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Samba,
Negro, forte, destemido,
Foi duramente perseguido,
Na esquina, no botequim, no terreiro.
Samba, inocente, pé-no-chão,
A fidalguia do salão,
Te abraçou, te envolveu,
Mudaram toda a sua estrutura,
Te impuseram outra cultura,
E você nem percebeu.
Nelson Sargento

Liberada aos caprichos do tempo, a obra poética oral
oscila na indeterminação de um sentido que ela não
cessa de desfazer e recriar. O texto oral pede uma
interpretação também, movente. A energia que o
sustém e compõe suas formas, a cada performance,
recupera a experiência vivida e a integra a seu
material. As questões que o mundo lhe coloca não
cessam, por sua vez, de se modificar; bem ou mal, a
obra modifica suas respostas.
Paul Zumthor
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Resumo
O samba urbano, criação coletiva nascida em meio aos espaços de sociabilidade das
comunidades negras cariocas na virada do século XIX para o século XX, praticado nos
fundos dos quintais pobres e alheio aos modernos conceitos de originalidade e autoria,
passou a ser apropriado pela então nascente indústria do entretenimento (caracterizada
pelo auge do teatro de revista, a consolidação do mercado fonográfico, o surgimento do
rádio e o advento do cinema). Nesse processo de trânsito contínuo, o samba e sua
pulsação rítmica — herdeiros das ancestralidades culturais da grande diáspora africana,
transmitida pela tradição oral —, foram alvo de incorporações e reelaborações
sucessivas. Higienizado e metamorfoseado em objeto de consumo midiático, alçado à
condição de símbolo musical pelo projeto nacionalista do Estado Novo, o samba
respondeu a esse duplo assédio desenvolvendo estratégias de negociação simbólica,
absorvendo novas temáticas, modos de expressão e possibilidades textuais e sonoras.
Lastreada no conceito de circularidade cultural de Mikhail Bakhtin e, particularmente,
nas reflexões de Paul Zumthor a respeito dos efeitos da mediatização da cultura oral,
esta pesquisa busca investigar, com base no acervo da Rádio Nacional, hoje sob
custódia do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS-RJ), o papel histórico
que a programação da emissora desempenhou no fenômeno de ressignificação do
samba, antes gênero musical maldito e periférico, convertido em ritmo nacional
hegemônico.
Palavras-chave: Semiótica da cultura; música popular brasileira; indústria cultural.
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Abstract

The urban samba, which is a collective creation born in the midst spaces of black
sociability into the communities of Rio de Janeiro at the turn of the 19th century to the
20th century, practiced in the poor backyards and obliviously apart from the modern
concepts of originality and authorship, became suitable for the then-rising entertainment
industry (characterized by the heyday of the Revue, the consolidation of the music
industry, the emergence of radio and the advent of cinema). In this process of
continuous traffic, samba and its rhythmic pulse — heirs of large African diaspora
cultural ancestries, transmitted by oral tradition — were the object of successive
incorporations and elaborations. Sanitized and metamorphosed into an object of the
media consumption, elevated to the status of musical symbol by the nationalist project
of the “Estado Novo”, samba answered this double, and harassment, developing
strategies of a symbolic negotiation, absorbing new thematic of models of expression
and textual and sonic possibilities. Backed up in the concept of circularity of Mikhail
Bakhtin and, particularly, in Paul Zumthor's reflections on the effects of media coverage
of oral culture, this research seeks to investigate, based on the collection of the “Radio
Nacional”, today in the custody of the “Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro”
(MIS-RJ), the historical role that the programming of the station played in the
phenomenon samba’s resignification, once cursed and peripheral musical gender turned
into national hegemonic rhythm.
Keywords: Semiotics of culture; Brazilian popular music; cultural industry.
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Introdução

Esta dissertação é derivada de dois grandes painéis
temáticos anteriormente trabalhados pelo autor e que
resultaram na publicação de duas séries de livros situados em
uma área de confluências e aproximações entre a historiografia,
a comunicação e o chamado jornalismo literário.
A primeira série constou da biografia do ex-presidente
Getúlio Dornelles Vargas, editada em três volumes.1 A segunda,
intitulada Uma história do samba, ainda em processo de
elaboração, também constará de três tomos, tendo já resultado
na publicação do primeiro deles, editado com o subtítulo de “As
origens”.2
Embora de natureza essencialmente narrativa e visando
um público de não especialistas, tais obras, a partir de uma base
histórico-material lastreada em fontes primárias (anais
parlamentares, assentos de registros públicos e privados,
correspondências, dados estatísticos, diários, discursos,
fonogramas, fotografias, inquéritos policiais e jurídicos, entre
outros), cultivaram um diálogo permanente com um amplo
repertório bibliográfico, relativo a diversas áreas das ciências
humanas — da história à sociologia, da ciência política à
antropologia —, além de lançar mão, em razoável medida, de
registros literários e jornalísticos identificados com o
memorialismo e a escrita biográfica.
Pretende-se, neste presente trabalho, não só retomar
algumas das leituras multidisciplinares já familiares ao autor —
e que serviram de porta de entrada ao tema aqui proposto —,
mas, em particular, expandir o leque de contributos e aportes
teóricos, na perspectiva de estabelecer o início do percurso de
um projeto intelectual mais amplo, de caráter acadêmico,
incentivado pela orientação sensível e segura de Jerusa Pires
Ferreira.

1

LIRA NETO, Getúlio (1882-1930): Dos anos de formação à conquista do poder
(2012), Getúlio (1930-1945): Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo
(2013) e, enfim, Getúlio (1945-1954): Da volta pela consagração popular ao
suicídio (2014). Todos publicados pela Companhia das Letras.
2 LIRA NETO, Um história do samba: as origens. Companhia das Letras, 2017.
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Entretanto, mais uma vez, valorizou-se o garimpo em
fontes documentais. Recorreu-se, exaustivamente, a jornais e
revistas de época, tendo sido consultado um total de 30 (trinta)
publicações do gênero, na Hemeroteca da Biblioteca Nacional.
Também foram ouvidas pelo autor centenas de composições, a
partir dos acervos dos pesquisadores Almirante, José Ramos
Tinhorão e Humberto Franceschi, todos atualmente sob
custódia do Instituto Moreira Salles. Depoimentos históricos,
gravados pelo Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro
(MIS-RJ) e pelo pesquisador Jairo Severiano (que gentilmente
os cedeu, na forma de cópias em CD, ao autor desta dissertação)
receberam idêntica atenção. Para completar, procedeu-se a
minuciosa consulta aos arquivos sonoros da Rádio Nacional,
hoje disponíveis na sede do MIS-RJ.
Com base nesse conjunto de fontes, o objetivo geral da
dissertação é analisar o papel e o impacto da Rádio Nacional
nas transformações do moderno samba urbano, ao longo da
chamada Época de Ouro da música popular brasileira (período
compreendido entre o início da década de 1930 e meados da
década subsequente). A emissora, fundada em 1936 com o
prefixo PRE-8, foi agregada ao patrimônio da União por meio
do decreto-lei no 2.073, de 8 de março de 1940, assinado por
Getúlio Vargas.
A partir daquela data, dirigida pelo bacharel e jornalista
Gilberto de Andrade, promotor do Tribunal de Segurança
Nacional, a PRE-8 passou a ser o principal veículo de
radiodifusão do país. Líder absoluta de audiência, investia em
uma programação variada, baseada em radionovelas,
programas humorísticos, jornalismo e atrações musicais.
Devido à aparelhagem moderna, tecnicamente superior à
concorrência, conseguia alcançar todo o território nacional,
transmitindo em ondas curtas.
O nacionalismo, por meio da valorização do conceito de
“brasilidade”, dava a tônica do discurso oficial do regime
varguista. Buscava-se glorificar símbolos que hipoteticamente
unificassem e homogeneizassem a multiplicidade e a
heterogenia presentes na formação cultural do povo brasileiro.
Nesse aspecto, a Rádio Nacional estabeleceu o samba e suas
derivações — incluindo, em particular, o samba-exaltação,
!11

música de louvor às belezas naturais e de apologia à cultura
popular —, como o gênero musical por excelência do país.
Evitou-se, contudo, circunscrever a presente análise ao
estudo da ação direta dos órgãos de propaganda/censura do
varguismo e seus efeitos imediatos na produção autoral dos
compositores de samba — tema já bastante esmiuçado por
outros autores e, por isso mesmo, contemplado em vasta e
sólida bibliografia concernente ao assunto.3
Preferiu-se, em vez disso, compreender-se as
transformações e reelaborações do samba, na chamada Era do
Rádio, como a continuidade de um longo processo posto em
curso desde a gênese e fixação desse gênero musical, ou seja, no
espaço de tempo situado entre o final do século XIX e as
primeiras décadas do século XX.
Uma série de mudanças técnicas e tecnológicas nos
mecanismos de produção e consumo musical da época
contribuiu, sobremaneira, para as sucessivas transformações
experimentadas pelo samba. Impossível dissociar tais
readequações estéticas e sonoras da própria evolução da então
nascente indústria do entretenimento: o surgimento do
mercado fonográfico, o advento da gravação elétrica, a invenção
do microfone, o apogeu do teatro de variedades e a difusão do
rádio como veículo de massas.
Tentou-se evitar, assim, uma perspectiva histórica
essencialista e mecânica, um eventual lamento pela perda da
suposta “autenticidade” daquilo que se entenderia por “samba
de raiz”. O próprio processo formativo do samba envolveu,
desde o nascedouro, um incessante fluxo de errâncias,
combinações e movências em seus paradigmas.
Por conseguinte, valoriza-se aqui o conceito de
“circularidade cultural”, no qual os saberes populares são
entendidos em sua constante interação com o espectro da
cultura dominante, ou seja, como elemento exposto a um

3

Ver, entre outros, CUNHA, Fabiana Lopes, Da marginalidade ao estrelato: o
samba na construção da nacionalidade; FENERICK, José Adriano, Nem no
morro nem na cidade: as transformações do samba e a indústria cultural;
MATOS, Claudia, Acertei no milhar: samba e malandragem no tempo de
Getúlio; SIQUEIRA, Magno Bissoli, Samba e identidade: das origens à Era
Vargas; SOARES, Astréia, Outras conversas sobre os jeitos do Brasil: o
nacionalismo na música popular.
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tráfego permanente e circular, composto de retroalimentações
mútuas e influências recíprocas, ainda que por muitas vezes
conflitivas.4
Evita-se, pela via adotada, a tendência folclorizante de se
defender uma espécie de salvaguarda messiânica, autoinvestida
da tarefa de “preservar” e “proteger” a tradição cultural de
possíveis contágios, bem como da “missão sagrada” de
denunciar a “profanação” determinada por elementos exógenos
e alienígenas, tidos como “impuros”.
Com esse intuito, no primeiro capítulo, retoma-se
algumas das premissas que serviram de mote ao volume Uma
história do samba: as origens. Antes da consolidação do
mercado fonográfico e do surgimento do disco, o modo
privilegiado de transmissão do samba era a tradição oral,
perpetuada de geração em geração por meio da voz e da
performance, esta última aqui entendida no sentido que lhe é
atribuído por Paul Zumthor.5
Entende-se, contudo, que o gênero surgiu da mistura e
da autodevoração entre as batidas das matrizes afro-brasileiras
e o sistema tonal europeu, assim como dos interstícios entre os
batuques rurais e os floreios dos salões urbanos, da interação
por vezes clandestina entre religião e festa, júbilo e agonia,
morro e asfalto. Antes, durante e após sua inserção no mercado
fonográfico, o moderno samba urbano foi incorporando novas
sonoridades e múltiplas contribuições, da polca a habanera, do
bolero ao jazz.
No segundo capítulo, esboça-se em breves pinceladas o
princípio da história da radiofonia no Brasil. Dos velhos rádios
“galenas” à inauguração das primeiras emissoras, reconstitui-se
o percurso inicial de um veículo que, para muitos surgido com
uma missão essencialmente educativa e cultural, redefiniu seus
rumos ao se aproximar das contingências do mercado e da
indústria do entretenimento.
O rádio contribuiu para sedimentar as vozes de Dalva de
Oliveira, Emilinha Borba, Francisco Alves, Mario Reis, Marlene

4

Para o conceito de circularidade cultural, ver BAKHTIN, Mikhail. A cultura
popular na idade média e no renascimento: o contexto de François Rabelais, p. 15;
e GINZBURG, Carlo, O queijo e os vermes, p. 10.
5 ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. pp. 31-46.
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e Orlando Silva, entre outros, como modelos paradigmáticos da
interpretação de uma nova formatação do samba, gênero que
aparentemente abandonou o chão batido dos terreiros, abdicou
da criatividade do improviso, estilizou a vozearia da batucada,
vestiu os corpos antes quase desnudos em ternos bem cortados.
No terceiro capítulo, enfim, enfoca-se a história da
fundação da Rádio Nacional e, mais especificamente, o impacto
exercido pela emissora no cenário musical brasileiro. O trabalho
do maestro Radamés Gnattali se sobressai na elaboração da
base estética do que, à época, convencionou-se chamar de
“samba sinfônico”: arranjos orquestrais grandiloquentes, com
ênfase nas cordas e metais, dialogando com os instrumentos de
percussão típicos das batucadas.
Outro aspecto explorado no capítulo é o da implantação
dos programas de auditório, tipo de atração que na PRE-8
encontrou o seu instante de maior esplendor e popularidade. A
audição desses programas ajuda-nos a compreender o processo
de ressignificação do samba e, também, da figura do sambista,
por meio da mídia radiofônica.
Põe-se em relevo, não à toa, o programa Clube do
Samba, apresentado por Ataulfo Alves, que consistia na
simulação de uma reunião formal de uma entidade de classe,
incluindo a leitura de atas, definição do expediente, despachos e
discussão da pauta do dia. O que havia nascido da
espontaneidade do terreiro ganhava contornos, ainda que
metafóricos, de assembleia burocrática.
As gravações que constam nos dois CDs em anexo são
documentos fundamentais para uma melhor compreensão do
conjunto de idéias trabalhadas nesta dissertação. Na margem
das páginas dos capítulos, existem marcações relativas à
entrada de cada uma elas, estabelecendo vínculos entre áudio e
texto.
No primeiro CD, foram reunidas faixas de discos da
época, englobando desde gravações pioneiras no sistema
mecânico até as primeiras realizações fonográficas com o
sistema elétrico no Brasil. A maior parte dessas faixas foram
reproduzidas a partir das matrizes existentes no arquivo do
Instituto Moreira Salles. No segundo CD, podem ser ouvidos
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trechos de alguns programas e vinhetas da Rádio Nacional,
colhidos no acervo da emissora.
As fotografias e fac-símiles que acompanham o texto não
têm a função de servirem como meras ilustrações. Da mesma
forma que as faixas em áudio, as imagens foram incluídas pelo
relevante valor documental que lhes é intrínseco. Para tanto,
recorreu-se ao acervo do Instituto Moreira Salles, da Biblioteca
Nacional e da própria PRE-8.
Este é, portanto, um trabalho para ser lido, visto e
ouvido. Texto, iconografia e áudio fazem parte indissolúvel dos
pressupostos, reflexões e possíveis contribuições desta pesquisa.
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Capítulo 1
Dos mitos de origem à era dos gramofones
Aos poucos, o nosso samba
Sem sentirmos se aprimorou,
Pelos salões da sociedade
Sem cerimônia ele entrou.
Cartola

1.1. A casa de Tia Ciata e a Pequena África
A tradição oral em torno do samba cristalizou na
memória popular alguns belos mitos de origem, muitos deles
assimilados pela historiografia especializada ao longo do século
XX. Um desses mitos mais festejados é o que envolve o quintal
da mãe-de-santo Hilária Batista de Almeida, também conhecida
como Assiata de Oxum, ou simplesmente Tia Ciata.
Nascida em Santo Amaro da Purificação (BA), ela
representa a figura arquetípica das tias baianas, matriarcas que
se notabilizaram pelo protagonismo exercido nas respectivas
comunidades no Rio de Janeiro do final do século XIX e início
do século XX. Conselheiras espirituais e grandes festeiras, elas
faziam de suas casas um espaço ativo de sociabilidade para a
população negra, reunindo em torno do terreiro, no fundo do
quintal, os signos da fé e da folia.
“Havia o candomblé e neste tinha o jeje, o nagô e o
angola”, recordava João Machado Guedes, o João da Baiana,
sambista pioneiro, filho de Perciliana Maria Constança, a Tia
Perciliana. “A parte do ritual acontecia depois do samba”,
esclarecia João, relembrando os seus tempos de menino criado
ao som dos atabaques. “Primeiro havia a parte recreativa,
depois vinha a parte sagrada”.6
Chegada ao Rio por volta de 1870, Tia Ciata instalou-se
inicialmente da rua da Alfândega, transferindo-se em seguida
para o número 119 da rua Visconde de Itaúna, nas imediações
da praça 11 de Junho, a não menos mítica Praça Onze. O quintal
6

Depoimento de João Machado Guedes, o João da Baiana, ao Museu da
Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS-RJ), em 24 de agosto de 1966.
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de Ciata era considerado o epicentro da chamada “Pequena
África”, região compreendida entre a área portuária e as franjas
da zona do mangue, abrangendo os bairros adjacentes da Saúde,
Estácio, Santo Cristo, Gamboa e Cidade Nova.
O termo “Pequena África”, cunhado pelo pesquisador
Roberto Moura, foi historicamente inspirado em uma frase de
Heitor dos Prazeres, sambista e artista plástico naïf, que definia
aquela região específica como uma “África em miniatura”. 7 Foi
nessa nesga de território, no contexto das leis abolicionistas e
do fim da escravatura, que se fixaram grandes levas de excativos oriundos dos mais diferentes rincões rurais, sobretudo
das áreas economicamente decadentes do Nordeste açucareiro,
das exauridas zonas auríferas de Minas Gerais e das fazendas
abandonadas do Vale do Paraíba.
Antes submetido ao trabalho forçado nas lavouras e
zonas de minério, esse vasto contingente populacional migrara
para a então capital do país, em busca de ocupação e melhores
condições de vida. No Rio, contudo, os recém-libertos
encontraram espaço apenas em posições subalternas e à
margem do mercado formal de trabalho, vindo a alimentar as
estatísticas de subempregados – estivadores, pedreiros,
biscateiros, serventes, ambulantes – e desempregados da cidade
em geral.
A chegada de número tão expressivo de novos
moradores, incluindo o proletariado composto pelos imigrantes
europeus, provocou uma mudança radical na paisagem carioca.
Ao abarrotar as avenidas, ruas, vielas, biroscas, mercados,
feiras-livres e demais espaços de circulação urbana, aquela
impressionante massa humana introduziu na cartografia da
cidade o conceito de multidão – e provocou, por parte das
autoridades e das elites nauseadas, uma consequente
preocupação com a ordem social e a segurança pública.8
Velhos casarões senhoriais, localizados próximos ao
centro da cidade, foram abandonados pelos respectivos
proprietários, que partiram em direção a áreas consideradas

