excluir” (SILVA in SILVA, 2000, p.82). Essas operações, se 

levadas em conjunto pela representação, incluem algumas identidades e excluem outras. Esse 

sistema baseia-se na linguagem e é colocado em prática pelas marcas discursivas. Na 

perspectiva do objeto desse estudo, o Pijama Show, podemos notar que, ao trabalhar com 

essas marcas na produção de sentidos, o programa gera identidades. Ao estabelecer essas 

marcas, como o Pi paixão, o âncora, Everton Cunha constrói sentido para quem transita pela 

identificação da cultura regional, jovem, de classe AB e de entretenimento, dessa forma, o 

âncora representa a esses indivíduos.   
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Assim, através do discurso dialógico, das marcas discursivas e do alcance que o 

veículo proporciona, compreendemos que o processo de construção simbólica no rádio pode 

ser entendido pela representação do mediador cultural, seus antecedentes e o contexto sócio-

cultural vivido. Logo, possibilita a construção, reconhecimento e exclusão de diversas 

identidades culturais.   

                                                                                                                                                               

2.3 GÊNERO ENTRETENIMENTO, LOCUTOR E IDENTIDADE 

 

O conjunto de características radiofônicas, explicitado nos capítulos anteriores, 

confere ao rádio gêneros específicos. Como a proposta deste trabalho envolve a especificidade 

do cenário do programa Pijama Show, será abordado o gênero entretenimento/musical para 

constituir esse estudo.   

O rádio, como meio de comunicação de massa, possui a função de entreter, 

diminuindo a tensão provocada dia-a-dia. Assim, o veículo tende a exercer importante papel 

nas atividades de lazer. BARBOSA FILHO (2003, p.113) explica o universo em que o 

entretenimento está inserido. 

 

As características desse gênero ligam-no ao universo do imaginário, cujos 
limites são inatingíveis e causam proximidade e empatia entre a mensagem 
e o receptor que não podem ser desprezadas, sob o preço cruel da perda de 
contundência na transmissão dos significados de uma determinada 
informação para o público. 

 

Com isso, é perceptível a importância do gênero na forma de comunicar e interagir 

com o público, uma vez que, uma das principais características do rádio é a sua interatividade 

com os ouvintes. Nessa fórmula, o entretenimento busca explorar a riqueza da linguagem do 

áudio e suas amplas possibilidades. BARBOSA FILHO (2003, p.114) define o gênero: “o 

entretenimento é a própria essência da linguagem radiofônica, cuja contribuição vai do real à 

ficção”.  

Nesse sentido, a linguagem radiofônica, dotada de seus signos e significados, e em 

especial nesse conjunto de características que envolvem o entretenimento, estimula a 

construção do imaginário dos seus ouvintes. O caráter emocional dessas mensagens, 

colocadas em operação através da expressividade de alguns locutores, resulta em uma 

intimidade com o público. Essa proximidade é fruto de um relacionamento pessoal e afetivo 

entre emissor e receptor, cujos laços são mais fortalecidos nesses tipos de programa do que 

qualquer outro gênero. É na mensagem transmitida em programas de entretenimento, que o 
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rádio permite criar uma linguagem mais humana, que desperta emoções tão reais que vão da 

alegria ao ódio.  

A capacidade de se combinar a outros gêneros e de servir como fonte de informação, 

prestação de serviços e educação, demonstra a flexibilidade que o gênero possui. Outro fator 

de suma relevância é a inserção, desse formato, em programas de outros gêneros. A maioria, 

apesar de primar pela informação, utiliza dessa fórmula para descontrair e “aliviar” a pressão 

que certas notícias traduzem, reforçando o papel do rádio nas atividades de lazer do indivíduo.  

O entretenimento e as atividades de divertimentos, geralmente, estão ligados à música. 

No rádio, os programas musicais já fazem parte do cotidiano das pessoas. Apesar do formato 

ter se consolidado na freqüência modulada (FM), hoje, a música é encontrada na maioria das 

estações. O conteúdo, a plástica e a estética desses programas são diferenciais, podendo 

encontrar temáticas que vão do tradicionalismo aos modismos, com performances. O musical 

é, em sua maior parte centrado na figura do artista, é ele que seleciona as canções da 

programação e utiliza a sua criatividade durante as inserções, ao longo do programa. Dessa 

forma, esse estilo de fazer rádio continua destacando grandes nomes da música popular, 

âncoras e comunicadores.  

Os programas de entretenimento e musical sempre garantiram boa parte de sua 

audiência pela interatividade. A participação dialógica, que esses formatos possibilitam, 

através da difusão das opiniões do público, via telefone, internet ou até mesmo por carta, 

conquista os ouvintes, fidelizando e criando laços entre o emissor e o receptor. BARBOSA 

FILHO (2003, p.122) define o gênero, 

 

O formato interativo de entretenimento constitui o conjunto de ações de cunho 
diversional, que tem como pressuposto fundamental a presença dos ouvintes, os 
quais participam de jogos, gincanas, programas de perguntas e respostas, 
brincadeiras, e que pode aparecer como quadros, dentro de formatos especiais, ou 
como programas específicos. 

 

Essas transformações radiofônicas puderam ser sentidas pelos avanços tecnológicos e 

pela mutação dos cenários, mas a introdução e a participação do locutor, nesse processo, 

foram de importante destaque. A atuação do locutor, na forma de entreter, interfere na 

audiência das emissoras de Freqüência Modulada, as FMs. 

No rádio, a fala é um dos instrumentos mais importantes de comunicação e quem 

aciona esse meio é o locutor. Embora tenha passado os tempos dos “vozeirões” no rádio, a 

capacidade vocal e a técnica exigida para transmitir o conteúdo com clareza são 

indispensáveis.  
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Nesse sentido, o locutor é importante peça no jogo de comunicação do rádio. É 

conforme a sua fala que determinado texto adquire um significado. A entonação em uma 

frase, a sutileza e a marcação vocal podem conotar sentidos diferentes. Assim, o texto, por 

mais que seja escrito por outro, adquire as características do apresentador. E é ao vivo, 

durante a transmissão da fala, que o discurso contrai a personalidade e se torna parte do 

locutor.  

Para entender essas características é fundamental o conceito de diferenciação entre a 

fala e a voz, explicitado por FERRARETTO (2001, p.308).  

 

A voz é o som emitido a partes da laringe humana, enquanto falar engloba um 
processo mais elaborado em que se faz necessária uma articulação de sons, os 
fonemas, cuja emissão forma as palavras. 