7

MOURA, Roberto, Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro, p. 93.
WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. “Da escravidão à liberdade:
dimensões de uma privacidade possível”. In Nicolau Sevcenko (org.) História
da Vida Privada. Vol. 2, p. 108.
8
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mais salubres e menos conspurcadas pela plebe. Ergueram-se
então novos e modernos palacetes no Flamengo, em Botafogo e,
mais adiante, em Copacabana, dando-se início à ocupação
gradativa da Zona Sul.
Na foto de Augusto Malta,
de 1903, o novo
personagem da
vida urbana carioca –
a multidão.
Acervo do
Instituto Moreira Salles

Os sobrados centenários das ruas centrais, outrora
erguidos como símbolo de opulência e do poder colonial, logo se
desvalorizaram e padeceram do efeito inexorável da
degradação. Convertidos em habitações populares e coletivas,
originaram os característicos cortiços, estalagens onde negros e
pobres encontravam guarida e moradia a baixo custo. A
imprensa da época referia-se a essas residências comunais como
“mundo de imundície”, “valhacouto de capoeiras e assassinos”.9
“São quase sempre rótulas lôbregas, onde vivem cinco,
seis ou mais pessoas”, assim descreveu o aposento de uma
dessas casas o jornalista Paulo Barreto, o João do Rio, em
crônica para a Gazeta de Notícias. “Nas salas, móveis
quebrados e sujos, esteirinhas, bancos; por cima das mesas,
terrinas, pucarinhos de água, chapéus de palha, ervas, pastas de
oleado onde se guarda o opelé [colar de búzios], nas paredes,
atabaques, vestuários esquisitos, vidros, e no quintal sempre
jabutis, galinhas pretas, galos e cabritos”.10

9

“Croniqueta”, A Estação. Rio de Janeiro, p. 13. 15 de fevereiro de 1893. LIMA,
Hermeto, “A cabeça de porco”. Revista da Semana, Rio de Janeiro, p 1. 2 de
agosto de 1924.
10 RIO, João do. As religiões do Rio, p. 29.
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No instante em que as autoridades políticas e sanitárias
propunham o incentivo à imigração europeia e colocavam em
ação um surto de reformas urbanas com o propósito simultâneo
de “embranquecer” e “civilizar” a paisagem carioca, tais
muquifos ficaram expostos às consequências históricas do
chamado “Bota-Abaixo”, a derrubada sistemática de habitações
populares, que deixou cerca de 14 mil pessoas sem moradia.
Uma ação higienista levada a cabo pelo então prefeito Pereira
Passos na área central da cidade, sob o pretexto oficial de se
alargar ruas, embelezar logradouros e eliminar focos de
pestilências e epidemias.11

Pereira Passos, em caricatura
de O Malho, edição de 18 de
março de 1905.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

“Vibrai, feri, exterminai, demoli, trabalhai e cantai sem
descanso, picaretas sagradas! Cada golpe dos vossos é uma
bênção e uma redenção!”, enaltecia o poeta Olavo Bilac,
representando o pensamento hegemônico entre as elites
econômicas e intelectuais do país. “Abri caminho à luz, rasgai
estradas ao ar, arrasai os pardieiros em que se alaparda a nossa
vergonha! E benditas sejais, por toda a eternidade, picaretas
implacáveis, exterminadoras do nosso opróbio!” 12
Tangidos para a encosta dos morros ainda cobertos pela
mata atlântica, tais indivíduos foram obrigados a construir
novas relações de vizinhança, expostos a situações de ainda
maior vulnerabilidade social, contribuindo para o processo de
formação das primeiras favelas cariocas.

11
12

BENCHIMOL, Jaime Larry, Pereira Passos: Um Haussmann tropical, p. 287.
Kosmos, Rio de Janeiro, outubro de 1907.
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A casa de Tia Ciata era um dos casarões degradados que
sobreviveram à sanha das picaretas do Bota Abaixo de Pereira
Passos. Pelo perfil arquitetônico relativamente modesto, de
único pavimento e platibanda singela, tratava-se de uma
edificação provavelmente datada de período já posterior à época

Aspecto das demolições
do "Bota Abaixo", no
Rio de Janeiro. In: O Rio
de Janeiro do BotaAbaixo, fotografias de
Augusto Malta, textos
de Marques Rebelo e
Antônio Bulhões

áurea em que a rua Visconde de Itaúna – antes rua do Sabão do
Mangue – abrigara algumas das famílias mais aristocráticas dos
tempos da Colônia e do Império.
Antiga via de acesso para as carruagens reais que
seguiam do centro com destino à Quinta da Boa Vista (a
residência oficial do príncipe regente D. João VI), o logradouro
entrara em decadência desde quando passara a receber os
primeiros pontos comerciais e pequenas manufaturas em suas
imediações.
O presumido risco de epidemias representado pelas
imediações dos “miasmas” do mangue também contribuiu para
afugentar do local as linhagens mais abastadas. Após a Guerra
do Paraguai, o antigo largo do Rocio Pequeno, localizado entre a
Visconde de Itaúna e a Senador Eusébio, terminou por ser
rebatizado como Praça 11 de Junho, em homenagem à data da
vitória das tropas brasileiras na Batalha do Riachuelo, em
1865.13
Apelidado popularmente de Praça Onze, o espaço viu
surgir a implantação progressiva de bares, cafés, tabernas,
alfaiatarias, açougues e barbearias, estabelecimentos que se
13

GERSON, Brasil, História das ruas do Rio, p. 191.
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transformaram em ponto de encontro proletário, território por
excelência de batuqueiros e capoeiristas.
De acordo com o testemunho dos antigos
frequentadores, é possível reconstituir-se a planta baixa da casa
de Tia Ciata, desenho que nos remete a uma série de
significados. Após o corredor estreito e comprido – que
atravessava o imóvel de ponta a ponta, cruzando a sala de
visitas, os quartos de dormir e a sala de jantar –, chegava-se à
cozinha, onde a doceira e cozinheira Ciata preparava tanto os
alimentos oferecidos aos orixás quanto os quitutes que expunha
à venda no tabuleiro que mantinha instalado na rua da Carioca.

Vista externa e planta

Depois de uma escadinha baixa de três degraus,
alcançava-se o quintal de terra batida, no fundo do qual um
galpão de madeira abrigava os instrumentos de percussão e os
objetos ritualísticos do candomblé. Em dias de festa, ainda de

baixa da Casa da Tia
Ciata, segundo Roberto
Moura. In: Tia Ciata e a
Pequena África no Rio
de Janeiro

acordo com o depoimento de velhos frequentadores do lugar, os
músicos de choro podiam tocar na sala de visitas, bem diante
das janelas e da porta de folha dupla que dava para a calçada e a
rua. O samba de partido-alto, a batucada e as rodas de capoeira
– assim como as cerimônias sagradas – aconteciam no quintal,
longe dos olhares e ouvidos de estranhos e, em especial, da
polícia.14
Afinal, as manifestações culturais de matrizes africanas,
associadas historicamente à criminalidade, à desordem, à
imoralidade, à feitiçaria e à prática da vadiagem, eram alvo de
14

MOURA, Roberto, op. cit., p. 102.
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repressão sistemática. No ano seguinte à proclamação da
República, o Código Penal então recém-decretado pelo novo
regime previa multa e pena de prisão para quem praticasse “a
magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias [...]
para fascinar e subjugar a credulidade pública” – o que a rigor
criminalizava todos os praticantes e sacerdotes do candomblé e
da umbanda.
Além disso, um capítulo inteiro do Código Penal –
“Capítulo XIII, dos vadios e capoeiras” – determinava o
enquadramento do indivíduo que deixasse de “exercitar
profissão, ofício, ou qualquer mister em que ganhe a vida, não
possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que
habite”.15
A chamada Lei da Vadiagem, decretada dois anos após a
abolição, fazia dos ex-escravos e descendentes de ex-cativos os
alvos prioritários, uma vez que a população negra, diante da
desigualdade de condições, desprovida de qualquer espécie de
qualificação profissional, não havia encontrado lugar na nova
lógica que passara a reger o mundo do trabalho. A simples posse
de um instrumento de percussão era interpretada como indício
de vagabundagem e mandingaria.
É comum citar-se a casa de Tia Ciata como um reduto
paradigmático, um “biombo social” no qual os perseguidos pelo
preconceito e pelo aparato repressivo encontravam amparo e
podiam exercer, com relativa liberdade, coletivamente, seus
costumes e crenças.16 “A festa, portanto, era também uma
fresta, espaço comunitário que subvertia a sujeição dos corpos à
lógica produtivista do mercado e à normatização dos
comportamentos exigidas pelos novos tempos, ditos
civilizados”.17
Lá, no quintal de Ciata, reza a tradição oral, teria nascido
o moderno samba urbano. Necessário dizer, entretanto, que
àquela altura a palavra “samba” ainda não designava um gênero
musical propriamente dito, com seus múltiplos estilos e
posteriores variantes: samba de breque, samba enredo, samba
15

Código Penal Brasileiro. Decreto No. 847, de 11 de outubro de 1890.
O conceito de “biombo social” atribuído à casa das tias baianas é sugerido
por SODRÉ, Muniz, Samba, o dono do corpo, p. 15.
17 LIRA NETO, Uma história do samba, vol. 1, p. 41.
16
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de morro, samba de partido-alto e samba de roda, entre tantos
outros.
1.2 Batuques: comunhão entre a carne e o espírito
O vocábulo “samba” era utilizado para nomear certo tipo
de reunião comunitária festiva, um determinado ambiente
cultural onde estaria presente um extenso conjunto de
linguagens e energias criativas, cuja composição abarcava itens
de vestuário, gestos, crenças, sons, cores, vozes, cheiros e
sabores, compreendendo assim um aglomerado de
intercorrências sonoras, cromáticas, gustativas, táteis e
olfativas. Ninguém fazia ou ouvia samba. As pessoas iam ao
samba.
“Samba”, portanto, correspondia a um espaço
privilegiado de performance, no sentido que o medievalista,
historiador e crítico literário suíço Paul Zumthor propunha para
o termo. Havia uma ligação direta, uma interdependência entre
emissores, destinatários, enunciados e todos os elementos
circunstanciais de uma ação comunicativa de tradição oral,
incluindo voz, entonação, olhares, respiração, gestos e
ambiência.18
Ali, tornava-se impraticável conceber um limiar preciso
entre a transcendência da voz e a afirmação do corpo, demarcar
uma fronteira inequívoca entre as elevações do espírito e a
vitalidade da carne. Daí o etnocentrismo dos antigos
colonizadores e viajantes europeus, diante de uma nítida
insuficiência tradutória no campo da cultura, ter reduzido toda
a riqueza de saberes religiosos e formas de lazer das matrizes
africanas a uma só palavra, única e simplificadora: “batuque”.19
Os tais “batuques”, precursores do moderno samba
urbano, demandavam a existência de uma roda, na qual os
brincantes se revezavam na emissão contínua de refrões e
cantos responsoriais intercalados por improvisos,
acompanhados de palmas e instrumentos percussivos:
pandeiros, reco-recos, agogôs e tambores dos mais variados

18
19

ZUMTHOR, Paul, Introdução à poesia oral, p. 174.
TINHORÃO, José Ramos, O som dos negros no Brasil, p. 55.
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tamanhos e espécies, além, eventualmente, do característico
prato-e-faca – que consiste em arranhar de forma cadenciada a
lâmina de uma faca de metal na borda de um prato esmaltado,
prática originária dos sambas rurais da Bahia.
“Batuque”, em gravura
incluída em Viagem pelo
Brasil (1817-1820),
de Spix e Martius.
Acervo da Biblioteca Nacional

“É uma das características originais das civilizações ao
sul do Saara a importância da percussão em seu funcionamento
social e seu comportamento linguístico”, indica Zumthor. "O
tambor marca o ritmo básico da voz, mantém-lhe o movimento
das síncopes, dos contratempos, provocando e regrando as
palmas, os passos de dança, o jogo gestual, suscitando figuras
recorrentes de linguagem”.20
A ascendência dessa comunhão entre voz e corpo,
percussão e dança, perdia-se na noite do tempo, no contágio de
temporalidades e na circulação de contribuições culturais das
mais variadas procedências, incluindo componentes ameríndios
e ibéricos-mouriscos, postos em contato sob a prevalência
rítmica dos tambores das matrizes africanas. Como ensina
Jerusa Pires Ferreira, era “o ancestral em novos corpos”.21
Do coco de praia cearense às chulas baianas do
Recôncavo, do tambor de crioula maranhense ao jongo do vale
do Parnaíba, do caxambu fluminense ao bambelô potiguar,
todas esses “batuques” rurais eram tributários de
encadeamentos, combinações, trocas e colagens realizadas a

20

ZUMTHOR, Paul, op. cit., pp. 188-9.
PIRES FERREIRA, Jerusa, Matrizes impressas do oral: conto russo no sertão,
p. 31.
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partir das ancestralidades da grande diáspora negra – universo
simbólico que por si só já reunia uma ampla gama de elementos
culturais, originários de uma miríade de etnias e nações,
homogeneizadas de forma perversa e artificial, ao longo dos
séculos de escravidão, com base simplesmente na coloração da
pele de seus integrantes e na condição de mercadoria imposta às
vítimas do tráfico negreiro.
No Rio de Janeiro, em diálogo com sonoridades urbanas
e danças de salão importadas – a exemplo da polca, da
habanera e do fandango – os múltiplos ritmos populares,
aproximados pelo adensamento populacional e pela
reconfiguração da paisagem humana, experimentaram novas
remoldagens, engastes e assimilações, semeando gêneros
musicais compósitos, como o lundu, o maxixe e o choro, frutos
da inclusão sincrônica e complexa de elementos plurais,
aparentemente díspares.
O "lundu", segundo
Rugendas, em gravura de
1835: umbigadas africanas
combinadas ao estalar
de dedos ibérico.
In: Revista de História da
Biblioteca Nacional, ano 1,
nº 8, fev/mar. 2006

No caso do lundu, por exemplo, a característica
umbigada das coreografias angolanas combinou-se ao estalar
dos dedos, aos braços elevados e às mãos postas à cintura,
gestos típicos dos bailados ibéricos. 22
Não havia, ainda, qualquer preocupação com a ideia de
originalidade e com o conceito de autoria. Tais valores, típicos
da modernidade, eram inexistentes no terreiro de areia batida
onde se encontravam os batuqueiros. Na verdade, nem mesmo a

22
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figura individualizada do “sambista”, tal qual como hoje a
conhecemos, sequer existia.
“Lá em casa se reuniam os pioneiros. Não havia esse
tratamento de ‘sambista’, e sim de pessoas que festejavam o
ritmo que era nosso”, confirmava Ernesto dos Santos, o Donga,
um dos nove filhos de Amélia Silvana de Araújo, a Tia Amélia.
“Era festa mesmo. Assim como havia na casa de minha mãe,
havia em todas as casas de conterrâneos dela”.23
O batuque apresentava-se como ação coletiva,
engendrada no fundo dos quintais pobres, onde estribilhos,
improvisos e desafios, pelo efeito da apropriação grupal e das
consequentes repetições, incorporava-se ao grande repertório
comum de procedimentos, retroalimentando o acervo das
gerações postas em comunhão sob a égide protetora das tias
baianas. “A performance de uma obra poética encontra, assim, a
plenitude e seu sentido na relação que a liga àquelas que a
precederam e àquelas que a seguirão”, analisa Zumthor. “Sua
potência criadora resulta de fato, em parte, da movência da
obra”. 24
Por isso mesmo, a memória em torno da figura matricial
de Ciata, consolidada por meio de narrativas congratulatórias
dos que a conheceram e dos que partilharam de sua
convivência, pode e deve ser expandida para uma valorização
mais ampla do conjunto das demais “tias baianas” – Tia Amélia,
Tia Bebiana, Tia Celeste, Tia Dadá, Tia Davina, Tia Gracinda,
Tia Perciliana, Tia Sadata e tantas outras tias – que
representavam idêntico papel para as comunidades negras
cariocas. Não apenas para aqueles grupos de afrodescendentes
instalados na chamada Pequena África, mas também para os
abrigados nos mais diversos bairros populares da cidade, o que
nos remete aos casos, por exemplo, de Tia Fé e Tia Tomásia, no
morro da Mangueira.25
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A função de liderança exercida por essas matriarcas se
explicava pelo esfacelamento familiar decorrente da escravidão.
Vínculos de parentesco haviam sido desfeitos por força do
tráfico, produzindo relações efêmeras, com maridos separados
compulsoriamente das respectivas mulheres, mães e pais
apartados de filhos e filhas. Após ocasionais alforrias, e mesmo
depois da abolição geral dos cativos, a atomização dos núcleos
familiares negros permaneceria uma realidade, em decorrência
da marginalização social e das precárias condições de
subsistência.
Na tentativa de se recompor um sentido de família, os
laços de parentesco eram restabelecidos não mais pelas
conexões naturais de consanguinidade, mas pelo senso de
pertencimento étnico e comunitário. Nesse aspecto, a
designação de “tia” era atribuída às mulheres negras que
respondiam, notadamente, pela manutenção dos serviços
religiosos, no papel sagrado de mãe-de-santo.26
Assim como se faz necessário ampliar o cenário da
gênese do moderno samba urbano para além dos limites do
quintal de Assiata de Oxum, também parece pertinente
relativizar a centralidade do próprio conceito de Pequena África.
Devido às migrações contínuas, as camadas populares – sempre
majoritariamente negras – já se irradiavam pelos subúrbios,
fixando-se em territórios pertencentes a antigas freguesias
rurais, a exemplo de Irajá e Inhaúma.
Regiões antes caracterizadas pela presença de chácaras,
sítios, granjas, engenhos e fazendas de gado fragmentavam-se
pelo efeito de loteamentos comerciais e ocupações clandestinas.
“Aquelas freguesias, de Éden que eram até então, passaram a
covil de jogadores, ladrões e assassinos”, escandalizava-se um
articulista anônimo do jornal O Carbonário.27
Como parte do mesmo processo indutivo de
redistribuição populacional, o prolongamento das linhas férreas
e das linhas de bonde direcionava e retroalimentava o fluxo de
moradores em direção à zona norte, dando origem aos

26
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primeiros bairros periféricos, como Penha, Bonsucesso, Ramos,
Olaria, Madureira e Oswaldo Cruz.
Desse modo, em vez de se imaginar uma única Pequena
África, idealizada e circunscrita à zona portuária e bairros
contíguos, melhor seria compreender a existência de uma
pluralidade de outras pequenas áfricas, disseminadas por toda a
malha suburbana da cidade.
Bonde MadureiraPenha: a Pequena
África se espalha
pelos subúrbios.
Acervo Instituto
Moreira Salles