 

A credibilidade está diretamente ligada à expressividade do locutor. Não existe uma 

fórmula ou padrão, isso vai depender de qual veículo está se utilizando e para qual público 

está se falando. No caso das FMs, que geralmente são rádios voltadas para o público jovem, 

os locutores são conhecidos como apresentador-animador, que segundo FERRARETTO 

(2001, p.311),  

 

Corresponde ao que, no jargão profissional, é conhecido como comunicador, ou 
seja, o profissional que comanda programas, realizando entrevistas e promovendo 
jogos, brincadeiras e competições entre os ouvintes. 

 

Assim, os comunicadores buscam transmitir em seu conteúdo mensagens que 

identifiquem este tipo de público. O uso de gírias, neologismos e figuras de sentido, que 

fujam da seriedade jornalísticas, são bastante utilizados nesse caso. 

Nesse sistema comunicacional, que mistura entretenimento e música, colocados em 

prática pelo locutor, que se dá a construção das identidades culturais. Além de atribuir uma 

função social ao rádio, essas características em conjunto produzem determinado significado 

para os seus ouvintes, que juntamente com suas experiências anteriores, se identificam, assim 

operacionalizando a representação, pelo reconhecimento.  

Após o entendimento desses conceitos teóricos que norteiam essa proposta, o trabalho 

se encaminha para o seguinte aspecto: os procedimentos metodológicos, através das técnicas e 

do universo de pesquisa, bem como uma análise descritiva do objeto de estudo.  

 

 



 34
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: O CAMINHO PERCORRIDO 

 

3.1 O UNIVERSO DE PESQUISA  

 

 A partir da descrição do Pijama Show, veiculado na Rádio Atlântida, em Santa Maria 

localizada na freqüência 94.3 MHZ, e em Porto Alegre concebido no estúdio da rádio, 

recortou-se quatro programas para serem trabalhados nessa proposta. Os programas 

escolhidos englobam a versão atual do Pijama Show, em que são exibidos de segunda à 

quinta-feira. Os programas analisados por este estudo compreendem a semana que vai de 26 

ao dia 29 de setembro de 2006. Optou-se pela abrangência de uma programação semanal por 

apresentar nela, uma integralidade de quadros, que seguem conforme a tabela. Esta tabela foi 

construída a partir do contato com o Produtor de Mídia On Line do site do Pijama Show, 

Ricardo Celso. 

 

Dia da 
Semana 

Quadro Convidados Características do 
Quadro 

Segunda-
feira 

Meninas do 
Pijama 

Cida Pimentel – apresentadora do 
programa “Eu, a Carol e Ele”, da Rádio 
Atlântida. 
Paula Alvim – apresentadora do 
programa “Bola nas Costas”, da Rádio 
Atlântida. 
 
E outras convidadas que alternam suas 
participações. 

Noite de muita conversa, com 
boa música. As meninas 
comentam sobre os mais 
variados assuntos do mundo 
feminino. Mr. Pi é o âncora 
das conversas. 

Terça-
feira 

Terça do 
Ministério 

Alemão Ronaldo - Músico. 
CARGO: Presidente do Ministério. 
Rafael Malenotti: Vocalista da 
banda Acústicos & Valvulados. 
CARGO: Vice-Presidente do 
Ministério. 
Serginho Moah: Vocalista da banda 
Papas da Língua. CARGO: Ministro 
das Forças Armadas (General).  
Lula Lelé (Luiz Inácio): Violinista. 
CARGO: Por enquanto,  O 
CONTÍNUO, buscando um cargo na 
presidência.  
Diego Dias (Diego Floreio): 
Tecladista da banda Vera Loca. 
CARGO: Ministro das Minas e 
Energias.  
Sady Homrich: Baterista da banda 
Nenhum De Nós. CARGO: Ministro 
das Relações Exteriores.  
Duda Calvin: Vocalista da banda 
Tequila Baby. CARGO: Ministro do 

O Pijama Show é “virado 
para baixo” com Mr. Pi, o 
Éverton Cunha, e seus 
ministros. A pauta é qualquer 
assunto, mas principalmente 
acontecimentos de shows, 
viagens, sobre o mundo da 
música e dos bastidores, e 
ainda muitas histórias que 
jamais serão esgotadas.  
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Desenvolvimento e Cultura. 
Estevão Camargo: Músico. 
CARGO: Ministro das Relações 
Interiores. 
Fredi Endres: Guitarrista da banda 
Comunidade Nin-Jitsu. CARGO: 
Ministro das Comunidades. 
Luciano Lopes (L.Potter): 
Jornalista. CARGO: Ministro da 
Assistência Social. 
Sérgio Rojas: Músico. CARGO: 
Ministro da Casa Civil (Embaixador). 

Quarta-
feira 

Qualquer 
assunto 

------ 

O programa não apresenta um 
assunto específico, assim tudo 
pode acontecer. É o dia que o 
Mr. Pi atende seus ouvintes, 
seja por pedidos de músicas, 
ligações ou por e-mails. É a 
interatividade total com os 
Pijanautas, como são 
chamados os ouvintes que 
participam do Pijama Show. 

Quinta-
feira 

Pi Bailão ------ 

Depois da meia-noite, o 
programa apresenta músicas 
de “bailão”. Mr. Pi vira 
completamente o programa 
com comentários e execuções 
de músicas curiosas deste 
ritmo. Este estilo faz do Pi 
Bailão, como é chamado, um 
dia alegre e descontraído, 
para os ouvintes que se 
preparam para sair no final de 
semana. 

Tabela 1 – Programação semanal do Pijama Show 
  

 A tabela 1 traduz a complexidade do programa Pijama Show e a multiplicidade dos 

quadros apresentados. Esta estrutura revela, em um primeiro momento, que o programa 

privilegia, em expressão, o elenco de diferentes assuntos e a autenticidade do momento.    

 O universo de pesquisa do objeto deste estudo, o Pijama Show, engloba, além dos 

quadros de exibição correspondentes ao dia da semana, os Pi Significados. Conforme a tabela 

a seguir: 

 

GÍRIAS SIGNIFICADOS 

Pijama Feito em Casa: 
O ouvinte pede três músicas que serão tocadas entre as 22h e meia 
noite. 

Papo de Pijama: O ouvinte responda a pergunta do dia. 

Tele Pijama: 
O ouvinte liga e pede uma música. Se tiver sorte, pode escolher a 
próxima música a ser executada. 