Cada uma delas possuía a sua própria infinidade de
terreiros e quintais, onde os folguedos populares de matrizes
africanas ganhariam novos contornos e configurações,
começando a balizar, ao mesmo tempo, um novo sentido para a
palavra “samba” – que deixava de ser um sinônimo genérico de
festa para designar, aos poucos, um gênero musical específico,
com suas consequentes derivações.
Embora seja inexequível determinar o exato momento
em que isso ocorreu, parece evidente que tenha sido decisiva,
para tanto, a apropriação do termo pelo então nascente
mercado fonográfico.
1.3. Nasce o “compositor de sambas”
Não há consenso sobre a etimologia exata do termo
samba. Há autores que acreditam ser a palavra originária da
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língua do povo quioco, de Angola, no qual samba tem a função
de verbo e o sentido de “cabriolar, brincar, divertir-se como um
cabrito”. Já no quicongo, língua também falada em Angola,
existe sàmba, transcrito dessa forma,
com acento agudo, que designa um tipo
de dança na qual os dançarinos batem
o peito um contra o outro.
Em quimbundo, por sua vez,
semba significa “separar”, em uma
primeira acepção, e “galantear”, em
outra, ambas sugerindo o movimento
característico da umbigada, comuns às
danças dos povos bantos. Também há
os que defendam que a origem estaria
em Samba, com maiúscula, nome de
uma divindade africana protetora dos
caçadores. Por fim, existem autores ainda que preferem ver uma
provável influência de zambra, bailado ibérico de origem
moura, e mesmo de camba, um tipo de dança ameríndia.28
Com base no Dicionário do folclore brasileiro, de

Referência à palavra
"samba", no Diário de
Pernambuco, edição
de 4 de agosto de 1830.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

Câmara Cascudo, costuma-se assegurar, na bibliografia
concernente ao tema, que a primeira vez em que a palavra
“samba” foi gravada em letra de forma teria ocorrido em 1838,
nas páginas do jornal pernambucano O Carapuceiro, em texto
assinado pelo padre Miguel do Sacramento Lopes da Gama,
professor de retórica do seminário de Olinda. No artigo, Lopes
da Gama fazia referência em tom pejorativo a um certo “samba
d’almocreves”, considerado grotesco e de mau gosto. 29
Porém, por meio de pesquisas em jornais de época,
conseguimos localizar um texto datado de oito anos antes, 1830,
no qual um colaborador do Diário de Pernambuco já citara o
termo, sob o pseudônimo de “O Imperialista Constitucional”, ao
comentar a decisão do governador das armas de transferir para
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o interior da província oficiais acusados de facilitar fugas de
prisioneiros do forte de Cinco Pontas, em Recife. “A ociosidade
disporá aos mais bem conduzidos a se entreterem nas pescarias
de currais e trepações de coqueiros, em cujos passatempos serão
recebidos com agrado a viola e o samba”.30
Contudo, é impossível precisar quando o termo foi
utilizado pela primeira vez para definir um gênero musical
específico. Não parece haver dúvidas de que, assim como o
lundu e o maxixe, o samba tenha surgido da mesma capacidade
de relacionar materiais e ritmos, oriundos de diferentes
procedências. Ele, por certo, é produto da autodevoração, do
entrelaçamento entre a síncopa das rítmicas africanas, as modas
ibero-caboclas de violas e os ecos do sistema tonal europeu, ou
seja, dos interstícios entre os batuques negros e os floreios dos
salões da corte, das confluências intercambiantes e das
circularidades entre religião e festa, campo e cidade, ralé e elite,
carne e espírito.
O samba, portanto, pode ser entendido como um
fenômeno cultural essencialmente antropofágico, no sentido
que Oswald de Andrade conferia ao termo. Essa tessitura de
campos relacionais diversos não se deu, obviamente, por meio
de um processo de assimilação harmoniosa e espontânea, sem
confrontos e conflitos, sem cargas explícitas de violência e
preconceito.
Quando, por exemplo, em janeiro de 1922, o grupo Oito
Batutas – comandado por Donga e Pixinguinha – anunciou que
estava de partida para uma turnê em Paris, a Gazeta de Notícias
protestou. “É como se aparecessem na avenida Rio Branco, à
hora de grande movimento, um grupo de africanos a chamar a
atenção com uns chocalhos e outros apetrechos com que
costumam sambar em seu país”, comparou o jornal. “Se os
franceses, quando nos olham de frente, já são tão irônicos, que
dirão agora, que os Oito Batutas, em plena Paris, irão exibir as
coisas de nosso país pelo avesso?”31
Mas o fato é que, posta em contato com as musicalidades
brancas e europeias, a música negra apropriou-se da riqueza
30

O Imperialista Constitucional, “Ordem do dia”, Diário de Pernambuco, 4
de agosto de 1830.
31 “Os Oito Batutas”. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, p. 2, 22 de janeiro de 1922.
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melódica destas, sabendo resguardar, no entanto, o poder das
matrizes rítmicas presentes na síncopa tipicamente africana, ou
seja, no prolongamento do som de um tempo fraco em um
tempo forte: “Era uma tática de falsa submissão: o negro
acatava o sistema tonal europeu, mas ao mesmo tempo o
desestabilizava, ritmicamente, através da síncopa”, sugere
Muniz Sodré.32
Nos primórdios do mercado fonográfico, era comum que
as gravadoras trouxessem, no selo do disco, entre parênteses,
logo abaixo do título das músicas, o estilo a que supostamente
pertenciam. Quando foi até a Biblioteca Nacional, em novembro
de 1916, registrar a autoria de “Pelo telefone” como samba, e,
em janeiro do ano seguinte, à Casa Edison, para vender os
direitos de gravação da mesma música, Ernesto Joaquim Maria
dos Santos, o Donga, não estava criando um gênero musical, ao

DOCUMENTO
SONORO
Disco 1
Faixa 1
“Pelo Telefone” (Donga
e Mauro de Almeida).
Intérprete: Bahiano.
Disco Odeon 121322.
(1917). Acervo do
Instituto Moreira Salles

contrário do que muitos pensam e alardeiam.

Selo do disco
original com a
gravação de
“Pelo telefone”,
definido como
“samba” (1917).
Acervo
Almirante.
Museu da
Imagem e do
Som do Rio de
Janeiro (MIS-RJ)

DOCUMENTO
SONORO
Disco 1
Faixa 2
“Samba dos
avacalhados” (Sem
indicação de autoria).
Intérprete: Grupo
Pacheco. Disco Phoenix
70692. (s/d). Acervo do
Instituto Moreira
Salles.

Desde 1902, ano em que se iniciaram as gravações de
discos no país, dezenas de outras músicas já haviam sido
lançadas no Rio de Janeiro com o título de samba – ou
definidas com tal classificação no selo do disco. Entre elas,
“Samba roxo”, “Samba dos avacalhados”, “Samba do pessoal
descarado” e “Samba do urubu”, quase todas em gravações de
qualidade precária, sem maiores referências aos autores ou às
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datas precisas de registro nos selos originais e nos respectivos
catálogos das casas gravadoras.33
Recentemente, o pesquisador Sandor Buys conseguiu
levantar uma relação de mais 17 faixas, lançadas em Porto
Alegre entre os anos de 1913 e 1916, pelo selo Disco Gaúcho,
todas também rotuladas como sambas: “Joaquina”, “Mulata do
norte”, “Nhá Maruca foi simbora”, “Vadeia caboclinho”, “Ya-Ya
vem à janela”, “Nhá moça” e “Só contigo quero viver”, por
exemplo. Como de praxe à época, a maioria delas não trazia o
nome dos respectivos autores, mas tão somente o dos
intérpretes.34
Tais constatações já seriam suficientes para descartar a
primazia de “Pelo telefone”. Mas, para além disso, a música
registrada por Donga não se tratava exatamente de um samba,
pelo menos no sentido hoje atribuído ao termo. Do ponto de
vista rítmico e melódico, era muito mais próximo do maxixe,
fato reconhecido inclusive pelo próprio Donga: “Fiz o samba,
não procurando me afastar muito do maxixe, música que estava
bastante em voga”.35
Daí, a rigor, não parecer razoável a ideia celebratória de
um suposto centenário do samba, como há pouco se pretendeu
solenizar. Afinal, não é possível determinar o marco zero, a
certidão de nascimento, o momento exato em que nasce um
gênero musical. Ele será sempre um produto coletivo, obra de
gerações, de influências múltiplas e cambiantes.
O que Donga inaugurou, com eficiência e perspicácia, foi
a consciência e a preocupação com o conceito de autoria no
samba, ou melhor, com o “direito de autor”, apropriando-se e
apresentando-se publicamente como único dono de um bem
comunitário. “Procedimento que de um só golpe exclui o
público, a quem é negado todo sentimento de participação na
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Para a relação completa dos sambas gravados antes de “Pelo telefone”, ver
o fascículo História do samba, vol. 1. Editora Globo.
34 A relação completa das músicas lançadas como samba pelo selo Disco
Gaúcho pode ser conferida na página do pesquisador Sandor Buys na
internet:
https://sandorbuys.wordpress.com/2017/05/16/os-17-sambasgravados-pela-casa-a-electrica-em-porto-alegre-de-1913-a-1916/. Acesso em 6
de setembro de 2017.
35 Depoimento de Ernesto dos Santos, o Donga, ao Museu da Imagem e do
Som do Rio de Janeiro (MIS-RJ), em 2 de abril de 1969.
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produção da obra”, diz Zumthor, a respeito da comercialização
individual dos produtos culturais coletivos.36
Na realidade, “Pelo telefone” consiste de uma colcha de
retalhos, uma bricolagem de múltiplos versos e refrões que
circulavam, havia tempo, pelos terreiros e fundos de quintal de
todo o país. Em uma antologia de poemas populares publicada
em 1912, intitulada Folclore Pernambucano, organizada pelo
jornalista e pesquisador recifense Pereira da Costa, já se dava
notícia, por exemplo, de uma ciranda nordestina na qual os
versos “Olha a rolinha/ Doce, doce/ caiu no laço/ Doce, doce/
Do nosso amor” eram em tudo semelhantes ao seguinte trecho
de “Pelo telefone”: “Ai, se a rolinha/ Sinhô, Sinhô/ Se
embaraçou/ Sinhô, Sinhô”.
A reelaboração de algo que pertencia ao domínio público
incluía a linha melódica da composição tradicional, conforme
deixa clara a transcrição da partitura da mesma ciranda
estampada na edição de 1911 do Almanaque Tico-Tico – seis
anos antes, portanto, da gravação feita pela Casa Edison com
autoria atribuída a Donga.37
O êxito retumbante de “Pelo telefone” à época deveu-se,
sem dúvida, a uma estratégia bem urdida de difusão da música
junto às classes médias cariocas, levada a cabo por seu “autor”.
Antes do lançamento em disco, Donga fez distribuir as
partituras da obra entre as principais fanfarras, charangas e
bandas militares da cidade, que depois a executaram à exaustão
em retretas na praça pública.
Quando os compositores populares tinham na venda de
partituras a principal fonte de remuneração por seu trabalho
artístico, Donga cedeu-as graciosamente aos músicos,
investindo na divulgação prévia da melodia entre a população
da cidade. Ao solicitar ao jornalista Mauro de Almeida, o Peru
dos Pés-Frios, para que adaptasse versos e refrões populares,
afim de encaixá-los na faixa do disco, Donga estabeleceu novo
trunfo, constituindo parceria com um dos principais cronistas
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carnavalescos cariocas da época, titular de uma coluna
especializada no periódico A Rua.
Para alcançar ainda maior visibilidade nas páginas da
imprensa, cavou notas junto a colunistas que escreviam em
jornais concorrentes e de grande circulação, a exemplo de
Francisco Guimarães, o Vagalume, do Jornal do Brasil. Como
se não bastasse, dedicou a música ao carnavalesco Norberto do
Amaral Júnior, o Morcego, figura popularíssima da cidade,
célebre por suas fantasias berrantes e originais.
Partitura de “Pelo telefone”.
Acervo de Almirante.
Museu da Imagem e do
Som do Rio de Janeiro (MIS-RJ)

Donga introduzia, assim, o
procedimento de divulgar e fazer circular
comercialmente, de forma individualizada,
profissional e metódica, uma música de
extração popular para ser executada
durante o Carnaval – instituindo, de resto,
uma conexão pioneira entre o samba e os
festejos de Momo, vínculo que em pouco
tempo se tornaria indissolúvel.
Até então, nos primeiros anos do
século XX, quando a festa de Momo já
começara a se consolidar no calendário oficial da cidade como o
maior folguedo popular do Rio de Janeiro, os corsos e desfiles
de fantasia eram animados por uma trilha sonora eclética, onde
havia lugar para cançonetas, emboladas, polcas, toadas, valsas,
xotes e até mesmo árias de ópera: no Carnaval de 1907, o
rancho Ameno Resedá desfilou ao som de O guarani, de Carlos
Gomes, e La Bohème, de Giacomo Puccini.38
A atitude de Donga ao registrar “Pelo telefone” como
obra autoral, reivindicando para si a propriedade mercantil da
música, provocou imediata contestação por parte de amigos,
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frequentadores das rodas de partido-alto que aconteciam nos
fundos dos quintais da zona portuária.
Uma nota anônima em forma de paródia, publicada no
Jornal do Brasil, em 5 de fevereiro de 1917, advertia ao público
que tanto a letra quanto a melodia de “Pelo telefone” não eram
criação individual de Donga, e sim obra coletiva:
Pelo telefone a minha boa gente
Mandou me avisar
Que o meu bom arranjo era oferecido
Para se cantar!
[...]

Ó que caradura dizer nas rodas
Que este arranjo é teu?...
É do bom Hilário e da velha Ciata
Que o Sinhô escreveu!...

Tomara que tu apanhes
Pra não tornar a fazer isso,
Escrever o que é dos outros,
Sem olhar o compromisso. 39

De todo modo, a demonstração de que o samba
carnavalesco poderia ser um produto de mercado rentável,
consumido pela classe média, levou muitos outros a se lançarem
na trilha aberta por Donga.
Nos anos imediatamente seguintes a 1917, o folião
carioca assistiu ao lançamento de uma profusão quase febril de
músicas do gênero, o que deu visibilidade a toda uma geração
de compositores, a maioria negros, oriundos das camadas
populares e responsáveis pelo que se pode definir como a “fase
heroica” do samba.
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1.4. Limites técnicos impõem soluções criativas
O advento das primeiras casas gravadoras no país irá
inserir novos graus de remoldagem e combinação na gênese e
evolução do moderno samba urbano. Curiosamente,
contribuíram para isso as próprias condições técnicas do
sistema de gravação mecânica – no qual o cantor precisava
praticamente gritar diante de uma campânula de bronze para
fazer vibrar uma agulha, acoplada ao diafragma de borracha
responsável por imprimir os sulcos na matriz que serviria de
molde aos discos de cera.
Sistema de gravação
mecânica, com o cantor
diante de uma campânula de
bronze. Disponível em http://
www.mainspringpress.com/
studio_photos.html

Os limites iniciais impostos à captação dos sons, ainda
na fase mecânica da indústria fonográfica – sistema que
perdurou durante as duas primeiras décadas do século XX –
não recomendavam o acesso dos instrumentos percussivos e
mesmo de grupos corais às dependências dos estúdios de
gravação. Para evitar o alarido presente na gravação do “Samba
dos avacalhados”, por exemplo, músicas nascidas nas rodas de
fundo de quintal, em meio a vozearia dos tambores e ao
estardalhaço dos coros e das palmas coletivas, quando
transpostas para o disco, apareciam em versão necessariamente
miniaturizada e, pode-se dizer, higienizada.
“Apenas uma faixa de frequência sonora muito limitada
era registrada”, expõe o pesquisador Humberto Franceschi.
“Nessa primeira fase, os níveis captados não podem ser

!36

comparados com os da posterior fase elétrica e, muito menos,
com os da percepção auditiva humana”. 40
Os arranjos eram escritos na maioria das vezes para
instrumentos de corda (violão e cavaquinho) e sopro (flauta,
clarinete, trompetes, tuba, trombones ou pistons), de
sonoridades consideradas mais compatíveis com os recursos
tecnológicos então disponíveis.
Ao ouvir-se a gravação de um “samba” prensado nos
primórdios do mercado fonográfico, é preciso ter-se em mente,
portanto, que o som roufenho contido no velho disco de cera
não reproduz – nem poderia reproduzir, devido às
impossibilidades técnicas – a ambiência original em que a
composição foi gestada. Assim, como fica evidente, por
exemplo, na gravação do samba “A Pombinha”, de Donga e
Pixinguinha, pelo cantor Bahiano, a gravação mecânica não
fornecia a mais pálida ideia da experiência viva que teria
acompanhado as admissíveis apresentações prévias na
respectiva comunidade.
A essa defasagem e a esse rompimento no eixo espaçotempo entre o som original e sua reprodução, instituídos pela
ausência física da voz, Zumthor irá denominar de “oralidade

DOCUMENTO
SONORO
Disco 1
Faixa 3
“A pombinha”
(Donga e
Pixinguinha).
Intérprete: Bahiano.
Disco Odeon
121533. (s/d).
Acervo do Instituto
Moreira Salles

mediatizada”, enquanto o musicólogo canadense Murray
Schafer preferirá defini-la, de modo sugestivo, como
esquizofonia. “O prefixo grego schizo significa cortar, separar; e
phone é a palavra grega para voz”, explica Schafer.
“Esquizofonia refere-se ao rompimento entre um som original e
sua transmissão ou reprodução eletroacústica”. 41
Por um lado, diante da portabilidade do objeto disco, da
performance mediatizada, da esquizofonia, o samba, amoldado
a um suporte artificial, dissociava-se da corporeidade do
terreiro. Mas, por outro, ampliava seu alcance para outras
camadas da sociedade, atingindo as classes médias,
consumidoras de gramofones e fonógrafos.
O que parecia ser uma perda inevitável de
“autenticidade” e uma rendição aos ditames do mercado,
tornava-se também uma possibilidade de ganho estético, na
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medida que tais circunstâncias técnicas iriam exigir soluções
criativas por parte de arranjadores e intérpretes. O fato de os
maestros responsáveis pelo arranjo das gravadoras brasileiras
da época serem, em grande maioria, músicos de procedência
estrangeira – entre eles, destacavam-se Simon Boutman, Lucio
Chameck, Ignacio Kolman e Harry Kosarin – impunha ao
produto final outras inevitáveis readequações sonoras.
Tais intervenções e remoldagens nem sempre foram
acolhidas, de imediato e de bom grado, pelos que lhe eram
contemporâneos. O jornalista e compositor Orestes Barbosa,
por exemplo, tinha na conta de “deformadores do samba” os
maestros arranjadores Boutman, Chameck, Kolman, Kosarin e
todos os “outros judeus que tudo fazem para entravar o surto do
que é o Brasil”.42
O samba, mais uma vez, antropofagicamente, ao chegar
à era do disco e da mediatização do som, deparava-se com
novos conflitos, mas também, de modo contraditório,
experimentava novas possibilidades de deglutições culturais e
artísticas.
Em vez do improviso, do canto responsorial e do tempo
indefinido da roda (que permaneceriam existindo nos terreiros,
na forma do partido-alto), o padrão de gravação e o limite
instituído pelo tamanho da faixa do disco estabeleceriam
formatos fixos e cronometrados, como o samba de três minutos,
composto em duas partes determinadas, configuração que mais
tarde viria a se constituir em um clássico do gênero, consagrado
em parcerias antológicas. Um modelo usual até hoje, no qual
um determinado sambista faz a primeira parte; outro, a
segunda.
1.5. O samba se converte em mercadoria
Desfeito o ambiente interpessoal da performance, surgia
a figura da plateia, o papel do ouvinte. Nos primórdios do
samba urbano, antes do aparecimento do rádio, o grande canal
de divulgação para os músicos que já começavam a se definir
como sambistas era a audiência da tradicional festa em louvor à

42

MÁXIMO, João; DIDIER, Carlos, Noel Rosa: Uma biografia, p. 244

!38

Nossa Senhora da Penha, realizada durante os quatro finais de
semana do mês de outubro.
Era lá, entre o rebuliço das barraquinhas de prendas,
bebidas e comidas típicas, que os maiorais mediam forças a
cada temporada, disputando os acirrados concursos anuais de
samba. Na ocasião, tinham a oportunidade de testar pela
primeira vez, diante do público e com quatro meses de
antecedência, o apelo popular das composições que pretendiam
transformar em sucesso no Carnaval seguinte.
Aspecto da Festa da
Penha em 1915, Acervo
Almirante. Museu da
Imagem e do Som do Rio
de Janeiro (MIS-RJ)

Muitos dos principais êxitos fonográficos da década de
1920 surgiram dessa competição, protagonizada em especial
pelos adversários José Luís de Morais, o Caninha, e José
Barbosa da Silva, o Sinhô, quase sempre campeões em anos
alternados, reeditando-se a rivalidade a cada nova edição da
Festa da Penha. Uma quadrinha famosa da época, atribuída por
alguns pesquisadores ao próprio Caninha, por outros
considerada criação do cronista e teatrólogo Carlos Bittencourt,
sintetizava o espírito da acirrada concorrência entre os dois:

DOCUMENTO
SONORO
Disco 1
Faixa 4
“Quem vem atrás
fecha a porta”
(Caninha).
Intérprete: Bahiano e
Izaltina. Disco
Odeon 121729. (s/d).
Acervo do Instituto
Moreira Salles

São dois cabras perigosos,
Dois diabos infernais:
José Barbosa da Silva,
José Luís de Morais. 43
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Caricatura de Sinhô,
o “Rei do Samba”,
por K.lixto. Arquivo
Almirante. Museu
da Imagem e do Som
do Rio de Janeiro
(MIS-RJ)

Coube a Sinhô, em especial, encarnar pela primeira vez,
de forma sistemática, a figura do compositor profissional,
apresentando-se ao piano em casas noturnas e escrevendo
músicas para o teatro de revistas, sem jamais descuidar das
questões relativas aos direitos de autor. Cioso da propriedade de
sua obra, apelidado de “O Rei do Samba” por seus
contemporâneos, mandou confeccionar um carimbo – que
autenticava com a respectiva rubrica – para identificar os
exemplares autorizados de suas partituras, denunciando à
polícia eventuais infratores que imprimiam cópias à sorrelfa,
sem seu expresso consentimento.
O que antes possuía apenas valor de uso comunitário,
passava a ter valor de troca, como propriedade privada. Com
efeito, em 1918, apenas dois anos depois de a legislação instituir
a apreensão de qualquer material artístico por violação de
direitos autorais, Sinhô conseguiu que uma patrulha policial
desse uma batida em uma loja de artigos musicais, a Casa
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Bevilacqua, para confiscar partituras suas, comercializadas sem
os devidos carimbo e rubrica.44
A despeito de tamanho zelo com a questão dos direitos
de autor, Sinhô não tinha pudores de se apropriar de músicas
alheias, o que lhe rendeu a fama de contumaz plagiário. É
atribuída a ele, inclusive, a célebre frase que teria dito em sua
defesa, ao ser apanhado em flagrante delito pelo colega Heitor
dos Prazeres, que por essa época andava em companhia dos
malandros do bairro do Estácio e reclamava para si a autoria do
samba “Ora, vejam só”, sucesso em disco gravado em 1927 pelo
cantor Francisco Alves e creditado no selo como sendo de
autoria de Sinhô:
“Samba é como passarinho, é de quem pegar primeiro”,
teria justificado.45
O episódio transcende o caráter do meramente
anedótico. A frase matreira atribuída a Sinhô explicitava que o
samba vivia um período de transição, no qual a ideia de música
de extração popular como obra anônima e espontânea, sujeita a

DOCUMENTO
SONORO
Disco 1
Faixa 5
“Ora, vejam só”
(Sinhô). Intérprete:
Francisco Alves. Disco
Odeon 123273. (s/d).
Acervo do Instituto
Moreira Salles

livres apropriações – “como um passarinho” – já convivia e
conflitava com o conceito de composição popular como produto
de mercado, passível de ser comprado, e, também, por
consequência, furtado, passando a ser de “quem pegasse
primeiro”.
O fato de o caso envolver Francisco Alves permite a
oportunidade de se introduzir, a essa altura da discussão do
tema, a figura decisiva do cantor que trocara o picadeiro dos
circos mambembes pelos estúdios de gravação, passando à
história não só como uma das mais belas vozes da música
popular brasileira de todos os tempos, mas também como um
dos maiores compradores de samba de que se tem notícia – o
que, aliás, lhe valeu entre os críticos a qualificação irônica de
comprositor.
Francisco Alves iniciara a carreira profissional em 1920,
na Disco Popular, gravando composições de Sinhô e
transformando em êxito comercial instantâneo músicas como
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“O pé de anjo”, “Fala, meu louro” e
“Alivia estes olhos”. Nos anos
imediatamente seguintes, pela Odeon,
gravara

uma

sequência

impressionante de discos, incluindo
maxixes, marchas, choros, ragtimes,
cateretês, foxtrotes e sambas
carnavalescos.
A partir de 1927, depois de emplacar
dezenas de sucessos de autoria alheia,
começou a lançar composições
assinadas por ele próprio, a exemplo
de “Me faz carinhos” e “A
malandragem” (que retomavam a
temática de “Ora, vejam só”). Ambas,
na verdade, não eram criações suas.
Tinham sido compradas a dois jovens
sambistas do bairro do Estácio,
Ismael Silva e Alcebíades Barcelos, o
Bide.
A venda de sambas tornara-se prática
comum à época, constituindo um
meio de sobrevivência para muitos
compositores do subúrbio e do morro
Anúncio dos discos Odeon
para o Carnaval: o samba
"Me faz carinhos”, de Bide,
aparece como sendo de autoria
de Francisco Alves.
Correio da Manhã, 5 de
fevereiro de 1928.
Hemeroteca da Biblioteca
Nacional

e, em contrapartida, carreando
polpudos rendimentos para
comprositores como Francisco Alves.
Porém, é inegável que a maior parte
dos lucros do rentável comércio de
sambas ficava concentrada nas mãos
das gravadoras. À época, a Casa

Edison, que explorava o selo Odeon, pagava aos compositores
de $100 a $300 (cem a trezentos réis), a título de direitos
autorais por face de disco vendido. Como a tiragem média de
uma gravação era de 250 exemplares, o autor podia receber
entre 25$000 e 75$000 (vinte e cinco mil e setenta e cinco mil
réis) por composição.
Por sua vez, um cantor como Francisco Alves ganhava,
pelos termos do contrato assinado com a Odeon, $200
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(duzentos réis) por face, o que resultava no total máximo de
50$000 (cinquenta mil réis) a cada música gravada. Se
constasse no disco, ao mesmo tempo, como autor e intérprete,
podia vir a faturar então até 125$000 (cento e vinte e cinco mil
réis) por faixa. Enquanto isso, o tcheco Fred Figner,
proprietário da Casa Edison, declarava um lucro líquido de
700:000$000 (setecentos contos de réis) por ano.46
Pelo exposto, o samba, herdeiro das ancestralidades
lúdicas e rítmicas africanas, fruto do amálgama de contribuições
múltiplas, fazia sua entrada no mercado do entretenimento
como um produto capaz de mobilizar grandes quantidades de
capital. Isso não significava, porém, que instrumentistas e
compositores populares, mesmo elevados à categoria de artistas
profissionais, fossem alvo de menores cargas de preconceito.47
Embora o samba conseguisse amplo alcance a partir da
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SONORO
Disco 1
Faixa 6
“Me faz carinhos”
(Ismael Silva, embora
no disco a autoria fosse
atribuída a Francisco
Alves). Intérprete:
Francisco Alves. Disco
Odeon 10100. (1927).
Acervo do Instituto
Moreira Salles

mediatização do disco, os sambistas negros não desfrutavam,
em igualdade de condições, das benesses da indústria
fonográfica. Nem mesmo aqueles que, como era o caso dos
bambas do Estácio – como Ismael Silva, Bide e Nilton Bastos –,
começavam a impor novos graus de inventividade ao gênero.
DOCUMENTO
SONORO

1.6. Os bambas do Estácio: o elogio da malandragem
Um dos méritos históricos de Francisco Alves foi ter
descoberto – com seu inegável talento para farejar composições
de autores populares e transformá-las em sucessos comerciais –
uma extraordinária geração de sambistas do bairro do Estácio,
compositores responsáveis por uma nova e decisiva
transformação no samba como gênero musical e fenômeno

Disco 1
Faixa 7
“A malandragem”
(Bide, embora no disco
a autoria fosse
atribuída a Francisco
Alves). Intérprete:
Francisco Alves. Disco
Odeon 10113. (1928).
Acervo do Instituto
Moreira Salles

estético.
Com batidas ainda mais sincopadas e, ao mesmo tempo,
mais alongadas em relação aos sambas amaxixados dos
pioneiros da Praça Onze, o padrão contramétrico dos estacianos
– o “bum bum paticumbum prugurudum…”, na célebre
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onomatopeia cunhada por Ismael Silva – impôs ao ritmo um
novo paradigma a partir da década de 1930.48
De acordo com o próprio Ismael Silva, a mudança teria
decorrido da necessidade estabelecida pelos desfiles da Deixa
Falar, agremiação recreativa e carnavalesca do Estácio, embrião
das primeiras escolas de samba:
“Quando comecei, o samba não dava para os
grupamentos carnavalescos andarem nas ruas, conforme a
gente vê hoje em dia”, contava Ismael. “O samba era assim: tan
tantan tan tantan. […] Como é que um bloco ia andar na rua
desse jeito?”, indagava, elevando e sacudindo os braços de um
lado para o outro, caricaturando os compassos do maxixe.
“Aí, então, a gente começou a fazer um samba assim:
bum bum paticumbum prugurudum…”, entusiasmava-se
Ismael, balançando o corpo inteiro, simulando com a boca os
estrondos de uma batucada. “Veja a diferença!”, sorria,
elevando e abaixando os punhos cerrados alternadamente,
como se estivesse fustigando dois tambores invisíveis. “A gente
precisava de um samba para movimentar os braços assim, para
frente e para trás nos desfiles”.49
Uma das características extramusicais dessa plêiade de
sambistas que orbitavam pelos botecos e lupanares do bairro do
Estácio – e também da Lapa – era a condição, comum a quase
todos eles, de viverem à margem do mundo do trabalho e
ganharem a vida à base de expedientes escusos.
Boa parte deles era composta de punguistas, cafetões e
trapaceiros em bancas de jogo clandestino. A maioria teve
sucessivas passagens pelas delegacias e penitenciárias,
respondendo por crimes que incluíam roubos, furtos, lesões
corporais e tentativas de assassinato. Cronistas do cotidiano,
refletiam em suas composições um ambiente social marcado
por constantes tensões com a polícia e as autoridades em geral,
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enfatizando, em sua defesa, o elogio romantizado da
malandragem.
A pecha de “malandro”, para eles próprios, não
constituía demérito ou estigma de ordem moral. Era a resposta
possível para a lógica do trabalho assalariado que reservava, aos
negros e afrodescendentes, a posição de trabalhadores braçais
ou mesmo de simples mendicantes.50
Nas letras dos sambas surgidos do Estácio, a figura
idealizada e estereotipada do “malandro” – a imagem do sujeito
folgazão, anti-herói dionisíaco, de camisa listrada ou terno
branco, sapato bicolor e pandeiro na mão, sempre prometendo
largar a orgia pelo carinho da mulher amada – ficou
definitivamente cristalizada no cancioneiro popular brasileiro.
Na vida real, contudo, não havia muito espaço para
romantizações. Vários deles terminaram seus dias
precocemente, em trocas de navalhadas e sangrentas brigas de
rua. Outros tiveram o organismo arruinado pela sífilis ou pela
tuberculose, moléstias adquiridas nas infindáveis noitadas de
arruaça e boemia.
O caráter transgressivo da malandragem, devidamente
estetizado e convertido em elemento lúdico pelo samba,
renderia um ciclo quase infindável de composições, tendo o
padrão rítmico e temático do pessoal do Estácio influenciado
grande número de jovens compositores.
Não à toa, a figura dionisíaca do malandro ficará,
sobretudo, associada à vida dissoluta, ao descoroamento das
hierarquias sociais e, por extensão, ao Carnaval,
primordialmente o lugar da inversão da ordem estabelecida e da
fuga temporária da realidade, conforme analisou Bakhtin.51
Francisco Alves, sempre atento às novidades e ao que se
produzia para além dos circuitos convencionais da indústria
fonográfica, foi um dos primeiros intérpretes a explorar, à
exaustão, o ciclo temático da malandragem. Chegou mesmo a
estabelecer uma sociedade com Ismael Silva e Nilton Bastos,
gravando com exclusividade por longo período todas as
composições da dupla, ficando expressamente combinado que
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ele próprio, Francisco Alves, para efeito de reconhecimento
público e de recebimento de direitos autorais, constaria também
como autor oficial das melodias.

Malandros cariocas, no
traço de Mendez.
Acervo Almirante. Museu
da Imagem e do Som
do Rio de Janeiro (MIS-RJ)

Além da tríade formada com Ismael e Nilton, Francisco
Alves gravaria sambas de outros estacianos como Armando
Marçal, Osvaldo Vasques, mais conhecido como Baiaco, e Silvio
Fernandes, vulgo Brancura.
A música da marginalidade, composta em espeluncas
por rufiões e proxenetas da chamada Zona do Mangue – área
que abrigava a boemia proletária e o baixo meretrício no bairro
do Estácio –, era devidamente embalada pela voz maviosa do
maior intérprete do país para serem consumidas pelas classes
médias como entretenimento, com arranjos estilizados e bem
comportados.
Importante salientar que, nessa época, Francisco Alves
acabara de inaugurar o sistema de gravação elétrica no Brasil,
ao entrar no estúdio da Odeon para registrar, em julho de 1927,
o disco 10001 daquela casa gravadora, que trazia de um lado a
marcha “Albertina” e, de outro, o samba “Passarinho do má”,
ambas de autoria de Antonio Lopes de Amorim Diniz, o Duque.
“Quando comparamos a reprodução de um disco
gravado e reproduzido eletricamente com a reprodução de um
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SONORO
Disco 1
Faixa 8
“Passarinho do má”
(Duque). Intérprete:
Francisco Alves.
Disco Odeon 10001.
(1927). Acervo do
Instituto Moreira
Salles

disco de gravação antiga e reproduzido pelos velhos métodos,
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ficamos surpreendidos com o enorme progresso que fez a
reprodução fonográfica em um tempo tão curto”, observava a
revista Phono-Arte.52
A partir da chegada da nova tecnologia de gravação, a
música brasileira de um modo geral, e o samba, de forma
específica, iriam se deparar com mais uma série de mudanças
fundamentais nos processos de produção, difusão e consumo.
Fato que irá resultar, decisivamente, em outras mudanças de
ordem sonora e estética.
1.7. A revolução da gravação elétrica
A evolução dos meios tecnológicos e a invenção do
microfone permitiram, enfim, a introdução dos instrumentos de
pancadaria nos estúdios de gravação, cabendo ao Bando dos
Tangarás a primazia de fazer, em 1929, o primeiro registro com
acompanhamento percussivo da história da música popular
brasileira, ao gravar a composição “Na Pavuna”, de Almirante e
Homero Dornelas. Fato que logo abriria promissor mercado de
trabalho para instrumentistas oriundos do Estácio — e uma
consequente transformação na base rítmica do
acompanhamento do samba gravado em disco.
Aqui, cabe puxar o fio do novelo de mais uma

DOCUMENTO
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Disco 1
Faixa 9
“Na Pavuna”
(Almirante e
Homero Dornelas).
Intérprete: Bando
dos Tangarás. Disco
Odeon 13089.
(1929). Acervo do
Instituto Moreira
Salles

estimulante contradição. A gravação elétrica, que permitiu a
entrada dos tambores nos estúdios e a profissionalização de
ritmistas negros, foi a mesma que possibilitou, também, o
surgimento de intérpretes minimalistas até então inimagináveis
na era imediatamente anterior, quando cantar diante do cone
de cobre era prerrogativa de intérpretes de pulmão forte,
adeptos do dó-de-peito, como Vicente Celestino.
O advento do microfone abriu caminho para o
aparecimento de cantores de voz miúda e anasalada como
Mário Reis, considerado um dos maiores cantores de samba de
todos os tempos. Moço branco, filho de família tradicional, com
aparência saudável e porte atlético, ele parecia encarnar à
perfeição o ideal de juventude, saúde e beleza requeridos pelos
valores dos tempos modernos.
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Mário cantava escandindo as
sílabas, às vezes pondo em prática uma
dicção muito próxima da língua falada, o
que deu margem para que muitos
críticos conservadores, de início,
questionassem-lhe o talento, a vocação
como intérprete e até mesmo a própria
masculinidade. Contudo, o imediato

O cantor Mário
Reis, branco,
jovem e atlético,
correspondendo o
ideal de juventude
preconizado pelo
discurso da
modernidade.
Acervo Almirante.
Museu da Imagem
e do Som do Rio de
Janeiro (MIS-RJ)

sucesso comercial da gravação de “Jura”,
samba composto por Sinhô, consagrou
de saída o jovem cantor com aparência
de galã, morador do então bairro
aristocrático da Tijuca.
Antes considerada uma música
de pretos e pobres, o samba ampliava
ainda mais o seu raio de alcance e ganhava reconhecimento
junto a artistas de classe média, ao ser transformado em um
produto privilegiado da então nascente indústria do
entretenimento.
De forma curiosa, o Grupo dos Tangarás, que
introduzira o acompanhamento percussivo nos estúdios de
gravação do país, também era formado em sua maioria absoluta
por rapazes considerados “bem-nascidos”, igualmente
moradores da Tijuca e de outros bairros de classe média, como
Vila Isabel e adjacências.
Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, era bisneto
de um comendador do Império e filho do diretor de grande
indústria de tecelagem. A família de Álvaro Miranda Ribeiro, o
Alvinho, era sócia vitalícia do elitista Tijuca Tênis Clube.
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Reis. Disco Odeon
10278. (1929).
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Moreira Salles

Henrique Foréis Domingues, o Almirante, era oriundo de
família próspera, embora posteriormente arruinada pela morte
do pai, ilustre homem de negócios.
Henrique Brito, ao contrário, nascera pobre, no Rio
Grande do Norte, mas desde criança recebera apoio do governo
potiguar para aprimorar seu talento precoce ao violão, com
direito a estudar nas melhores escolas do Rio de Janeiro. O
quinto e último dos Tangarás provinha de uma família de
médicos, e ele próprio, a essa época, era acadêmico da
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Faculdade de Medicina: Noel Rosa, um admirador confesso dos
maneirismos vocais de Mário Reis.
O Bando dos Tangarás,
que introduziu
instrumentos percussivos
nos estúdios de gravação.
In: Cifra Antiga.
Disponível em https://
cifrantiga3.blogspot.com.b
r/2006/04/bando-detangars.html