Pijama Místico: Um instante de reflexão no início do dia sempre às 00:00h. 
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Pijama Dobrado: Duas músicas da mesma banda, ou cantor, na seqüência. 
Pijama Mofado: Música boa e antiga. 

Pijama Sujo: Mister PI liga para a casa de alguém no meio da madrugada. 
Pijama Primata: Leitura de cartas enviadas ao programa. 

Pijama Amarelo: 
Pena de 15 dias para o ouvinte que entrou no ar, novamente, em menos 
de 15 dias. 

Pijama Vermelho: 
Pena de 30 dias para os ouvintes, com pijama amarelo, que persistirem 
na tentativa de entrar no ar em menos de 15 dias. 

Pi-mail: E-mail enviado ao programa, por Pijanautas. 
Buteco do Pi: As bandas visitam o estúdio e fazem um show à parte. 
Pi Meneguel: Momento no qual você manda um abraço, um beijo, para alguém.  

Pi Tabefe: O ouvinte liga para xingar alguém.  
Pi Tesoura: O ouvinte dá um “corte” em alguém.  
Pirabéns: Pijama Sujo de aniversário.  

Pi Lambida: O ouvinte manda uma “lambida” para alguém. 

Pi Selinho: 
O ouvinte manda um beijinho, para uma pessoa amada, já com outras 
intenções.  

Pi Kiss: Beijo (de verdade) e declaração ao mesmo tempo.  
Pi Paixão: Pijama sujo mais romântico. 

Pi Interativa: Pergunta interativa para o ouvinte ligar e votar. 
Tabela 2 – Pi Significados 

 

 A tabela 2 seve para entender as gírias e os significados utilizados no Pijama Show. 

Resultado de “brincadeiras lingüísticas” com a palavra pijama, esses trocadilhos identificam o 

cenário em que estão inseridos, o “mundo” do Pijama Show. Esse conjunto de linguagens 

pode ser entendido como marcas discursivas próprias do programa. Ao serem colocados em 

operação pelo âncora, Everton Cunha, essas gírias conotam significados e ações do programa. 

Esses momentos são reconhecidos pelos ouvintes através de sistemas de representação do 

Pijama Show.  

 
3.1.1 Pijama Místico   

 

 Além desses trocadilhos, destaca-se no universo de pesquisa, um quadro que se tornou 

referência no Pijama Show, o Pijama Místico – A Sociedade dos Poetas de Pijama. Neste 

quadro são apresentados textos, fábulas, contos, frases, letras de músicas e outras mensagens 

que trazem algo de bom para começar o dia. Como estes textos são lidos no Pijama Show, 

surgiu o nome Pijama Místico. É importante ressaltar que a palavra místico, de Pijama 

Místico, não remete sentido qualquer a misticismo, apenas foi o nome que se deu ao momento 

do programa. O Pijama Místico acontece a partir da meia-noite de cada dia de exibição do 

programa, ou seja, de segunda à quinta-feira pela Rádio Atlântida.  
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3.1.2 Canais de Interação 

 

O Pijama Show dispõe da maioria dos canais de interação, com os quais os ouvintes se 

conectam com o programa, os chamados Pi contatos. Entre esses, o telefone é um dos 

instrumentos bastante utilizados. O Pijama Show oferece uma linha exclusiva para os 

ouvintes. Porém, é importante destacar, que as ligações só são liberadas e atendidas pelo Mr. 

Pi quando for o momento de um Tele Pijama, Pijama Feito em Casa, Pijama Sujo, PiRabéns 

e de outras ações que compõem o programa. Além do telefone, um recurso de interação usado 

no programa é o e-mail do Pijama Show: pijama.show@atlantida.com.br, bem como o seu 

site, www.pijamashow.com.br. Apesar das novas tecnologias, a tradicional carta também 

serve para unir os ouvintes com o programa, basta envia-la com o nome de Pijama Primata, 

no endereço: Rua Corrêa Lima, 1960 Morro Santa Tereza, Porto Alegre – RS, CEP 90850-

250, Caixa postal 905 - Porto Alegre. Na carta enviada, além de “falar” com o Mr.Pi, o 

ouvinte pode solicitar músicas, participar de algum quadro do programa ou discutir sobre 

determinado assunto. Além desses canais que aproximam o público, o ouvinte pode ir 

pessoalmente até o morro Santa Teresa em Porto Alegre e visitar o espaço do Pijama Show.  

 

3.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

3.2.1 Entrevista com o âncora 

  

 Para dar conta dessa metodologia foi utilizada como ferramenta de pesquisa uma 

entrevista com o âncora Everton Cunha. Essa entrevista foi concedida por telefone no dia seis 

de novembro de 2006, aproximadamente às 20h. Everton Cunha, como âncora e pelas 

diversas funções que desempenha para a realização do Pijama Show, tem um papel 

fundamental nesta pesquisa. Por isso, a utilização dessa entrevista como base metodológica. 

Nesta entrevista, foram questionados alguns pontos que focam e constituem o corpus desse 

estudo. Entre eles destacam-se: o surgimento do Pijama Show e do quadro Pijama Místico, 

bem como as nomenclaturas proveniente do nome pijama, a escolha musical e da linha 

editorial básica, a função desempenhada por ele no programa e a linguagem reforçada pelo 

Pijama Show.  
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3.2.2 Corpus de Pesquisa  

               

 Para dar conta dos procedimentos de análise do Pijama Show, o corpus dessa pesquisa 

utilizou quatro programas, exibidos do dia 26 ao dia 29 de setembro de 2006, pela Rádio 

Atlântida, que foram gravados em CD ROM. Após a seleção dos dados, através da 

decupagem dos programas, foi realizada uma sistematização para análise baseada na 

representação de três categorias, tais como: a representatividade do âncora Everton Cunha e 

sua interação com o ouvinte, a participação dos personagens, as meninas, os ministros e o uso 

da trilha sonora como repertório do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39
 

4 PIJAMA SHOW E SUAS REPRESENTAÇÕES: CATEGORIAS DE ANÁLISE 

  

 O Pijama Show é percebido por este trabalho a partir de categorias pensadas pela 

autora desse estudo, que identifica três elementos, como estratégias de representação2 no 

discurso do programa. Para sistematizar o trabalho foram propostas as categorias a seguir:  

 

4.1 O ÂNCORA E SUAS ESTRATÉGIAS DE INTERAÇÃO 

 

O Pijama Show consegue se diferenciar da maioria dos programas de entretenimento 

pelas características próprias da figura do âncora, o comunicador  Everton Cunha, e de sua 

linguagem. A representatividade de Everton Cunha no Pijama Show é determinante para 

evidenciar um jeito diferente de ocupar os espaços radiofônicos. Esse modo de apresentar o 

programa se revela no jeito de falar, de narrar e principalmente nos modos de interação com o 

seu público: o ouvinte.  