Em suma, à medida que a indústria fonográfica se
consolidava e o país se urbanizava, o samba passava a
experimentar, de forma concomitante, um processo de
progressiva reelaboração, resultado das novas relações de
produção instituídas pelo mercado. Enquanto alguns
observadores definiam esse fenômeno como uma evolução
técnica e estética natural, outros denunciavam uma suposta
descaracterização das “origens” do gênero.
Em 1933, o cronista Francisco Guimarães, o Vagalume,
publicou o livro Na roda de samba, considerada a primeira
obra sobre o tema publicada no país. Nas páginas do volume, o
autor já denunciava o que considerava uma possível
calamidade: o “verdadeiro samba” estaria ameaçado de morte.
Onde morre o samba? No esquecimento, no
abandono a que é condenado pelos sambistas que
se prezam, quando ele passa, da boca da gente da
roda, para o disco da vitrola. Quando ele passa a
ser artigo industrial – para satisfazer a ganância
dos editores e dos autores de produção dos
outros.53
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O disco e a vitrola, entretanto, não estavam “matando o
samba”, ao levá-lo para além do espaço do terreiro e da roda
naquele início de século XX. Em grande medida, as novas
mídias estavam contribuindo para mantê-lo em permanente
reelaboração. A maior prova disso pode ser constatada com a
audição de “Agora é cinza”, a obra-prima da dupla Bide e
Marçal, gravada por Mário Reis para o Carnaval de 1934, com
acompanhamento do Diabos do Céu, grupo organizado por
Pixinguinha. Considerado um dos mais belos sambas de todos
os tempos, “Agora é cinza” estabeleceu e fixou, em definitivo, o
formato do gênero, tal e qual ainda o conhecemos hoje.54
A mediação eletrônica da voz pelo disco, é verdade,
eliminava a dimensão imediata e coletiva da recepção. Mas
possibilitava, em compensação, o alcance a um número muito
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33728. (1933).
Acervo do Instituto
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mais expressivo de ouvintes individuais. Como propõe Paul
Zumthor, um aparelho “cego e surdo” tomava o lugar do
intérprete em carne e osso.55
Exposto unicamente à voz saída da corneteira do
gramofone, o ouvinte precisava recriar, em imaginação, os
demais elementos ausentes da performance. Os novos rituais de
escuta musical, individualizados e interiorizados pela
mediatização do disco, resultaram no surgimento do ouvinte à
distância – alguém convidado a compensar a perda da
corporeidade da performance com as sugestões da fruição e da
fantasia.
Logo em seguida, com a chegada e a massificação do
rádio ao Brasil, o número desses ouvintes à distância crescerá
de modo exponencial. A nova tecnologia provocará mudanças
culturais – e musicais – consideráveis.
O samba, em uma quase simbiose com o novo veículo,
dali em breve viria a se tornar o ritmo hegemônico em todo o
país.
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Capítulo 2
Dos “rádios galenas” aos programas de auditório
Sou conhecida aos quatro cantos da cidade,
Sou a Rádio Sociedade, fico firme, aguento o tranco,
Adoro o clássico, odeio a fuzarqueira,
Minha gente, fui parteira do Barão do Rio Branco.
Lamartine Babo

2.1. A “pré-história” do rádio no Brasil
Um texto redigido em tom didático, de cerca de um
quarto de página e publicado na edição de 9 de outubro de 1923
do matutino carioca O Jornal, ensinava aos leitores, na forma
de passo-a-passo, como montar “um aparelho prático, simples e
barato” de TSF (telefonia sem fio) – ou seja, um
receptor doméstico de rádio.
O artigo era assinado por um garoto de apenas
14 anos, Maurício Pereira Lessa, e recomendava aos
interessados que adquirissem algumas quinquilharias
antes de se lançarem mão à tarefa: um quilo de fio de
cobre número 14, três isoladores de porcelana, 150
gramas de fio magnético número 24, um rolo cilíndrico
de papelão que faria às vezes de bobina, uma pedrinha
de sulfeto de chumbo – popularmente chamada de
“galena” – e um fone de ouvido do tipo utilizado pelas
operadoras de telefonia.
A menção do jornal à idade do autor do texto
pretendia deixar patente que a nova tecnologia estaria,
em tese, ao alcance de todos. Caso seguisse uma série
de explicações técnicas, devidamente detalhadas pelas
figuras rabiscadas à mão pelo jovem Maurício, qualquer
“amador da radiofonia” – o termo então utilizado para
definir os primeiros entusiastas nas captações das
ondas de rádio – podia montar a traquitana em casa.
“Este aparelho dá excelentes resultados e os

Artigo publicado em O Jornal
ensina a montar aparelho
caseiro para recepção
das ondas de rádio,
9 de outubro de 1923.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
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amadores devem fazê-lo sem perda de tempo, a fim de que
ouçam o mais breve possível os concertos irradiados
diariamente, às 20 horas, pela Repartição Geral dos Telégrafos,
por meio de sua estação montada na Praia Vermelha”,
recomendava o jornal.56
A estação da Praia Vermelha – a Rádio Sociedade – foi a
primeira emissora de rádio a funcionar regularmente no país.
De início, sua programação não obedecia a nenhuma
periodicidade, sendo irradiada em horários esporádicos e
aleatórios. Mesmo quando passou a transmitir de maneira mais
sistemática, em comunicações diárias, o cardápio de
alternativas se restringia às sessões noturnas.
O formato de “rádio-sociedade” pressupunha que os
ouvintes filiados colaborassem com uma mensalidade fixa – no
caso, 5$000 (cinco mil réis) mensais – para cobrir despesas
básicas e manter os equipamentos funcionando, além de
emprestarem e doarem discos de suas coleções particulares para
viabilizar as respectivas audições. 57
O repertório era praticamente
circunscrito a trechos de ópera e
faixas de música erudita. Ao inaugurar
suas “irradiações experimentais
regulares”, a emissora de rádio da
Praia Vermelha reuniu no programa
de estreia, por exemplo, entre outras
atrações, a ária do primeiro ato de
“Aída”, de Verdi; um segmento de
“Carmen”, de Bizet; uma romanza de
Carlos Gomes; e um dueto de
Schumann.58
A ideia compartilhada pelos
sócios mantenedores da Rádio
Sociedade era a de que a nova

Correio da Manhã anuncia a inauguração das
“irradiações experimentais regulares
da Rádio Sociedade. 13 de junho de 1924.
Hemeroteca da Biblioteca Nacional

tecnologia se afirmasse como um
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veículo de finalidade essencialmente cultural e educativa. O
objetivo seria transmitir conferências científicas e tornar o
repertório clássico acessível às massas. “O operário paga para
que os ricos se divirtam no Municipal. Mas, doravante, se o
governo ajudar a Rádio Sociedade, assim não será”, propugnava
a Gazeta de Notícias. “Ela fará chegar a todos os lares modestos
o que até agora tem sido privilégio dos frequentadores das salas
engalanadas dos teatros e dos salões”.59
A despeito do prognóstico, o rádio
ainda era encarado como uma excêntrica
curiosidade, a despertar interesse de
muito poucos. A primeira transmissão
radiofônica em território brasileiro
ocorrera em 1922, na abertura da
Exposição Internacional do Centenário da
Independência, quando o então presidente
Epitácio Pessoa fizera um “discurso à
nação”, por meio de uma estação de
pequena potência (500 watts), montada
no pavilhão do evento pela norteamericana Westinghouse – a mesma
empresa que, em 2 de novembro de 1920,
levara ao ar a primeira transmissão
radiofônica oficial em todo o mundo, para
anunciar os resultados das eleições
presidenciais dos Estados Unidos.
Cerca de oitenta alto-falantes instalados em praças
públicas do Rio de Janeiro e Niterói haviam transmitido o
discurso do presidente Epitácio Pessoa. Devido aos ruídos de
estática e ao som de baixíssima qualidade emitido pelos

Reportagem fotográfica
sobre a aparelhagem
da Rádio Sociedade
do Rio de Janeiro.
Revista Radiocultura,
dezembro de 1928.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

amplificadores, poucos cariocas deram atenção à estranha
barulheira. Finda a exposição comemorativa ao aniversário da
Independência, a parafernália da Westinghouse fora
desmontada e mandada de volta para os Estados Unidos.60
A concorrente Western Eletric Company também
instalara em seu estande da Exposição Internacional duas
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pequenas emissoras de rádio. Essas, em vez de retornarem
encaixotadas para o país de origem, foram adquiridas pelo
governo brasileiro que, interessado em avaliar melhor as
potencialidades da nova tecnologia, colocou-as sob a tutela da
Repartição Geral dos Telégrafos, órgão subordinado ao
Ministério da Viação e Obras Públicas. Uma delas recebera o
prefixo de SPC e seria remontada, temporariamente, no alto do
morro do Corcovado. A outra, com o prefixo de SPE, fora
instalada na Praia Vermelha.
O médico, antropólogo e educador Edgard RoquettePinto, membro da Academia Brasileira de Letras, incentivado
pelo professor e cientista Henrique Charles Morize, da
Academia Brasileira de Ciências, decidira encampar o projeto de
transformar a modesta SPE em um ousado empreendimento de
natureza “cívico-cultural”, como ele próprio definiu. Assim
surgira a Rádio Sociedade, fundada em 20 de abril de 1923,
cujos estatutos previam que a emissora teria “fins
exclusivamente científicos, técnicos, artísticos e de pura
educação popular”.61
“Temos grande satisfação de dar aos nossos leitores a
notícia de que o Sr. Behring, diretor dos telégrafos, acaba de
resolver consagrar a estação radiofônica da Praia Vermelha ao
serviço de divulgação e instrução popular, pelo qual tanto nos
temos interessado”, anunciou Roquette-Pinto na coluna
“Radiophonia”, que mantinha na Gazeta de Notícias.62
Após assumir o controle da estação e ampliar a potência
dos transmissores para 1.500 watts, a providência seguinte da
dupla Roquette e Morize foi convencer, com sucesso, as
autoridades a revogar o decreto No 3.296, que desde 1917
proibia a posse e montagem de aparelhos de recepção
radiofônica por parte de cidadãos comuns. Pela legislação em
vigor, o serviço de emissão e captação de radiotelegrafia –
incluindo as novas possibilidades de transmissões sem fio – era

ESTATUTO SOCIAL DA RÁDIO SOCIEDADE. Acervo Rádio Sociedade do Rio
de Janeiro.
62 ROQUETTE-PINTO, Edgard, “Radiophonia”, Gazeta de Notícias, 24 de abril de
1923.
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de exclusiva competência do
Governo Federal.63
Em decorrência da
revogação do interdito legal,
começaram a se multiplicar na
imprensa textos orientando o
público a montar os próprios
aparelhos de fabricação
caseira.
As caranguejolas eram
quase sempre armados em caixas de charuto e apelidadas de
“galenas” por causa do fragmento de sulfeto de chumbo que,
ligado a uma antena externa por meio de um fio de arame – o

Família usa fones para
ouvir as transmissões de
um rádio galena.
Alan Douglas, Radio
Manufacturers of the
1920s, Vol. 2.

“bigode de gato” – conseguia captar as ondas eletromagnéticas e
reproduzi-las em fones de ouvido. O aterramento elétrico era
feito ligando-se outra ponta de arame à torneira metálica da pia
mais próxima. Um fio um pouco mais espesso, sustentado por
dois pares de varetas dispostas no formato de cruz e colocadas
sobre o telhado da casa, fazia as vezes de antena.
Charge de época
mostra usuário
instalando antena
de rádio galena no
telhado de casa.
Careta, 17 de
outubro de 1925.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

A inovação alastrou-se rapidamente e, em 1924, cerca de
um ano depois da fundação da Rádio Sociedade, surgia uma
segunda emissora no Rio de Janeiro, a Rádio Club do Brasil,
recorrendo ao mesmo modelo de associação de aficcionados. As
duas estações pioneiras decidiram combinar um sistema de
63
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transmissões intercaladas, de modo a evitar a concorrência
entre si e a consequente divisão entre as preferências dos
ouvintes. Assim, uma ia ao ar às segundas, quartas e sextasfeiras, enquanto a outra se encarregava das terças, quintas e
sábados. Aos domingos, não havia transmissões.
“Com o aparecimento dos dois postos emissores, a
cidade transformou-se em uma floresta de antenas”, recordaria
o cantor e compositor Almirante. “Não havia residência que não
ostentasse sobre os telhados ou pelos quintais os mastros
altíssimos, geralmente de bambu, a sustentar os fios horizontais
para a captação das ondas hertzianas”.64
Se existia arrebatamento por parte de muitos, também
havia aqueles que encaravam a inovação com certa reserva e
alguma dose de mordacidade. Não raro, os “radiomaníacos”
eram tratados como sujeitos lunáticos, indivíduos
deslumbrados com um modismo que talvez se mostrasse
passageiro. Era o que sugeria, por exemplo, uma charge
publicada pela revista satírica Careta no final de 1925, quando a
Rádio Sociedade e a Rádio Club do Brasil haviam ampliado o
horário de transmissões. As duas já entravam no ar a partir do
meio-dia, com radiojornais e informações sobre a previsão do
tempo, as cotações da Bolsa de Valores e as taxas de câmbio,
além de notícias variadas, extraídas dos matutinos impressos.
A “radiomania”,
segundo a revista
Careta, 7 de novembro
de 1925. Hemeroteca
da Biblioteca Nacional

ALMIRANTE, No tempo de Noel Rosa: O nascimento do samba e a era de ouro da
música brasileira, p. 154.
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A segunda metade da década de 1920 foi marcada pela
propagação das emissoras de rádio em todo o país, ainda no
formato de rádio-sociedade. Em São Paulo, a Sociedade Rádio
Educadora e a Rádio Clube de São Paulo foram inauguradas em
1925, enquanto a Sociedade Rádio Cruzeiro do Sul passou a
transmitir em 1927 e a Rádio Sociedade Record, em 1928. No
Rio de Janeiro, a Rádio Mayrink Veiga, de 1926, e a Sociedade
Rádio Educadora do Brasil, de 1927, viriam se juntar às
pioneiras Rádio Sociedade e Rádio Club do Brasil.65
2.2. Os novos aparelhos: símbolo de status
O mercado logo se encarregaria de aprimorar a nova
experiência de escuta, como ilustra, a título de amostragem,
uma consulta sistemática aos anúncios publicados à época pela
revista Careta. Aparelhos importados e mais modernos,
fabricados por empresas multinacionais como a RCA, a Philips,
a Victor, a General Eletric e a Zenith, começaram a disputar
espaço nas lojas brasileiras, prometendo ao público melhor
pureza e maior volume de som, além de
acabamentos mais sofisticados: “Receba com
clareza o rádio concerto de hoje, sem sairdes de
casa, com uma radiola Brunswick 160, o receptor
que maiores vantagens reúne. É o mais belo
ornamento para um salão. Seletividade
extraordinária. Dispensa antena e terra”, dizia, por
exemplo, um reclame da GE, em 1925.
Em vez de fones de ouvido rudimentares,
robustos alto-falantes, inicialmente externos,
depois acoplados ao corpo do móvel. No lugar dos
receptores improvisados sobre modestas caixas de

Anúncio da radiola Brunswick 160,
da General Eletric.
Careta, 24 de outubro de 1925.
Hemeroteca da Biblioteca Nacional

charuto, grandes gabinetes de desenho elegante,
confeccionados em madeira de lei torneada. Ao invés da
gambiarra caseira de arames e fios de cobre expostos e
enrolados em cilindros de papelão, aparelhos que funcionavam
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a base de válvulas elétricas, que prometiam aperfeiçoar a
audição dos sons transmitidos pelas ondas de
rádio.
“Por que ficar satisfeito com a vossa atual
recepção, quando a eficiência do vosso receptor
pode ser sensivelmente melhorada?”, indagava um
anúncio da Philips, que em 1930 inauguraria uma
emissora no Rio de Janeiro, a Rádio Sociedade
Philips do Brasil, para diversificar a programação
disponível ao público e, prioritariamente,
incentivar a venda dos próprios aparelhos.
“Utilizando-vos das válvulas como
amplificadoras das baixas frequências, o volume do

Anúncio das válvulas Philips.
Careta, 22/08/1925.

som no fone fica consideravelmente aumentado,
permitindo neste caso o uso de um alto-falante”,
explicava a propaganda, sob o slogan: “Para uma
perfeita recepção, uma válvula perfeita”.
“Vossa Senhoria já ouviu verdadeiro
rádio?”, provocava o anúncio de uma concorrente,
ilustrado pelo detalhe de uma orquestra sinfônica,
o pianista destacado em primeiro plano,
secundado pelo corpo de violinos. “Enquanto não
tiver ouvido uma radiola RCA, provida de válvulas
Radiotron RCA e ligada a um alto-falante RCA,
não saberá positivamente o que é um rádio em
todo o seu apogeu”.
Em geral, a publicidade buscava associar o
hábito de ouvir música nesses novos aparelhos a
um estilo de vida moderno, caracterizado pelo
requinte e bom gosto. Fotos promocionais de galãs
e beldades do cinema norte-americano posando ao

Anúncio das radiolas RCA.
Careta, 15/09/1928.

lado de radiolas tornaram-se frequentes.
“Hollywood aprova incondicionalmente a
vitrola ortofônica e a eletrola Victor com rádio”, afiançava outro
reclame de época. “O mundo cinematográfico inteiro rende um
tributo eloquentíssimo aos produtos Victor!”, reforçava a
mensagem. “A pureza sem rival e a atração e beleza dos móveis
Victor infundem maior encanto mesmo nas residências mais
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suntuosas em que quase sempre existe uma tradição musical
mais elevada”.
O aspecto de diversão familiar confortável e
prazerosa, um deleite que, ao mesmo tempo, alegrava
os ânimos e elevava os espíritos, foi amplamente
explorado pela nova indústria de produtos
radiofônicos. Em contraposição à turba barulhenta das
ruas, em contraste ao aparecimento da multidão na
paisagem coletiva naquele início de século, o rádio
despontava como um elemento a redefinir e demarcar
os espaços de intimidade e da vida moderna. O
resguardo do lar apresentava-se como uma resposta
protetora – e um providencial antídoto – à lógica da
velocidade e do caos imposta aos ritmos da cidade pela
supremacia dos trens, automóveis e bondes elétricos.
Nessa antinomia entre a casa e a rua, em pleno
fulgor da era da máquina e do motor à explosão, o

Anúncio das eletrolas Victor.
Careta, 18/10/1935.

aparelho de rádio, entronizado no meio da sala de
estar, transmitindo suaves músicas clássicas e árias
de ópera, funcionava como uma espécie de lenitivo
aos ruídos cotidianos da metrópole.
Afinal, argumentavam os anúncios, por que
motivo sair de casa para ir à sala de concerto,
arriscando-se às inseguranças dos lugares públicos e
aos horrores do trânsito – esses novos demônios a
atazanar as ruas e avenidas cada vez mais apinhadas
de gente e de veículos –, se o som das melhores e
mais etéreas orquestras podiam ser ouvidas no
aconchego de uma cômoda e familiar poltrona
doméstica?
“O rádio traz um novo conforto e alegria para o
lar”, explicitava o anúncio das radiolas RCA. “As

Anúncio das radiolas RCA.
Careta, 31/07/1926.

tardes em casa são uma fonte de grande prazer. Não há um só
momento de aborrecimento. As radiolas RCA reproduzem as
sinfonias e músicas dançantes com a mesma beleza e pureza de
som”, dizia o texto, ilustrado pela imagem de um casal em traje
de gala, sentado em um sofá no caramanchão de algum palacete
tipicamente burguês, enquanto a cena de um baile fervilhava em
um plano paralelo da imagem. “As vozes do canto são recebidas
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claras e nítidas, como se os executantes estivessem na
mesma sala”.
“A música em seu lar, reproduzida por um espelho
de som”, anunciava a General Eletric. “Assim como um
espelho de puro cristal reproduz fielmente a imagem, com
os mais delicados matizes de colorido, um aparelho de rádio
deve reproduzir as mais delicadas e suaves variedades do
som, seja ele a música ou a voz humana”, comparava o
anunciante. “Um aparelho General Eletric realiza o milagre
de trazer ao lar a música de câmera, executada por um
artista célebre, que deliciará os ouvidos de V. S. como se ele
estivesse em pessoa”.

Anúncio General Eletric. Careta,
17/02/1932.

2.3. Surgem aparelhos a “preços módicos”
Os sons descorporificados pela mediação da
tecnologia ganhavam a dimensão da escuta íntima e
privada. Como é de praxe ocorrer quando do advento de
uma nova tecnologia, o que de princípio despontava como
símbolo de status social — e privilégio de poucos — em
breve passaria por um processo de massificação e
democratização na esfera do consumo. Para atrair uma
parcela mais ampla do público, a partir de 1930 os
fabricantes iniciaram a produção de aparelhos de custo mais
acessível, na perspectiva de popularizar o rádio e fazer dele
um veículo capaz de falar também para as grandes massas.

Anúncio das Eletrolas Victor.
Careta, 20/12/1930.

“Um instrumento Victor para cada fim, para
qualquer ocasião, ao alcance de todos”, prometia a
publicidade do distribuidor das eletrolas daquela
multinacional no Rio de Janeiro. “Não diga que V. S. não
pode comprar um instrumento Victor”, prosseguia o texto.
“Sabemos que V. S. pode e todos podem, pois embora os
instrumentos Victor sejam de alta qualidade são vendidos a
preços baixos e módicos”.
Enquanto isso, a RCA apresentava três modelos
diversos – o R-4, o R-8 e o RE-19 –, comercializados “por
preços realmente baixos”, conforme a propaganda. Os
interessados podiam preencher um cupom, enviar para a
loja distribuidora e solicitar a visita de um representante,

Anúncio das eletrolas RCA
Victor. Careta, 13/08/1932.
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que faria uma demonstração em domicílio, sem compromisso,
de qualquer um dos aparelhos.
Outra multinacional, a Crosley, apontava os motivos
cruciais para se adquirir um dos modelos da fábrica: o desenho
moderno do gabinete, o fácil manejo dos botões de controle e,
em especial, o baixo preço. “O melhor e mais barato!”,
afirmava o reclame, que repetia a estratégia de incluir um
cupom no anúncio, a ser recortado e enviado à loja para se
agendar uma demonstração gratuita na casa do cliente.
O paulatino interesse pelo novo veículo de
comunicação resultaria na criação de uma revista mensal
especializada, a Radicoultura, cujo editorial do número de
estreia, em junho de 1928, propunha: “Queremos ver coroados

Anúncio dos rádios Crosley.
Careta, 13/08/1931.

nossos esforços pela propaganda intelectual de tudo que palpita
e frutifica na inteligência humana, aqui, ali, em todo o mundo,
no desdobramento da ciência, das artes e da moral”.
A publicação reunia artigos técnicos, informações sobre
o funcionamento dos aparelhos, noções de eletricidade e
aspectos da legislação em radiofonia. Na sessão cultural,
destacava as transmissões eruditas da Rádio Sociedade,
emissora tratada com assumida simpatia pelos editores, “pelo
muito que tem feito no sentido de tornar uma realidade a
radiofonia como meio de instrução e divulgação de tudo quanto
contribua para elevar o nível moral e intelectual do nosso povo”.

Capa e páginas
internas da revista
mensal
Radiocultura,
edições de agosto e
setembro de 1938.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
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2.4. O entretenimento como fórmula do sucesso
Um simples vendedor de aparelhos de rádio de porta em
porta seria um dos responsáveis pela primeira grande
transformação no estilo radiofônico que até então se adotava no
país. O pernambucano Adhemar Casé, que chegara ao Rio em
1922, trabalhava como representante da fábrica Philips quando,
em 1932, teve a ideia de alugar um horário noturno semanal na
emissora mantida pela companhia.
Ouvinte assíduo das transmissões de ondas curtas de
programas norte-americanos, Casé decidiu propor à diretoria da
Rádio Sociedade Philips do Brasil a criação de um programa
com os mesmos ingredientes dos que já se faziam nos Estados
Unidos: estilo dinâmico, direto e moderno, linguagem coloquial,
música erudita alternada a canções populares.
Ao custo de 60 mil réis por programa, Casé conseguiu
arrendar o horário dominical das 20h à meia-noite, reservando
as primeiras duas horas da transmissão a execuções de música
popular — especialmente sambas —, seguidas de outras duas
horas de música clássica.

Exemplo de programa com
horário patrocinado:
a Hora Cafiaspirina,
transmitida pela Rádio
Club do Brasil.
Careta, 13/01/1934.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

Como as inserções de intervalos
comerciais eram vetadas por lei, Casé
recorreu a um artifício que já vinha sendo
utilizado pela concorrência: dividir a atração
em blocos de horários patrocinados.
Determinados produtos ou
estabelecimentos comerciais pagavam para
ter seus respectivos nomes veiculados no
início e no final de cada bloco, o que
garantiu os recursos necessários para Casé
pagar o aluguel à emissora e auferir alguma
margem de lucro.66
Contudo, já nas audições iniciais do
Programa Casé — como foi batizada a
atração —, ficou evidente que a primeira
metade do programa, dedicada à canção
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Depoimento de Adhemar Casé a Paulo Tapajós e Jairo Severiano em
31/10/1984. Acervo Jairo Severiano.
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popular, atraía muito mais a atenção do público, que passou a
telefonar para a emissora solicitando novos números do gênero.
“Senti que deveria fazer uma opção. O programa tinha
fins lucrativos e eu precisava de audiência”, relembraria, mais
tarde, Casé. “Decidi tirar, a contragosto, a parte erudita,
dedicando quatro horas à música popular”.67
O notório interesse do público atraiu a presença de
novos patrocinadores, o que permitiu a Casé lastro financeiro
suficiente para se aventurar a contratar músicos e cantores
profissionais, que passaram a se apresentar, ao vivo, diante dos
microfones da Rádio Philips. Além disso, o programa
arregimentou o reforço de dois locutores e roteiristas, Antônio
Nássara e Cristóvão de Alencar, que introduziram o formato de
locução em dupla, que marcaria época.
Charge de Nássara,
para o Programa Casé.
Acervo Almirante.
Museu da Imagem e do
Som do Rio de Janeiro
(MIS-RJ)

Em substituição ao improviso que dava o tom das
transmissões da concorrência, Casé inseriu a figura do
contrarregra, profissional responsável por seguir as marcações
dos roteiristas e zelar para que não houvesse quebras de
continuidade no decorrer do programa. Cabia aos
contrarregras, por exemplo, organizar a escala e a fila dos
cantores e músicos diante do microfone, evitando possíveis
“buracos” decorrentes da ausência ou atraso deste ou daquele
artista.68
Outra inovação trazida pelo Programa Casé foi a prática
de manter no ar, ininterruptamente, alguma música de fundo —
o background radiofônico, o BG —, para se manter o ritmo e
serem evitados os longos intervalos silenciosos que
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caracterizavam os programas de então. Atrações variadas, como
quadros de humor, concursos de charadas e sorteios de brindes
aos ouvintes também ajudaram a fazer de Adhemar Casé o
campeão absoluto de audiência no Rio de Janeiro. O sucesso
resultou na ampliação do horário inicial de quatro para doze
horas nas transmissões dominicais, acrescidas de edições
noturnas às terças e quintas-feiras.69
Antes de completar seu primeiro ano no ar, o Programa
Casé organizou um grande concurso de sambas e marchas
carnavalescas, em parceria com o Diário Carioca. Os
vencedores foram escolhidos por votação popular. Para
participar, os ouvintes recortavam o cupom publicado pelo
jornal e escolhiam os seus preferidos entre as centenas de
composições inscritas no certame.
“Francisco Alves, Noel Rosa, Almirante, Zaíra de
Oliveira e Donga já se inscreveram”, informou o periódico, ao
final da primeira semana de promoção.70 Apesar destes e de
outros grandes nomes constarem na relação final de inscritos —
incluindo Lamartine Babo, Custódio Mesquita e Heitor dos
Prazeres —, os vencedores foram dois desconhecidos azarões:
Jurandir Santos, com a marcha “Alô, John”, e Milton Amaral,
com o samba “Roda, morena”. 71
Em 1 de março de 1932, um decreto do governo federal
assinado por Getúlio Vargas impôs às emissoras a irradiação
obrigatória de um programa oficial diário, com duração de uma
hora: a Hora Nacional, embrião da futura Hora do Brasil. Em
contrapartida, liberou e regulamentou a inclusão de publicidade
comercial no rádio. 72
Mais uma vez, Casé partiu na frente e transmitiu aquele
que se considera o primeiro jingle da publicidade brasileira, um
fado composto por Nássara para a Padaria Bragança, pequeno
estabelecimento localizado na esquina da rua Real Grandeza
com a Voluntários da Pátria:

Notícia e cupom do
concurso de sambas e
marchas promovido pelo
Programa do Casé.
Diário Carioca,
24 /10/1932.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
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Ó, padeiro dessa rua,
Tenha sempre na lembrança,
Não me traga outro pão
Que não seja o pão Bragança. 73

A nova legislação produziu uma reação em cadeia.
Houve progressiva capitalização das emissoras, que decidiram
apostar de uma vez por todas na popularização da linguagem
dos programas, buscando alavancar os índices de audiência e,
com isso, atrair anunciantes de peso.

Anúncios publicados na
PRA9, a revista oficial da
Mayrink Veiga, alardeia a
vantagem de se anunciar
em rádio. Edição de junho
de 1938. Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

A fórmula que se mostrou mais eficiente para conquistar
a atenção do público foi a apresentação ao vivo, nos estúdios, de
artistas populares, mediante o pagamento de cachê. Para os
músicos e intérpretes, o rádio despontava como um campo de
trabalho promissor, ampliando um mercado antes praticamente
restrito aos palcos dos teatros de variedades, cassinos e
picadeiros de circo.
“Iniciava-se, assim, a era dos cancionistas, os bambas da
canção, que se mantinham afinados com o progresso
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tecnológico, a moda, o mercado e o gosto imediato dos
ouvintes”, observa o pesquisador, músico e compositor Luiz
Tatit, em O século da canção. “Nascia também uma noção
estética que não podia ser dissociada do entretenimento”.74
As grandes emissoras adotaram a prática de contratar
artistas por temporada, em caráter de exclusividade,
organizando cada uma o seu próprio elenco, ou cast,
estrangeirismo que se usava largamente à época. Não demorou
para que também contratassem conjuntos musicais inteiros e
formassem grandes orquestras para acompanhar os cantores e
cantoras da casa. 75
A obrigatoriedade de retransmitir um programa “chapabranca”, produzido pelo Serviço de Publicidade da Imprensa
Nacional, demonstrava que o poder público também já havia
percebido a vocação do rádio como veículo estratégico de
comunicação de massa. Isso se mostrou ainda mais evidente
durante as escaramuças da chamada Revolução
Constitucionalista de 1932, quando as emissoras paulistas —
capitaneadas pela Rádio Record e pelo locutor César Ladeira,
apelidado de a “Voz da Revolução” —, veicularam hinos
marciais e mensagens de incentivo aos rebeldes e, portanto,
hostis ao governo federal. Em paralelo às cruentas batalhas nas
trincheiras, o rádio se anunciava como uma potente arma
simbólica na guerra da informação.
2.5. Rádio: "Fator de educação ou diversão?”
Durante os primeiros onze anos de existência do novo
veículo — desde 1923, data de fundação da Rádio Sociedade, até
1932, ano em que a publicidade passou a ser permitida no rádio
brasileiro —, apenas dezesseis emissoras funcionaram em todo
o território nacional. Nos cinco anos seguintes, este número
mais do que triplicou, atingindo o índice de 58 empresas de
radiodifusão no país. Até o final da década, seriam 74. Em 1950,
saltariam para 592 emissoras.76
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O crescimento na quantidade de ouvintes também
atingiam números significativos. De acordo com os dados do
censo demográfico de 1940, cerca de 64% dos lares urbanos
cariocas já dispunham, à época, de pelo menos um aparelho
receptor de ondas médias ou curtas. No cotidiano da cidade, o
rádio se afirmava como um elemento fundamental da paisagem
sonora — para usar o termo cunhado por Murray Schafer. 77
A programação radiofônica e suas grades de horários
fixos não só introduziram uma nova forma de escuta privada e
familiar, mas também um reordenamento dos ritmos da própria
vida pública. “A mais profunda mudança que ele [o rádio]
trouxe foi simultaneamente privatizar e estruturar a vida de
acordo com um horário rigoroso, que daí em diante governou
não apenas a esfera do trabalho, mas também a do lazer”.78
O padrão impessoal e sisudo que caracterizara as
transmissões dos primeiros anos do rádio cedeu lugar à
construção de uma suposta intimidade com o público, estratégia
que pode ser resumida na expressão que se tornaria usual:
“amigo ouvinte”. As emissoras incentivavam o público a se
manifestar, por carta ou telefone, abrindo seções especiais em
jornais e revistas especializadas.

Acima, ”Sessão do Ouvinte” da revista oficial da
Rádio Mayrink Veiga, a PRA-9. Edição de agosto de
1938. Ao lado, página da revista Carioca, edição de
23/11/1935. Hemeroteca da Biblioteca Nacional
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Contemporâneo aos fatos, o escritor Mário de Andrade
estava atento ao fenômeno, conforme deixou registrado em
texto publicado na Gazeta de Notícias:
Hoje todo o rádio brasileiro (pelo menos o carioca)
emprega o “você” em relação ao ouvinte. Não
parece absurdo? Qualquer acadêmico se arrepiará
com essa familiaridade quase ofensiva, com que o
speaker se dirige a pessoas que não conhece. Mas
foram as exigências mesmas da radiofonia que a
levaram à generalização do “você”, como fórmula
de tratamento radiofônico. Foram as exigências de
alcançar o maior número de pessoas de todas as
classes, foram as exigências de simpatizar, as de
familiaridade etc.79

Assim, as mudanças determinadas pelas injunções do
mercado, no contexto da gênese da indústria do
entretenimento, representavam uma ruptura radical em relação
aos pressupostos originais de pioneiros como Edgard RoquettePinto. A ideia de fazer do rádio um veículo essencialmente
pedagógico, voltado para a educação e cultura, foi abandonado
diante da progressiva mercantilização do meio. A Rádio
Sociedade, de modo sintomático, não conseguiu sobreviver com
esforços próprios nesse novo cenário e, em 1936, foi doada por
Roquette-Pinto ao Ministério da Educação, sendo
posteriormente rebatizada de Rádio MEC.
A introdução da publicidade e da consequente estratégia
de popularização do rádio não se deu sem polêmicas e
contestações. A irradiação de música popular tinha sido, desde
o início, um dos principais alvos dos críticos que defendiam o
modelo essencialmente educacional: “O aperfeiçoamento de um
povo, o seu adiantamento, é revelado pelo seu gosto artístico”,
protestara em editorial a revista Radiocultura. “O público
carioca, dizemos melhor, a plateia carioca é conhecida como das
mais educadas e exigentes do mundo. Não podemos satisfazê-la
com pancadarias e violas”.80
79
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Em texto publicado por outra publicação especializada,
A Voz do Rádio, o articulista Almeida Azevedo se insurgia
contra o que considerava um desserviço do veículo à nação:
Com uma higienização em regra, o samba poderia
vir a servir-nos de motivo de orgulho, com
expressão musical popular. Mas é o contrário que
se vê. Por um prisma errado de erradíssimo
patriotismo, levam-a querer apresentá-lo em toda a
parte, sem cuidarmos antes de torná-lo
apresentável. Infelizmente muitas das nossas
emissoras têm grandes culpas na perversão do
gosto musical que por aí se nota, contribuindo
lamentavelmente para a deseducação artística da
musica popular. (...) O rádio pode,
se o quiser, higienizar o que por aí
anda com o rotulo de ‘coisas
nossas’ a desmoralizar a nossa
cultura e bom gosto.81

Em setembro de 1938, o semanário Fon
Fon deu início a uma enquete entre intelectuais,
jornalistas e profissionais de rádio, na qual lhes
submetia uma dezena de perguntas sobre três
temas centrais: o papel da radiofonia como
instrumento educativo, a qualidade dos anúncios
publicitários então veiculados nas transmissões e
a pertinência do samba como principal atrativo
para a conquista da audiência.
Enquanto os entrevistados ligados direta
ou indiretamente às emissoras responderam com palavras de
entusiasmo e se mostraram favoráveis à popularização do
veículo, a intelectualidade demonstrou notória animosidade ao
fenômeno. Uma compilação das respostas mais ácidas, colhidas
entre as edições de setembro de 1938 a fevereiro de 1939 da Fon

Gustavo Barroso,
o primeiro a responder à
enquete: “Que é o rádio?
fator de diversão ou
diversão?”
Fon Fon, 15/10/1938.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

Fon, serve como termômetro dos humores e predisposições dos
meios ditos “cultos” ante a inegável afirmação do rádio como
meio de comunicação de massa:

81

Voz do Rádio, 28 de março de 1935.
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1. O que é o rádio: fator de educação ou diversão?
“Ambas as coisas. Todavia, não me parece que
esteja preenchendo bem a primeira finalidade. E
abusa da batucada na segunda…” (Gustavo
Barroso)
“Às vezes diverte e educa. Mas, outras vezes,
ouvindo-o, ocorre-me a ideia de que acaba
instituindo entre nós um Ministério da
Deseducação.” (Agripino Grieco)
“Rádio é uma poderosa força de educação que
devia ser aproveitada, entre nós, para solucionar os
grandes problemas que nos atingem.” (Barros
Vidal)
“O rádio deveria ser, primeiro, fator de educação,
depois de diversão.” (Fernando Sigismundo)
“A finalidade do rádio é educar e informar,
elevando o nível cultural das grandes massas
populares.” (Djalma Maciel)
2. Que conceito faz do broadcasting brasileiro?
“Deixa bastante a desejar.” (Gilka Machado)
“O mesmo conceito que um doido deve fazer do
hospício.” (Barros Vidal)
“Existe enraizada no cérebro de muita gente a ideia
de que os ouvintes do rádio só gostam e só querem
ouvir coisas que, de fato, na opinião de gente culta,
representam a mediocridade na sua mais vasta
acepção.” (J. Octaviano)
“Mau. As emissoras nacionais, via de regra,
amoldam-se aos interesses de uma publicidade
mesquinha.” (Djalma Maciel)
“O pior possível, francamente.” (Ricardo Pinto)
3. Que pensa do samba como expressão da nossa
música popular?
“O samba não é expressão da cultura
nacional.” (Pedro Coutto)
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“O samba é um vestígio, musical e retardatário, das
senzalas africanas. Passará, como passou a
escravidão.” (Berilo Neves)
“Nunca foi expressão da nossa verdadeira música
popular.” (Renato Travassos)
“Pela sua origem, o samba não consegue refletir a
nossa sensibilidade nem recomendar a nossa
cultura.” (Raja Gabaglia)
“Não reconheço nele credenciais para representar a
nossa música popular.” (Almeida Azevedo)
4. Como encara os anúncios radiofônicos?
“São uma calamidade, que é preciso tolerar para
evitar um mal maior, que seria o fechamento das
estações.” (R. Magalhães Júnior)
“Duvido que alguém adquira os produtos
preconizados por eles.” (Agripino Grieco)
“Os anúncios do rádio brasileiro são verdadeiros
atentados à moral, ao respeito, à linguagem e
principalmente aos ouvidos do desgraçado do
escutador.” (Zolachio Diniz)
“Muitos anunciantes são culpados dos programas
de última ordem que são irradiados, porque acham
que um programa interessante tem que ser
medíocre em todos os sentidos.” (J. Octaviano)
5. Que acha dos nossos speakers?
“Como todos os profissionais, carecem de uma
preparação especial.”
“Todos simpáticos: uns sabem encantar e outros
não sabem português.” (Barros Vidal)
“Speakers, a rigor, poucos há. A maioria é de
ledores mais ou menos automáticos. Além de boa
voz, o locutor deve ter cultura e educação artística.”
(Fernando Segismundo)
“Com uma ou outra exceção, lastimáveis, de
manifesta incultura.” (Renato Travassos)
6. Qual a sua opinião sobre as letras das
composições populares?
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“Por que essa preocupação de sacrificar a
gramática? Que mal fez ela aos compositores de
letras para samba?” (Olegario Mariano)
“Conheço pouco as produções populares, mas há
algumas que não estão longe de se mostrarem
intoleráveis.” (Pedro Coutto)
“Deviam ser policiadas.” (Renato Travassos)
“Nos sambas e marchas, é uma desgraça.” (R.
Magalhães Júnior)
7. Temos programas que recomendem a nossa
radiofonia?
“Na era da batucada, ainda gosto de música
clássica. Preferindo, naturalmente, Parsifal ao
samba, poucos serão os programas que me
agradam.” (Gustavo Barroso)
“Se existem, são raros.” (Renato Travassos)
“Temos vários; mas ainda assim formam,
infelizmente, uma fraquíssima minoria entre os
maus programas.” (Ondina Portela Ribeiro Dantas)
8. Que é que falta no broadcasting nacional?
“Mais bom gosto e menos batuque.” (Pedro Coutto)
“Por que nossas estações não concedem um quarto
de hora à poesia e à prosa?” (Gilka Machado)
“Quinhentos anos de civilização.” (Berilo Neves)
“Inteligência.” (Barros Vidal)
“Espírito de seleção, apenas.” (Olegário Mariano)
“A cooperação de homens inteligentes.” (Ricardo
Pinto)
9. Qual a utilidade principal do rádio?
“Evolui agora principalmente como arte. Amanhã,
com a televisão, será a escola a domicílio, onde se
prepararão as provas parciais em robe-dechambre, com o aparelho ligado na hora de fazer a
barba.” ( Murilo Araújo)
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“Popularizar a cultura, sob os mais diversos
aspectos.” (Berilo Neves)
“Combater a incultura, orientar o povo e colaborar
na grande obra de progresso geral do Brasil.” (Raja
Gabaglia)
“A de servir de arma política, de veículo de ideias
sãs, de conhecimentos úteis ao povo.” (Magalhães
Júnior)
“Para mim, que gosto de música clássica, fazer-me
ouvir Beethoven e Mozart.” (Agrippino Grieco)
“A educativa, no sentido mais lato do
termo.” (Fernando Segismundo)
10. Qual a orientação que deve ter o broadcasting:
comercial, como nos Estados Unidos, ou oficial,
como na Itália?
“O broadcasting comercial não me interessa. Por
esse motivo, não tenho opinião formada sobre ele.
Pertenço ao número de indivíduos que tem horror
ao reclame.” (Olegário Mariano)
“Oficial, subordinada a um conceito intensamente
nacional, desenvolvendo entre nós o sentimento de
uma profunda brasilidade, algo de que tanto
necessitamos.” (Pedro Coutto)

2.6. Cantor de rádio: o “herói” moderno
A despeito da polêmica, a popularização do rádio fez
com que os jornais de maior prestígio e circulação no país
abrissem colunas específicas e sessões especiais, dedicadas a
cobrir os bastidores do mundo radiofônico comercial.
Aspectos da vida privada dos compositores e intérpretes,
notinhas picantes sobre supostos romances entre artistas,
informações sobre novos programas em fase de elaboração, a
contratação milionária desta ou daquela voz por determinada
emissora em caráter de exclusividade, tudo servia de assunto
para retroalimentar a curiosidade de leitores e ouvintes. O
formato seria levado ao paroxismo, nas décadas seguintes, por
meio de publicações segmentadas como a Revista do Rádio,
fundada em 1948, e a Radiolândia, surgida em 1953.

!73

“As rádios haviam descoberto uma dupla
vocação: primeiro criar mitos, depois penetrar e divulgar
com estardalhaço os detalhes mais palpitantes de suas
vidas privadas”, analisou, a propósito, o historiador
Nicolau Sevcenko. Dado o esgarçamento das famílias e
das relações de vizinhança no contexto da urbanização
das metrópoles, os indivíduos buscavam estabelecer
mecanismos de projeção e identificação com as
personalidades postas em evidência pelos veículos de
comunicação de massa.82
Começava a ser plasmado, desse modo, ainda nas
primeiras décadas do século XX, o ambiente histórico
para o surgimento da
figura do ídolo popular
— e do culto às
celebridades do mundo
musical.
Recorrendo-se a
Paul Zumthor, pode-se
acrescentar que, a
partir da mediatização
da performance, a
corporeidade e a
participação coletiva
cediam lugar a
identificações etéreas e solitárias, conjugadas massivamente,
com vistas a adotar um modelo fabricado pela mídia.
“O modelo é o sarvoir-faire ou o comportamento de um
Herói”, dizia Zumthor. “O estrelismo constitui, em nosso
mundo, um fator indispensável ao funcionamento da mídia,
como o ‘heroísmo’ o era na antiga epopéia”. Na frase síntese de
Paul Zumthor, “o herói típico de nossa cultura de massas é o
cantor”.83

Imprensa explora
curiosidades e fofocas
sobre a vida privada das
estrelas do rádio: surge a
figura do ídolo popular
no mundo da música.
Páginas da
Revista do Rádio
(novembro /1948)
e Radiolândia (abril/
1954). Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

A exposição massiva dos artistas produzia não apenas
identificações e projeções, mas também rivalidade e competição
entre os aficcionados, que se mobilizavam em fãs-clubes para
82
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demonstrar a hipotética “superioridade” de seus respectivos
ídolos. Com efeito, em 1935, a Gazeta de Notícias promoveu um
dos primeiros grandes concursos para que o público escolhesse
o cantor ou cantora mais popular do país.
“Qual o melhor artista do rádio nacional?”, indagou o
jornal ao longo de três meses, diariamente, em letras garrafais,
na manchete da última página — à época um dos espaços
considerados mais nobres de um periódico.
A participação dos leitores se dava da maneira clássica:
um cupom para ser recortado e depositado na urna localizada
na portaria da redação. Venceria, portanto, o fã-clube que
tivesse a capacidade de arregimentar o maior número possível
de admiradores dispostos a comprar ou amealhar — recorrendo
a parentes, vizinhos e conhecidos — pilhas colossais de
exemplares de jornal e, por consequência, de cupons.

Notícia e cupom
do concurso
“Qual o melhor
artista do Rádio
Nacional?”
Gazeta de Notícias,
20/01/1935). Hemeroteca
da Biblioteca Nacional

Pela premiação oferecida, constatava-se a importância
dada à promoção. Ao artista que obtivesse maior número de
sufrágios seria concedido um automóvel Chevrolet Standard
Coupé Sport, veículo avaliado em quinze contos de réis,
dispondo de “sistema Fischer de ventilação, ventilador de capuz
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ajustável, compartimento traseiro para malas e quebra-luz
regulável, antena para rádio no teto e estofamento de veludo”.
Aos demais classificados, seriam oferecidos aparelhos de rádio,
microfones, jóias e objetos de arte. 84
A cantora Aracy Cortes conquistou o primeiro lugar, com
350 mil votos, seguida por Mário Reis, com 224 mil sufrágios,
ambos desbancando concorrentes de peso como Carmen
Miranda, Francisco Alves e Silvio Caldas. Até então, Aracy
cantava ao microfone de várias emissoras, recebendo cachês
avulsos a cada apresentação. Porém, o título de “melhor cantora
do Brasil”, concedido por um dos mais tradicionais jornais
cariocas, iria lhe garantir um contrato de exclusividade com a
Mayrink Veiga, a campeã de

Linda Batista, coroada
Rainha do Rádio em
1936: assediada pela
publicidade e contratada
por uma nova emissora:
a Rádio Nacional
Suplemento A Noite,
20/04/1943. Hemeroteca
da Biblioteca Nacional

audiência à época.85
A Mayrink, aliás, seguiria
imbatível pelo menos até o
surgimento da concorrente que,
fundada em 1936, passou a
ameaçar-lhe a hegemonia: a
Rádio Nacional, estação que se
lançava com o propósito
declarado de reunir diante de seus
microfones “as vozes dos
melhores artistas do país”.
Não à toa, quando naquele
mesmo ano, um colégio eleitoral
formado por diretores e
representantes das emissoras
cariocas entronizaram a cantora
Linda Batista como a primeira
“Rainha do Rádio”, os dirigentes
da nova estação imediatamente
trataram de contratá-la para fazer
parte do cast inicial da casa.
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Capítulo 3
Do “samba sinfônico” à institucionalização do batuque

Nós somos as cantoras do rádio,
Levamos a vida a cantar,
De noite embalamos teu sono,
De manhã nós vamos te acordar.
Alberto Ribeiro, João de Barro e Lamartine Babo

3.1. A Rádio Nacional e o “samba sinfônico”
No palco, envergando impecável black-tie, o locutor Celso
Guimarães aproximou-se do pedestal metálico onde pontificava o
microfone prateado e anunciou: “Alô, alô, Brasil! Aqui fala a
Rádio Nacional do Rio de Janeiro”. Seguiu-se a execução do Hino
Nacional Brasileiro pela Orquestra do Teatro Municipal. O
calendário assinalava o dia 12 de setembro de 1936, data da
fundação daquela que prometia ser “a mais poderosa e mais
completa organização de broadcasting” do país.
Cobertura
fotográfica da
inauguração da
Rádio Nacional,
a PRE-8.
Revista Carioca,
19/09/1936.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

O presidente do Senado Federal, Medeiros Neto,
representando o chefe da nação, discursou para uma plateia em
traje de gala, composta por personalidades do mundo cultural e
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autoridades políticas e diplomáticas, entre elas o ministro da
Educação, Gustavo Capanema, e três embaixadores estrangeiros,
representantes oficiais de Portugal, França e Japão. “Está
inaugurada a grande estação da Rádio Nacional”, declarou o
senador, antes de os transmissores passarem a irradiar, em linha
direta com o palácio arquiepiscopal, a bênção
do cardeal dom Sebastião Leme. 86
A grandiloquência da solenidade
correspondia à ambição que cercara o projeto
de lançamento da emissora: desbancar a
Mayrink Veiga do topo da audiência. “Do Rio
para todo o Brasil!”, alardeou a reportagem
fotográfica relativa ao evento publicada pela
Carioca, revista pertencente ao mesmo
grupo de comunicação que, além da recéminaugurada Rádio Nacional, reunia o
prestigiado vespertino A Noite e outros dois
magazines de grande tiragem, A Noite
Ilustrada e Vamos Ler!.
A Rádio Nacional, PRE-8, ocupou o
último dos 22 andares do imponente edifício
Joseph Gire, mais conhecido como “o prédio
da Noite”, então o maior arranha-céu da América Latina, com 102
metros de altura, localizado no número 7 da praça Mauá.
Fundado pelo jornalista Irineu Marinho em 1911, A Noite
passara a ser controlada a partir de 1929 por outro diretorpresidente, Geraldo Rocha, que expandira os negócios e

O edifício Joseph Gire,
em destaque na capa
da primeira edição do
Suplemento A Noite.
03/05/1936.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

providenciara a construção do gigantesco edifício, recorrendo a
vultosas operações de crédito obtidas junto a empresas
estrangeiras.
A megalomania do empreendimento, contudo, resultara
em dívidas colossais para a empresa, cujo montante em pouco
tempo se provou impagável. O prédio, as máquinas de impressão
e o controle editorial do jornal e das duas revistas do grupo
tiveram que ser repassados a um dos principais credores, a
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“Do Rio para o Brasil! Sábado último inaugurou-se, com grande brilho, a
Rádio Nacional”. Carioca, 19 de setembro de 1936.
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Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, pertencente
ao plutocrata norte-americano Percival Farquhar.87
Foi sob a nova administração imposta ao conglomerado
que surgiu a Rádio Nacional, ancorada em um capital inicial de
mil e setecentos contos de réis. Os transmissores eram de última
geração, adquiridos à Rádio Philips do Brasil, emissora que após
importar os modernos equipamentos decidira, repentinamente,
encerrar as atividades no país. A aparelhagem, tecnicamente
superior à da concorrência, permitiu que as antenas da Rádio
Nacional logo estendessem o perímetro de suas ondas para todos
os rincões do país.

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 1
Trecho do programa
“A Hora da
Ginástica”.
LP “40 anos da
rádio Nacional”.
Philips 6349 (1976)

“Sua potência máxima de irradiação de 80.000 watts
permite-lhe alcançar, com o mesmo volume e a mesma pureza de
som, todo o território nacional, e estender-se ainda aos demais
países sul-americanos”, dizia o anúncio publicitário de estréia,
publicado na Carioca. “A Rádio Nacional oferecerá aos
radiouvintes de todo o Brasil um ótimo serviço noticioso e de
reportagens, em conjunto com os melhores programas,
interpretados pelos melhores artistas, servidos pelas melhores
orquestras”.88

O professor Oswaldo
Diniz Magalhães
durante apresentação
do programa A Hora
da Ginástica.
Acervo da Rádio
Nacional.
Museu da Imagem e
do Som do Rio de
Janeiro (MIS-RJ)

A emissora chegava apostando em uma
grade diversificada. Um dia típico para o ouvinte
sintonizado na PRE-8 começava com o programa
A hora da ginástica, conduzido pelo professor de
educação física Oswaldo Diniz Magalhães,
destinado a “ensinar e valorizar o caráter, a
dignidade, a verdade, os bons costumes e a
moral”, por meio de exercícios físicos, ao som de
música instrumental. Curiosamente, o professor
fazia os exercícios diante do microfone,
descrevendo cada movimento aos ouvintes, que
precisavam usar de alguma dose de imaginação
para repeti-los em casa, ao pé do rádio,
consultando um manual impresso.
Seguia-se à Hora da ginástica um jornal
falado, com reedições sucessivas de hora em hora,
87
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intercaladas por atrações destinadas aos públicos mais variados,
incluindo donas-de-casa e crianças. Entre elas, a Hora das damas
e o Programa dos garotos. À noite, após a transmissão oficial da
Hora do Brasil, entrava no ar a programação considerada nobre,
essencialmente musical.
Anúncio da
inauguração da Rádio
Nacional, publicado
pela revista Carioca.
12/09/1936 .
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional.
Museu da Imagem e
do Som do Rio de
Janeiro (MIS-RJ)

Entre os primeiros artistas do elenco fixo, além de
Emilinha Borba, destacavam-se nomes como os de Orlando Silva
e Aracy de Almeida. A esses, ainda nos primeiros três anos de
existência da emissora, somariam-se Almirante, Lamartine Babo e
Dorival Caymmi. O cast obedecia à direção artística do locutor
Oduvaldo Cozzi, sucedido no cargo por José Mauro, ex-repórter
do jornal A Noite e colaborador das revistas Carioca, A Noite
Ilustrada e Vamos ler!.
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A contratação de músicos e
maestros de primeira linha, sempre em
regime de exclusividade, constituiu um
dos grandes trunfos da nova emissora,
que passou a contar com uma eclética
variedade de orquestras, capazes de
executar do tango ao jazz, do erudito ao
popular, do fado a canções francesas, do
regional a músicas de salão.
A inovação mais revolucionária,
entretanto, foi a organização de uma
grande orquestra de música brasileira,
regida pelo maestro gaúcho Radamés
Gnattali. Inicialmente batizada de
Orquestra Carioca, ela seria responsável
por instituir roupagem sonora inédita
para os ritmos nacionais — e,
especificamente, para o samba.
Em janeiro de 1938, ao anunciar
a estréia de uma nova atração semanal
da PRE-8 — o Programa Palmolive,
transmitido nas noites de terça-feira sob
o patrocínio do sabonete de mesmo nome —, A Noite informou
aos leitores: “Para o primeiro programa, hoje, constituído de
músicas brasileiras, a orquestra Carioca, sob a direção de
Radamés, apresentará ‘Ritmo de samba na cidade’, tema de
Luciano Perrone, estilizado por Gnattali”.