O programa é centrado no âncora Everton Cunha como o personagem Mr.Pi, e no 

ouvinte, estabelecendo uma relação direta, informal, de cumplicidade e fidelidade. Isso pode 

ser percebido desde a escolha das músicas, do tema abordado e do quadro Pijama Místico3. O 

que diferencia o Pijama Show dos demais programas é a forma como ele é conduzido. É na 

informalidade das conversas, que mais parecem um bate-papo na sala da casa de amigos, que 

Everton Cunha conota essa proximidade e representa ser o amigo próximo do ouvinte. Essa 

afirmação pode ser percebida, quando são debatidas questões do cotidiano, conforme o trecho, 

em que Everton Cunha questiona o ouvinte: 

Everton - “A escolha de fazer, a escolha de não fazer, quais as escolhas mais difíceis 

na sua opinião?” (programa do dia 28 de setembro de 2006)  

O âncora Everton Cunha, através de suas marcas e estratégias discursivas, consegue 

despertar nos ouvintes a identificação por meio da representação de temas que o público quer 

ouvir. O próprio comunicador classifica seu público-alvo, conforme trecho da entrevista4 : “a 

faixa etária do público-alvo compreende os ouvintes de classe AB e jovem”. Assim, o 

programa se dirige para aqueles que estão na fase de construção de seus valores. Ao abordar 

                                                 
2 O conceito de representação pode ser definido como o processo pelo qual a sociedade utiliza uma linguagem 
para produzir algum significado. 
3 O Pijama Místico é um quadro do programa que acontece sempre a partir da meia noite, com a leitura de textos 
e fábulas, que trazem uma mensagem positiva para começar o dia. 
4
 Entrevista concedida por Everton Cunha, via telefone no dia seis de novembro de 2006.  
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temas sociais de formação do indivíduo, Everton Cunha utiliza uma linguagem diferenciada e 

inteligente. Essa percepção pode ser traduzida no trecho do programa: 

Everton - “Atenção para uma pergunta importante: como ser um homem atencioso 

nos dias de hoje, quando a maioria das mães está separada dos pais, e tanto a menina cresce 

sem a referência do que é um homem atencioso?” (programa do dia 26 de setembro de 2006). 

Nota-se na conversa anterior que Everton Cunha consegue falar de assuntos, que a 

maioria do seu público, jovens em processo de construção de sua personalidade, gosta de 

ouvir, mas que por preconceitos e vergonhas típicas dessa fase da vida, não são discutidos. Ao 

utilizar essa linguagem, o âncora aborda esses temas sem que se torne “brega”5 ou “piegas”6, 

mediando e produzindo valores sociais e culturais na formação desses jovens.  

A informalidade do Pijama Show pode ser traduzida pela disponibilidade dos canais de 

interação, em que o âncora Everton Cunha convida seus ouvintes a participarem. Conforme o 

trecho do programa: 

Everton - “Quem ligar primeiro, mas tem que ser agora, tem que ser agora” 

(programa do dia 29 de setembro de 2006)  

 É perceptível a intenção do âncora Everton Cunha em se aproximar dos ouvintes, 

buscando deixá-los à vontade para expor seu ponto de vista, em uma conversa de igual para 

igual, conforme o trecho do Papo de Pijama7 programa em que liga para uma ouvinte: 

Everton – “mexendo na internet essa hora?” 

Ouvinte – “eu tava indo dormir” 

Everton – “mas como assim, o Pijama só acaba as duas e você já quer dormir”. 

Everton – “tem alguma escolha que você fez que depois que fez caiu no 

arrependimento?”. 

Ouvinte – “acho que cortar cabelo, todo mundo se arrepende no primeiro dia que 

corta” (programa do dia 28 de setembro de 2006)  

Assim, Everton Cunha reduz a distância entre ele e o seu público, por meio de uma 

linguagem reconhecida pelo ouvinte.  

 Esse caráter de proximidade com o ouvinte pode ser percebido em diversos momentos 

do programa. Esse estudo considerou algumas características que revelam essa intimidade. Ao 

chamar o estúdio da rádio Atlântida, onde é transmitido o programa, de Quarto do Pijama, e 

                                                 
5 No dicionário Língua Portuguesa On Line, a palavra brega quer dizer pouco elegante, cafona. Nesse estudo 
conota-se um sentido de “desinteressante para a linguagem dos jovens e seu mundo” 
6 No dicionário Língua Portuguesa On Line, a palavra piegas quer dizer pessoa ridiculamente sensível, mesmo 
contexto utilizado por este estudo. 
7 Papo de Pijama é um trocadilho utilizado pelo âncora para identificar o momento em que é discutida uma 
questão no programa. 
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ao estabelecer os trocadilhos com a palavra pijama, Everton Cunha desmistifica a formalidade 

de um programa de rádio e transforma o Quarto de Pijama no quarto do ouvinte. A 

ambientação do estúdio pode ser sentida, conforme os trechos do programa: 

Everton – “eu aqui me atrapalhando com as fichas” e “deixa eu me ajeitar aqui” 

(programa do dia 29 de setembro de 2006). 

Everton – “vamos pegar as vassouras e varrer aqui, que está uma imundície” 

(programa do dia 26 de setembro de 2006).   

A estrutura e a organização do Pijama Show abre um espaço para que se supra 

algumas carências dos ouvintes, no momento em que Everton Cunha serve de companhia e 

debate questões relacionadas a todos os indivíduos com o seu público. O âncora chama o 

ouvinte para participar, incitando algumas questões, como no exemplo o Papo de Pijama 

conforme trecho:   

Everton – “Vamos propor o papo de pijama para essa madrugada: pergunta curta 

direta, objetiva, quais são as escolhas erradas que você fez até hoje?” (programa do dia 28 

de setembro de 2006).  

O Pijama Show mistura entretenimento, diversão, música de qualidade, com assuntos 

que a maioria do público jovem quer ouvir, mas sem que percebam, que estão falando de 

“coisas bregas”, como o amor e sentimentos. O programa também traz alguns momentos de 

reflexão, para que se pare com a correria diária e pense algo bom para começar o dia. Esse 

momento é traduzido no quadro Pijama Místico, que começa sempre a partir da meia noite, 

em que são lidos fábulas e textos que conotam uma lição de moral, conforme o trecho: 

Everton - “Certa vez um discípulo chegou ao templo e pediu para falar com o monge 

superior porque, segundo seu ponto de vista, havia uma coisa na criação que não tinha 

nenhum sentido. O monge atendeu de imediato, curioso, por saber qual era a falha que havia 

na criação. Senhor a natureza é muito bonita, muito funcional, cada coisa tem a sua razão de 

ser, mas no meu ponto de vista há uma coisa que não serve para nada – disse o discípulo, e 

que coisa é essa - perguntou o monge. É o horizonte, para que serve o horizonte? Se eu 

caminho um passo em direção do horizonte, ele se afasta um passo de mim, se caminhar dez 

passos, ele se afasta outros dez passos, se caminhar quilômetros em direção ao horizonte, ele 

se afasta os mesmos quilômetros de mim, isso não faz sentido, o horizonte não serve para 

nada. O monge olhou para aquele iniciado sou eu e disse: mas é justamente para isso que 

serve o horizonte, para fazê-lo caminhar.” (programa do dia 27 de setembro de 2006).  
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Para ambientar esse momento de reflexão é utilizada, após a leitura do Pijama Místico, 

uma música tranqüila e “clássica”. Assim, Everton Cunha propõe iniciar um novo dia de uma 

forma positiva, e é justamente isso que faz com que o programa tenha essa identificação, pois 

as pessoas querem ouvir as “coisas boas”.  

O Pijama Show consegue boa audiência, pela capacidade do âncora em dialogar, 

improvisar e colocar em pauta assuntos percebidos pelo momento. Essa afirmativa é 

confirmada pelo próprio comunicador em entrevista8, “80% das coisas que acontecem no 

programa são espontâneas, acontecem na hora”. Assim como não existe um roteiro 

determinado, o âncora age como um termômetro, sentindo o que dever ser dito em cada 

momento. Muitas vezes, ao criar esses momentos, é perceptível a abordagem do âncora do 

ponto de vista do ouvinte. Isso é admitido por Everton Cunha, quando em entrevista, ele diz 

que não concluiu nenhuma faculdade, e que sua predisposição de falar de “coisas da vida” 

vem de sua experiência pessoal como ouvinte e de sua atenção dispensada a esses assuntos.  

Esses fatores pensados em conjunto, colaboram para aproximar os ouvintes, 

fidelizando-os e, consequentemente, atuando no processo de formação de valores do jovem e 

sua construção de identidade.  

É no Quarto do Pijama que as coisas acontecem. É ali e de forma imediata, que o 

Pijama Show se torna público. Isso se traduz na construção do imaginário dos ouvintes, 

quando não há rigidez no formato, nem preocupação em ser politicamente correto. Assim, o 

âncora expressa tudo que ali ocorre, ele tosse, bate na mesa, e tudo que vai acontecendo é 

transmitido pelo âncora, conforme trecho: 

Everton - “Caiu uma tábua aqui no estúdio” e brinca “ o estúdio está desabando” 

(programa do dia 26 de setembro de 2006).  

 Assim, o âncora integra o ouvinte ao Quarto de Pijama, como parte do sistema de 

representação. Ao interagir dessa forma com o seu público, Everton Cunha oportuniza 

pessoas “normais” a “aparecerem” no rádio e isso, geralmente, traduz grande empatia do 

público. Everton Cunha coloca em foco assuntos que dizem respeito a todos. Ele desmistifica 

o âncora como ser inatingível, e se torna uma pessoa “normal” e acessível ao público, 

conforme trecho em que conversa com um ouvinte: 

Everton - “Parabéns pelo aniversário, tamo bem, que bacana 22 anos, a idade dos 

patinhos, que bonito” (programa do dia 28 de setembro de 2006).  

                                                 
8 Entrevista concedida por Everton Cunha, via telefone no dia seis de novembro de 2006.  
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 A criação do personagem Mr. Pi, cuja identidade se mistura com a de Everton Cunha, 

faz com que o programa construa uma cadeia de representações, montada e edificada entre 

outras ações pela palavra pijama e suas derivações, em um ambiente poético musical e 

editorialmente.  

 Já na abertura é possível perceber isso, quando é apresentado aos ouvintes o nome do 

programa, e o seu condutor Mr.Pi. Assim, Everton Cunha identifica a abertura com o oficial e 

tradicional Toque do “Cuco”9, da trilha sonora que há longa data marca o início do Pijama 

Show.  

 Ao se apresentar no programa, Everton Cunha representa a identidade do Mr. Pi. Ele 

incorpora esse personagem, que não deixa de ser ele próprio e seus pensamentos. É como se 

fosse uma relação de interdependência, Everton Cunha é o Pijama Show e o Pijama Show não 

vive sem Everton Cunha, isso porque o programa foi criado em cima de um personagem que é 

ele, formando uma aliança. Essa nomeação confunde-se no programa, já que os convidados e 

os ouvintes ora o chamam de Everton Cunha, ora de Mr.Pi.  

  Essa ligação entre o Pijama Show, o Mr.Pi e o Everton Cunha é muito forte, a ponto 

de que não se ter claro, o que é o programa, o que é o Mr.Pi e o que é o Everton Cunha.  

Em alguns momentos, chega-se a pensar se o programa teria a mesma 

representatividade, sem Everton Cunha, o Mr.Pi. É uma combinação que desde o início das 

transmissões já é apresentada em conexão, sendo impossível separá-las. 

   

4.2 PERSONAGENS 

 

Além da representatividade do âncora Everton Cunha, colocada em operação através 

do Mr. Pi, e que compõe uma relação direta com o ouvinte, é possível destacar no Pijama 

Show a participação de outros personagens que compõe esse universo. A exibição de dois 

quadros, que possuem um dia específico da semana para sua realização: as Meninas do 

Pijama e a Terça do Ministério, colocam em foco dois cenários diferentes, o das mulheres e o 

dos homens.  

 

 

 

 

                                                 
9 O Toque do” Cuco” é o nome dado ao som emitido no início da trilha de abertura do programa Pijama Show. 
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4.2.1 As meninas 

 

A inserção do quadro Meninas do Pijama, no contexto do Pijama Show, representa uma 

intenção de colocar em discussão o universo feminino. O quadro conta com a participação 

contínua de Cida Pimentel e Paula Alvim, ambas apresentadoras de outros programas na 

Rádio Atlântida, o que lhes confere maior intimidade com o veículo e melhora a capacidade 

de diálogo ao longo do programa. Além delas, sempre é convidada uma outra mulher a 

participar, esta que pode ser de indicação de qualquer um dos componentes da mesa.  

Um fator importante de referenciabilidade, no programa, é a intimidade das meninas 

com Everton Cunha. Por se conhecerem há algum tempo, a discussão dos assuntos e a forma 

com que o programa é conduzido torna-se a mais descontraída e entrosada. Essa intimidade 

pode ser observada no diálogo do programa, quando Cida Pimentel se refere a Everton Cunha:  

Cida - “... Isso a gente faz com homens que a gente não tem intimidade, tu por exemplo, 

que é íntimo meu...” (programa do dia 26 de setembro de 2006) 

Na abertura do quadro, quando a participação das meninas efetiva-se, após as 

apresentações, Everton Cunha procura colocar uma questão do universo feminino. No 

programa analisado, do dia 26 de setembro de 2006, o âncora utiliza muito bem o contexto do 

momento, para socializar e enquadrar as meninas no diálogo. Realizadas as apresentações, 

Cida Pimentel e Renata França, convidada para participar deste programa, cumprimentam os 

ouvintes e se dizem felizes e ótimas, que começaram a segunda-feira muito bem. Logo, 

Everton Cunha insere:  

Everton - “Nós já falamos aqui, aliás, a Cida foi a primeira a dizer que a mulher 

consegue, não simular de uma forma maldosa, mas a mulher consegue ser mais disfarçada, 

ela pode não estar legal, mas diz que está tudo bem”(programa do dia 26 de setembro de 

2006) 

 No trecho desse diálogo, além da fundamental presença de Everton Cunha como 

mediador do debate, é visível a intenção de se aproveitar do momento para começar o quadro, 

utilizando-se de situações e predisposições anteriores para inserir o universo das mulheres no 

programa. Essa distinção feita pelo âncora é fundamental, pois trata-se de um espaço 

destinado a dar voz a mulher, aos seus anseios e aos seus pontos de vista. Assim, com o 

quadro Meninas do Pijama, o programa fortalece a identidade da mulher, conseguindo uma 

maior identificação entre as ouvintes, conforme trecho: 

Cida - “A mulher costuma repetir padrões estéticos, são preferências, até na 

arrumação do quarto, a gente repete” (programa do dia 26 de setembro de 2006).  
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 Além de equilibrar a diferença, fundamental ponto da criação das identidades, o 

quadro, destinado ao público feminino, equipara-se com o espaço destinado ao masculino, 

com a Terça do Ministério, distinguindo, assim, os pólos e representando para um maior 

número de ouvintes. Na segunda-feira, representa-se para as meninas, na terça-feira, para os 

meninos, e assim, fortalece e cria identidades.  

Além da representação feminina, essas mulheres que compõe o quadro, reafirmam, junto 

com o contexto do Pijama Show, uma identidade regional e sulista, sem deixar de lado alguns 

pontos da identidade feminina. Esta afirmação pode ser percebida no diálogo sobre os shows 

de Porto Alegre, entre Cida Pimentel e Everton Cunha:  

Cida -“O que é bom, é que no sul do Brasil tudo acontece. O mundo gira aqui, o mundo 

tá parado lá pra cima. O que se movimenta é aqui embaixo, como sempre o que se movimenta 

são os quadris” (programa do dia 26 de setembro de 2006) 

 Essa fala traduz a proposta de comentar diversos assuntos, fortalecendo a identidade 

feminina e regional, de que no sul temos qualidade musical e de iniciativa das mulheres. 

Neste quadro é visível a intenção do âncora Everton Cunha, como representante do 

universo masculino, em se mostrar conhecedor da realidade das mulheres, compreendendo 

esse cenário ao discutir e mostrar um diferente ponto de vista. Esse caso pode ser analisado na 

conversa a seguir: 

Cida - “Eu ouvi uma coisa maravilhosa de um homem hoje, o amor é bom enquanto 

duro” risos... risos.... 

Everton – “... O que ele quis dizer é que o sexo é bom, enquanto duro, porque o amor é 

bom enquanto, muitas vezes, não dure, aí é o amor” (programa do dia 26 de setembro de 

2006). 

Esse diálogo apresenta uma discussão entre amor e sexo, na qual Cida Pimentel brinca 

com a frase “que seja eterno enquanto dure”, que se refere ao amor, usando um trocadilho que 

remete ao sexo. Everton Cunha defende o ponto de vista do amor, mostrando-se romântico e 

defensor dos sentimentos, ou seja, ele representa fazer parte do cenário feminino, que entende 

as mulheres,e, assim consegue a identificação das ouvintes.  

 O universo da diferença entre homens e mulheres, na construção de suas identidades, 

pode ser percebido no programa, a medida que, no quadro Meninas do Pijama, são abordados 

assuntos relacionados a sentimentos, como a relação de casal entre homem e mulher.  

 Outro ponto fundamental é o choque de idéias entre o homem, representado por 

Everton Cunha e o das mulheres. No programa do dia 26 de setembro de 2006, Cida Pimentel 

e Renata França, juntamente com Mr.Pi, discutem a paixão das mulheres por Chico Buarque. 
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No diálogo fica clara a defesa do músico, pelas mulheres, quando afirmam que suas letras são 

maravilhosas, bem como seus olhos verdes, e sua aparência física, posição contrária de 

Everton Cunha, quando diz “eu não entendo, não compreendo, essa paixão das mulheres por 

Chico Buarque” e “suas poesias e seus olhos verdes não são suficiente pra mim”. Esse 

conflito de idéias demonstra a diferença do universo feminino, sensibilizado pelas letras de 

Chico Buarque, que, geralmente, traduzem o ponto vista feminino. Já a visão masculina é 

mais fechada e não tão sonhadora. Esse tipo de discussão é um dos pontos fortes do programa. 

É como se estivéssemos debatendo as diferenças entre o homem e a mulher na sala da nossa 

casa. São conversas que fazem parte do cotidiano das pessoas, que geram outros 

desdobramentos e pontos de vista. Por isso, justifica-se, nessa conversa informal e sem 

pudores e preconceitos, a representação do Pijama Show com seus ouvintes.  

Ao dialogar sobre as diferenças entre homens e mulheres, o programa coloca em 

operação sistemas de incluir e excluir. O quadro Meninas do Pijama acaba por incluir e 

atribuir valores e formas de comportamento às mulheres e aos homens, que distinguem e 

excluem outros valores, consolidando e optando pela construção de uma identidade, a 

feminina e/ou a masculina.  

O Mr.Pi busca sempre mediar as conversas. Ele incita a discussão, debate com as 

meninas, e, em seguida, larga outra questão. Ele é o termômetro das conversas, que, muitas 

vezes, se tornam difíceis de controlar, quando na finalização de um bloco, Everton Cunha, 

grita: – “Vamos fazer um intervalo pelo amor de Deus”. (programa do dia 26 de setembro de 

2006). 

 

4.2.2 Os ministros 

 

A Terça do Ministério é uma junção, que de tão informal, tornou-se um espaço pra falar 

o que “vier na cabeça” dos convidados. A maior parte dos ministros são músicos, assim, os 

componentes principais da noite são a música e a confraternização. Percebe-se que as 

conversas são mais descontraídas e voltadas para experiências pessoais. Assim, como a 

maioria dos componentes do grupo são ídolos da música, a aproximação e a intimidade com 

os seus ídolos, trazem uma maior identificação pelos ouvintes.  

Diferente das meninas, os assuntos convergem em torno do universo masculino e de seu 

estereótipo. Isso pode ser percebido quando Everton Cunha se refere ao futebol: 
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Everton - “O que interessa é que os quatros clubes que nos interessam estão bem no 

campeonato brasileiro, Figueirense, Juventude, Grêmio e Inter”. (programa do dia 27 de 

setembro de 2006) 

A agitação no estúdio é outro diferencial das mulheres, que apesar de aflitas por falar, 

são mais organizadas. Os meninos tocam instrumentos ao vivo, e cantam, enquanto outros 

falam. Tudo é motivo para virar uma música e, muitas vezes, satirizam algumas, como o 

trecho a seguir:  

Alemão Ronaldo - “Só quero saber o que pode dar sexo” (programa do dia 27 de setembro de 

2006), satirizam a música Go Back, no verso: “só quero saber o que pode dar certo”, da 

Banda Fórum. A forma como a música é presente na vida dos ministros é muito interessante, 

porque são misturadas as letras com o cotidiano de cada um.  

A bagunça no programa mostra o clima de intimidade e de descontração dos ministros, 

pois além de não existir uma pauta definida para o programa, fala-se muito do momento e de 

encontros da vida pessoal. Forte identificação com a música, a participação deles é muito 

mais musical do que falada, já que a maioria dos ministros são músicos. A primeira parte do 

programa, analisado do dia 27 de setembro de 2006, é totalmente musical, é uma grande festa 

no Quarto do Pijama, estão presentes nesse programa, Diego Floreio, Sérgio Rojas, Lula 

Lelé, Alemão Ronaldo e Mr.Pi. Essa musicalidade é admitida por Everton Cunha quando diz:  

Everton - “estamos musicais, à medida que as músicas aumentam diminui o assunto”. 

(programa do dia 27 de setembro de 2006) 

As conversas, são geralmente, acompanhadas de toques de violão ao fundo, compondo a 

estética de descontração. Debatem política ironizando o cenário político. A abordagem do 

assunto mulher, é diferente das meninas. Mr. Pi incita questões ligadas ao universo do sexo e 

não muito do amor, como dez dicas para seduzir um homem. Os meninos debocham, 

conforme trechos: “se vier, eu traço” e “a mulher deve ser atenciosa sempre”, demonstrando 

opiniões que não levam muito a sério o universo feminino.  

 

4.3 TRILHA SONORA 

 

 No cenário do Pijama Show está inserido, além dos bate-papos com os convidados e a 

exibição dos quadros, músicas, que ambientam e constituem a proposta do programa. O 

Pijama Show, desde as primeiras transmissões, trabalha a trilha sonora como fundamental. 
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Essa percepção é admitida pelo âncora Everton Cunha, em entrevista10: “desde o início 

tínhamos definido a linha musical, que seria pop rock com um conceito musical de 

qualidade”.  

 A trilha sonora no programa é importante elo do Pijama show com seu público, já que 

algumas músicas são escolhidas pelos ouvintes. Essa estratégia também colabora para que os 

ouvintes se identifiquem com o programa, ao sugerir o que vai tocar no Pijama Show. Assim, 

a escolha musical ora é feita pelo ouvinte, ora é feita pelo âncora.  

 Além de constituir a plástica do programa, a música é uma importante peça em 

diversos momentos do Pijama Show. Este estudo considerou alguns momentos em que a 

música conota situações especiais. As canções podem ser identificadas como importante 

ponto de passagem entre um quadro e outro, entre os assuntos discutidos, e, como agente de 

reflexão durante o Pijama Místico11. Após a exibição desse quadro, sempre é escolhida uma 

canção tranqüila que conote um momento de meditação. Assim, é possível notar que Everton 

Cunha utiliza da música para ambientar o assunto e “tocar” o ouvinte.  Essa afirmação é 

confirmada pelo âncora, em entrevista12, quando diz: “uma música marca. Se ela marcou um 

momento da tua vida, certamente quando, daqui a alguns anos, tu ouvir de novo vai se 

emocionar”-  

 Essa afirmação justifica também o uso de uma seleção musical no programa, em que 

se revezam muitas canções que marcaram época e músicas atuais. Everton Cunha, em 

entrevista13, declarou que a escolha do repertório é diferenciada, conforme o trecho:  

“Eu não invento, eu vou no que tenho certeza que é bom, então o que eu faço, reduzo a 

quantidade de artistas e assim aumento a qualidade das músicas. O programa busca fugir das 

levadas pela moda, da imposição da mídia. E as pessoas sabem disso, as pessoas sabem que o 

programa é diferente.”  

O repertório do Pijama Show transita por diversos momentos da música. Nas canções 

presentes dos programas analisados, é possível perceber a intencionalidade do âncora em 

atingir determinadas fatias do público. Essa constatação é compartilhada por Everton Cunha, 

conforme o trecho de entrevista14:  “para que eu vou inventar, se de 10 pessoas, sete escutam 

Legião Urbana, se de 10 pessoas, sete escutam Pearl Jam, se entre 10 pessoas, sete escutam 

Papas da Língua. Eu vou ao que é certo”. 

                                                 
10 Entrevista concedida por Everton Cunha, via telefone no dia seis de novembro de 2006.  
11 O Pijama Místico é um quadro do programa, que acontece sempre a partir da meia noite, com a leitura de 
textos e fábulas, que trazem uma mensagem positiva para começar o dia. 
12 Entrevista concedida por Everton Cunha, via telefone no dia seis de novembro de 2006.  
13 idem 
14 ibid 
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 Isso pode ser percebido quando Everton Cunha executa algumas faixas que traduziram 

e marcaram o cenário da música, como algumas “clássicas” do Rock internacional como Led 

Zeppelin – Kashmir, Thin Lizzy – Whiskey in the Jar (versão da música do grupo Metallica), 

Queen – Somebody To Love e Kiss – We Are One. Ao tocar essas canções, fica clara a 

intenção em chamar a atenção do público jovem que já passou dos 20 anos, uma vez que, a 

Rádio Atlântida trabalha com o público jovem que vai dos 15 aos 29. Ao tocar as “clássicas” 
15, Everton Cunha tem a certeza de que os ouvintes vão se identificar e que tem público para o 

programa.  

Ao tocar músicas “clássicas” de artistas nacionais, Everton Cunha traduz uma intenção 

em continuar um movimento de consolidação de uma identidade nacional, representada pelas 

músicas de artistas como, Ira – Envelheço na Cidade, Raul Seixas – Gita, Titãs – É Preciso 

Saber viver e Angra – Carry On.  

O contraponto é representado por alguns sucessos nacionais e internacionais que estão 

recentemente na mídia, e que identificam um público mais novo, como Coldplay – Talk, 

Skank – Uma Canção É Pra Isso, Jota Quest – Dias Melhores, The Strokes – Last Night e 

Reação em Cadeia – Espero. Essas músicas se analisadas, no contexto do Pijama Show, 

representam para o público mais jovem, dessa maneira, o programa garante a audiência desse 

nicho de ouvintes.  

Outras representações de identidade podem ser percebidas no programa. Ao “rodar” um 

bloco de músicas com artistas do Reggae, como Bob Marley – Could You Be Loved, Cidade 

Negra – Podes Crê e Armandinho – Desenho de Deus, é notável a representação para os 

amantes do Reggae. Enquanto ao tocar Kid Abelha – Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, 

Sixpence None the Richer – Kiss Me e Leoni – Garotos, músicas ouvidas pela maioria das 

mulheres, Everton Cunha desperta a identificação do público feminino.  

Ao agradar todos os gostos, Everton Cunha aproveita o espaço para fortalecer a sua 

própria identidade e a identidade do programa, quando executa duas vezes, nos dias 26 e 29 

de setembro de 2006, mesma semana, a música Semana Que Vem interpretada por ele mesmo, 

e também algumas canções do Alemão Ronaldo, presidente da Terça do Ministério16, como 

Desabrigado e By Flowers.  

Além dessas, a maior representatividade no Pijama Show é para a formação de uma 

identidade regional e sulista. Durante os programas analisados fica clara essa idéia, quando 

                                                 
15 As “clássicas” do Pijama Show são músicas mais antigas que tocam, seguidamente, no programa.  
16

 A Terça do Ministério é um quadro que vai ao ar todas as terças-feiras no Pijama Show e que conta com a 
participação de “ministros”, músicos convidados por Everton Cunha.  
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são executadas muitas faixas de artistas do Rio Grande do Sul, como Engenheiros do Hawaii 

– Piano Bar, Acústicos e Valvulados – Quintal, Vitor Ramil – Joquim, Cidadão Quem – Os 

segundos, Papas da Língua – Eu sei e Nenhum de Nós – Camila, Camila.  
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5 A REPRESENTAÇÃO DO PIJAMA SHOW: CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa teve por tema “O Rádio e as novas possibilidades de contar o 

mundo: O Pijama Show e suas representações”, e como objetivo mostrar a construção de 

identidades culturais, através de sistemas de representação, da criação de vínculos e da 

produção de sentidos no universo do Pijama Show.  

Em virtude da complexidade dos assuntos abordados no programa, da multiplicidade 

de quadros e do amplo cenário musical, muitas são as possibilidades de análise do Pijama 

Show. Este estudo considerou três categorias como fundamentais: o âncora e suas interações, 

a participação dos personagens: as meninas e os ministros e a escolha da trilha sonora como 

repertório que identifica o Pijama Show.  

Através da observação dessas categorias, pôde-se verificar a intencionalidade do 

programa em produzir relações de intimidade e estabelecer uma proximidade com o seu 

público.  

É visível a aproximação entre o âncora, Everton Cunha, e os ouvintes. Essa 

característica é percebida em diversas ações que integram o programa e que já foram 

explicitadas. É por meio da representação do personagem, Mr. Pi, que o apresentador produz 

sentidos e traduz uma identificação por parte dos ouvintes. Ao transitar por esses sistemas 

simbólicos, a figura do âncora, o comunicador Everton Cunha, é fortalecida, já que o 

programa é centrado no seu personagem, o Mr.Pi.  

O caráter de proximidade é alcançado no programa por meio da informalidade e na 

abordagem diferenciada de temas que unificam e representam o universo jovem. Ao 

estabelecer essa linguagem, o âncora consegue dialogar livremente com os ouvintes, 

traduzindo uma nova maneira de fazer rádio.  

A criação e o fortalecimento de identidades culturais podem ser percebidos por esse 

estudo, através da abertura de um espaço para o diálogo acerca do universo feminino, com o 

quadro Meninas do Pijama e, também, do universo masculino, com o quadro Terça do 

Ministério. Assim, durante a exibição desses quadros, é que as representações culturais 

adquirem sentido e resultam na identificação dos jovens, sendo estes homens ou mulheres. O 

fortalecimento da identidade regional é trabalhado no programa em diversos momentos, sendo 

bastante explícita essa intencionalidade nas canções exibidas no programa. A trilha sonora 

serve, portanto, de instrumento de representação para fortalecer a identidade regional sulista.      

É importante destacar que estudo não é e nem pretendeu ser fechado, ele serve para 

abrir uma discussão acerca da especificidade do Pijama Show. Assim, são possíveis outras 
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abordagens de análise que evidenciam outras representações e a criação de outras identidades. 

Esse estudo considerou as identidades feminina, masculina, regional e jovem por acreditar 

que estas são traduzidas com maior expressão no programa.   

Assim, o Pijama Show, representado pela figura de seu âncora, Everton Cunha 

traduz pelos sistemas simbólicos de representação, colocados em operação, que é possível 

fazer uma forma diferente de rádio, em que a interação é o “ator” principal do cenário 

radiofônico. As relações de intimidade e proximidade entre ouvinte e âncora são resultados 

destas características, que transformam os espaços do rádio, rompem barreiras e diminuem as 

distâncias entre o veículo e seu público, conotando que o rádio pode atuar como “amigo” e 

servir de companhia para os ouvintes.  
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