Notícia sobre a estréia do
Programa Palmolive,
dirigido por Almirante,
com arranjos de
Radamés Gnattali.
A Noite, 04/01/1936.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

Prosseguia o texto: “Orquestração nova e nova utilização
dos compassos melódicos nativos, essa forma musical inédita será
o mais lindo presente de Ano Nov0 da Nacional a seus ouvintes e
do Palmolive aos seus milhares de consumidores”. A atração,
idealizada por Walle Downey, apresentado pelo speaker Jorge
Murad, com participação dos cantores Castro Barbosa e Dircinha
Batista, era dirigida por Almirante. 89
Nos arquivos da Rádio Nacional, infelizmente, não há
nenhum registro em áudio da edição inaugural do Programa
Palmolive ou mesmo de alguma gravação de “Ritmo de samba na
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cidade”. Contudo, a tirar por depoimentos prestados mais tarde
por Radamés, Luciano Perrone e Paulo Tapajós, a grande
novidade consistia em fazer com que os instrumentos de cordas e
metais voltassem a exercer função rítmica, como nos velhos
tempos das gravações mecânicas. Só que, dessa feita, com todos
os recursos técnicos oferecidos pela transmissão elétrica e pela
utilização de múltiplos e modernos microfones.
Segundo Radamés, tudo começara no dia em que teria sido
abordado por Orlando Silva, que o indagara a respeito da
possibilidade de introduzir um naipe de violinos em um disco de
samba. “Disse que sim e fizemos”, recordaria o maestro, em
entrevista ao Jornal da Tarde. “Na época, falaram muito mal,
música brasileira só se tocava com regional”, contaria Radamés.
“Então comecei a fazer os arranjos para Orlando Silva usando
violinos nas músicas românticas e metais no samba. Começaram a
reclamar, até por cartas, dizendo que música brasileira só podia
ter violão e cavaquinho”.90
Luciano Perrone daria outra versão da história: “Quando
fomos para a Rádio Nacional, Orlando Silva trouxe da gravadora o
mesmo arranjo, mas, como no rádio nessa época só tinha eu de
bateria e mais um outro na percussão, ficava um vazio enorme, eu
me desdobrando para suprir a falta dos outros instrumentos”. De
acordo com Perrone, ele próprio é que teria proposto ao maestro:
“Radamés, continuar assim não é possível. Por que não muda a
forma de orquestrar? Aqui a gente não tem aqueles ritmistas
todos, mas se você puser o ritmo na orquestra…”.91
Seja como for, Paulo Tapajós, assistente de produção da
Nacional, sintetizava: “Radamés compôs, com Luciano, o ‘Ritmo
de samba na cidade’, que ficou sendo o grande marco divisor das
fórmulas adotadas até então, passando a orquestração do samba a
ser definida como anterior ou posterior a ‘Ritmo de samba na
cidade’”.92
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A audição do samba “Meu consolo é você”, gravado por
Orlando Silva nessa mesma época para a Victor, com arranjo de
Radamés Gnattali, ilustra perfeitamente o recurso rítmicomelódico em questão. No intervalo entre os dois primeiros versos
do estribilho (“Meu consolo é você/ Meu grande amor eu explico
porque”) e o seguinte (“Sem você sofro, muito, não posso viver”),
ouve-se um fraseado de metais cujo desenho seria retomado à
exaustão por outros arranjadores da época.
Em particular, o mesmo expediente foi aproveitado de
modo magistral por Radamés, quando foi chamado a reger
simultaneamente as orquestras da Mayrink Veiga e da Nacional
no palco do Municipal, em julho de 1939, no espetáculo
beneficente Joujoux e balangandãs, de Henrique Pongetti,
patrocinado pela primeira-dama Darcy Vargas. Entre os números
que se sucederam no palco, foi apresentada pela primeira vez a

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 2
“Meu consolo é
você” (Nássara e
Roberto Martins).
Intérprete: Orlando
Silva. Disco Victor
34386. (1938).
Acervo do Instituto
Moreira Salles

ufanista “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, com arranjo de
Radamés.

A marcante orquestração de “Aquarela do Brasil”
inauguraria o chamado samba-exaltação, mas também o que
passou a ser definido pela imprensa da época como “samba
sinfônico”, formato e nomenclatura que seriam adotados quase
como um modelo a ser perseguido daí por diante pelos demais
orquestradores da Rádio Nacional. Francisco Alves faria a

Radamés Gnattali
em ensaio da
Orquestra
Brasileira.
Acervo da Rádio
Nacional. Museu da
Imagem e do Som do
Rio de Janeiro
(MIS-RJ)

primeira gravação da música em disco, com o mesmo arranjo de
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Radamés, que nesse caso específico atribuiria todo o mérito ao
autor da composição, Ary Barroso.
“Esse negócio não é meu, não. O Ary queria que eu usasse
o tema nos contrabaixos, mas não ia fazer efeito nenhum. Ia ficar
uma droga. Então botei cinco saxes fazendo aquilo”, minimizaria
Gnattali. “O que inventei foi o arranjo para botar a sugestão no
lugar certo”.93
Os experimentos de Radamés Gnattali à frente da
Orquestra Carioca, depois rebatizada de Orquestra Brasileira,
valeram-lhe efusivo elogio de Mário de Andrade, que passou a têlo na conta de um músico de “habilidade extraordinária para
manejar o conjunto orquestral, que faz soar com riqueza e brilho”,
conforme escreveu o autor de Macunaíma no Estado de S.

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 3
“Aquarela do Brasil”
(Ary Barroso).
Intérprete: Francisco
Alves. Disco Odeon
11768 (1939).
Acervo do Instituto
Moreira Salles

Paulo.94
Porém, como de costume, havia controvérsias. Artigo
publicado pelo jornal carioca A Manhã, identificado apenas pelas
iniciais R. S., acusava Radamés Gnattali de estar “desvirtuando” o
samba, com toda aquela “mania” de pôr ênfase em cordas,
palhetas e metais. O texto trazia um longo título, autoexplicativo:
“O samba sinfônico e o respeito que se deve à tradição rítmica da
melodia do povo”.
O autor do artigo criticava os “idealistas sinceros”, citando
de modo explícito Radamés, que estariam se esforçando para
“colocar a pintura musical brasileira em uma moldura luxuosa”:
Estão desvirtuando a música do povo, enxertando nos seus
momentos musicais apêndices condenáveis, que
comprometem a sua tradição. O povo não os aceita, pela
simples razão de que não os reconhece, não se identifica com
eles. É tempo de que esses imaginativos tomem conhecimento
dessa repulsa. Não é de acordes sinfônicos que o samba
precisa. O samba precisa de boas orquestrações, de maior
capricho na sua harmonia, mas também de maior respeito pela
sua cadência, pelo seu ritmo, pelo seu tan-tan, único distintivo
que o habilita a penetrar, sem reservas, no espírito simples de
nossa gente.95
93
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A despeito da grita dos puristas, que lamentavam uma
suposta jazzificação da música brasileira, a moda pegou. Tanto foi
assim que as gravadoras nacionais incorporaram o tal “samba
sinfônico” aos arranjos de boa parte dos discos lançados ao longo
da década seguinte, 1940. “As gravadoras começaram a fazer
aquilo que a Rádio Nacional fazia”, testemunharia Paulo Tapajós.
A Continental, por exemplo, contratou o próprio Radamés como
arranjador e levou junto com ele uma série de
músicos e intérpretes que, nas ondas do rádio, eram
exclusivos da Nacional.96
“Nunca o samba chegara a sonhar com uma
orquestra assim: grande, completa, perfeita”,
vangloriava-se o boletim informativo da emissora.
“Tratado pela cultura e bom gosto de Radamés, o
samba, com a Orquestra Brasileira, começou a viajar
pelo mundo afora, através das ondas curtas da
Rádio Nacional”.97
Apesar de certo cabotinismo inerente à
autopropaganda, a afirmação não continha
nenhuma inverdade ou exagero. De fato, a emissora,
com a participação decisiva de Radamés Gnattali,
começava a ditar um novo paradigma para a canção
popular brasileira, embora até então a prestigiada
Rádio Nacional ainda permanecesse atrás da
Mayrink Veiga na preferência do público.
Do ponto de vista econômico, a Nacional
demonstrava boa saúde financeira. O faturamento
saltara de 190 mil cruzeiros, no final de 1936, para 1,9 milhão de
cruzeiros durante o ano de 1939. As Lojas Brasileiras, o sabonete
Eucalol, o Óleo de Peroba, o Leite de Magnésia Phillips, a colônia
Atkinsons, a cervejaria Hanseática e o Leite de Colônia constavam
entre os principais anunciantes, muitos deles patrocinando
programas específicos. 98
No início de 1940, entretanto, uma notícia pegou de
surpresa os próprios funcionários da PRE-8. No dia 8 de março,

Nota sobre
o programa
“Vida musical e
pitoresca dos
compositores”,
apresentado por
Lamartine Babo,
com patrocínio do
sabonete Eucalol.
Revista Carioca
10/12/1938.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional
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Getúlio Vargas promulgou o decreto-lei No 2.073, incorporando à
União todo o patrimônio da Companhia Estrada de Ferro São
Paulo-Rio Grande, em decorrência das dívidas do império
financeiro de Percival Farquhar junto ao poder público. Pelos
dados oficiais, a soma dos débitos, àquela altura, atingia a
exorbitante quantia de 3 milhões de libras esterlinas. Como efeito
imediato do decreto, todos os bens de A Noite, passaram a
pertencer ao governo — inclusive a Rádio Nacional.99
3.2. A incorporação da Rádio Nacional
Getúlio Vargas nomeou um
militar para o cargo de superintendente
das Empresas Incorporadas ao
Patrimônio da União, criadas pelo
Decreto 2.073. O currículo do coronel de
infantaria Luiz Carlos da Costa Netto,
juiz do temido Tribunal de Segurança
Nacional, órgão de exceção criado pela
ditadura varguista, despertou
desconfianças no meio artístico. Muitos
imaginaram que as empresas de
comunicação do grupo A Noite seriam
transformadas, de uma hora para outra,
em uma espécie de quartel. Na melhor
das hipóteses, calculava-se, a Rádio
Nacional se converteria em repartição
pública, passando a funcionar como mero cabide de emprego
para os apadrinhados dos donos do poder.
O nome escolhido para dirigir a PRE-8, Gilberto
Goulart de Andrade, advogado, censor de espetáculos teatrais
e procurador do mesmo Tribunal de Segurança, também foi
recebido com ressalvas. Nos corredores da emissora, falou-se
numa possível demissão em massa de funcionários, na
eventual estatização da programação e em uma presumida

Editorial comunica
aos leitores que o
governo incorporou à
União o patrimônio
do conglomerado
econômico de Percival
Farquhar, o que
incluía a direção do
próprio jornal.
A Noite.
12/03/1940.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

censura ao trabalho de locutores e artistas. Por via das
dúvidas, poucos dias antes da posse de Andrade, o diretor-
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artístico José Mauro pôs o cargo à disposição.
Afinal, ainda estavam frescas na memória do meio
radiofônico as palavras proferidas, em 1936 – em entrevista à
A voz do rádio – por Lourival Fontes, o homem forte do então
Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC),
organismo que a essa altura, desde dezembro de 1939, já havia
se convertido no famigerado Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP):
“Dos países de grande expansão territorial, o Brasil é o
único que não tem uma estação de
rádio oficial”, dissera Fontes,
conselheiro de Vargas para
assuntos relacionados às
comunicações. “Todos os demais
países têm estações que cobrem
todo o seu território e atuam
como elemento da unidade
nacional”. Provocado pelo
repórter, o diretor do DPDC
defendera o exemplo do México,
nação “onde a música popular
não é apenas censurada; foi
padronizada, por forma a evitar
que o tempo, fatores estranhos
ao país ou os próprios
compositores possam deturpar o
que, nos moldes da padronização, foi fixado como música
popular mexicana”. 100
A expectativa, portanto, era de que sobreviria um
desmanche absoluto da emissora. Para surpresa geral, logo na
primeira reunião com os quadros da casa, Gilberto de Andrade
rejeitou o pedido de demissão de José Mauro e disse que, em
vez de impor restrições à criatividade dos programadores,
roteiristas, arranjadores e speakers, pretendia manter o
espírito dos programas já consolidados e incentivar a

Reportagem da revista
Carioca apresenta
aos leitores o
coronel Costa Netto,
nomeado no cargo de
superintendente
das Empresas
Incorporadas à União,
e Gilberto de Andrade,
novo diretor da
Rádio Nacional.
25/11/1940.
Hemeroteca da
Biblioteca Nacional

concepção de novas atrações para disputar, palmo a palmo, a
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liderança com a Mayrink Veiga.
Se necessário, ressaltou, ampliaria o cast de artistas e
compraria novos equipamentos de ondas curtas para expandir
o alcance das transmissões. Todos trabalhariam com irrestrita
liberdade, garantiu. “Vocês fazem agora o que quiserem:
gastem o dinheiro que tiver aí, não precisa guardar nada”,
anunciou Andrade, para o estupefato geral, segundo
recordaria Radamés Gnattali.101
Antes de encerrar a reunião, Gilberto de Andrade
explicou que o governo já possuía uma emissora educativa e
sem fins comerciais, a antiga Rádio Sociedade, doada pelo
fundador Roquette-Pinto ao poder público em 1936. A
Nacional, portanto, continuaria sendo uma empresa gerida
pela lógica empresarial, tendo que prosseguir se mantendo
exclusivamente à custa de receitas publicitárias. Não seria
injetado nenhum centavo de verbas públicas na estação.
Sendo assim, mesmo na nova situação, a PRE-8 não
poderia descuidar da disputa por ouvintes. O único critério
que o governo imporia à emissora, detalhou o novo diretor,
seria a adesão da casa ao projeto varguista de contribuir para a
construção de uma suposta “identidade nacional”, infundindo,
por consequência, “o mínimo de coesão à diversidade artística
e cultural dispersa de norte a sul do país”.102
Em outras palavras, caberia a Rádio Nacional ajudar a
plasmar no imaginário coletivo um conceito de “brasilidade”.
Para tanto, seria dedicado especial cuidado às manifestações
culturais e artísticas consideradas “genuinamente nacionais”,
ou seja, definidoras, em tese, do caráter de nosso povo.
Logo, não se tratava de fazer propaganda política, no
sentido estrito da expressão. O que a ditadura Vargas
pretendia era aproveitar a influência do rádio junto às massas
para legitimar o ideário nacionalista – atuando, pode-se por
assim dizer, por meio do mecanismo que Hobsbawm
denominou de “invenção das tradições”.103 O futebol, o humor
ingênuo do radioteatro, as radionovelas açucaradas e, sem
101
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dúvida, o samba-exaltação – em sua versão
“sinfônica” – estariam entre os ingredientes da
receita a ser aplicada.
Sintomaticamente, um dos principais
programas criados nessa nova fase foi o antológico
Um milhão de melodias, produzido por Haroldo
Barbosa, discotecário da emissora. Com a devida
ajuda do assistente Paulo Tapajós, Barbosa
selecionava o repertório a ser encaminho à
apreciação de Radamés Gnattali. O maestro ouvia
os discos e repaginava os arranjos, para serem
executados ao vivo pela Orquestra Brasileira. O
programa, que estreou em 6 de janeiro de 1943,
tinha como ideia básica reapresentar velhas
canções nacionais sob moderna orquestração, bem como
atualizar os ouvintes a respeito dos últimos sucessos das bigbands norte-americanas, no contexto da política da Boa
Vizinhança, em plena Segunda Guerra Mundial.
Clássicos de Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga e
Zequinha de Abreu, assim como sambas da “fase heroica” do

Anúncio do programa
Um milhão de
melodias,
patrocinado pela
Coca-Cola.
Acervo da
Rádio Nacional.
Museu da Imagem e
do Som do Rio de
Janeiro (MIS-RJ)

gênero, ganharam versões grandiloquentes, que em nada
ficavam a dever à orquestração dos hits de Benny Goodman.
Com direito, ressalte-se, a “tempero” adicional: os cinco saxes,
três pistões, dois trombones, três flautas, oboé, fagote,
clarinete, harpa e naipes de violinos e violoncelos da
Orquestra Brasileira contavam com o auxílio luxuoso dos
violões de Garoto e Bola Sete, do cavaquinho de José Meneses,
da bateria de Luciano Perrone, do acordeão de Chiquinho, do
prato-e-faca de Heitor dos Prazeres, do ganzá de Bide e do
pandeiro de João da Baiana.104
Um milhão de melodias também marcou a chegada ao
Brasil do refrigerante Coca-Cola, patrocinador exclusivo do
programa e, a partir daí, um dos maiores anunciantes da
Rádio Nacional. A propósito, a emissora cuidara de
profissionalizar suas relações com as agências de publicidade.
Uma das inovações introduzidas por Gilberto de Andrade foi a

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 4
Trecho do programa
Um milhão
de melodias,
produzido por
Haroldo Barbosa,
com arranjos de
Radamés Gnattali,
s/d. Acervo da
Rádio Nacional.
Museu da Imagem
e do Som do Rio de
Janeiro (MIS-RJ)
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criação da Seção de Estatística, departamento encarregado de
coletar dados relativos à audiência e, com base nisso, produzir
gráficos quantitativos para avaliar o desempenho e a recepção
dos diversos programas levados ao ar diariamente. O objetivo
final era oferecer, ao departamento
comercial, às agências de propaganda
e aos patrocinadores, mapas precisos
a respeito do perfil dos radiouvintes
de cada horário, para melhor adequar
os produtos anunciados aos
respectivos públicos-alvos.
A Seção de Estatística
valorizava, igualmente, as opiniões de
ouvintes pinçadas na copiosa
correspondência enviada à emissora.
No início da década de 1940, a
Nacional recebia uma média de 26
mil correspondências mensais,
provenientes das mais diversas cidades do país. Pelo conteúdo
das missivas, aferia-se a popularidade dos locutores e artistas,
tomava-se o pulso dos pontos fortes e fracos dos programas
em cartaz e detectavam-se eventuais demandas de audiência
para a criação de novas atrações radiofônicas.105
Os números da emissora eram eloquentes. O
faturamento disparou em progressão geométrica. De 3,3

Floriano Faissal,
radioator e compositor,
analisa um lote de
cartas de ouvintes
encaminhadas
à emissora.
Acervo da Rádio
Nacional. Museu da
Imagem e do Som
do Rio de Janeiro
(MIS-RJ)

milhões de cruzeiros em 1940, saltaria para 6,5 milhões em
1943, quando a Nacional já detinha 53% da audiência,
segundo os números do Ibope. Após seis anos da
administração de Gilberto de Andrade, em 1946, esse valor já
era de 15 milhões de cruzeiros anuais. O quadro de pessoal
alcançou a marca de 240 funcionários administrativos, 124
músicos, 55 radioatores, 40 radioatrizes, 50 cantores, 45
cantoras, 30 locutores, 18 produtores e 10 maestros e
arranjadores, distribuídos em oito diretorias.106
Na estação que passara a ser líder absoluta de
audiência, desbancado enfim a Mayrink Veiga do topo, tudo
105
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era feito com critério, técnica e profissionalismo. A fim de se
evitar o assédio dos chamados “pistolões” – portadores de
cartões de recomendação assinados por padrinhos políticos –,
estabeleceu-se a prática de submeter os pretendentes a
speaker, cantor, cantora, radioator ou radioatriz a gravações
de testes de voz. Os candidatos passavam por triplo crivo,
sendo avaliados pelo diretor artístico José Mauro, pelo
maestro Radamés Gnattali e pelo produtor Haroldo Barbosa.
Quanto ao setor de produção, algumas minúcias e
certos preciosismos eram levados em consideração. O
investimento em radionovelas ao vivo, outra marca da fase
pós-incorporação governamental, fez-se acompanhar da

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 5
Prova de canto
s/d. Acervo da
Rádio Nacional.
Museu da Imagem
e do Som do Rio de
Janeiro (MIS-RJ)

construção de cenários realistas – uma casa com jardim e
terraço, por exemplo – onde atores e atrizes contracenavam
como se estivessem em um teatro e atuando diante de uma
plateia. O aparente contrassenso do uso de cenografia em uma
transmissão de rádio tinha como propósito conferir maior
veracidade às interpretações, embora os ouvintes, em suas
respectivas salas de estar, obviamente não pudesse visualizar
os artefatos no palco.

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 6
Prova de locução
s/d. Acervo da
Rádio Nacional.
Museu da Imagem
e do Som do Rio de
Janeiro (MIS-RJ)

O detalhismo das
transmissões de uma
radionovela não
dispensavam a
construção de
cenários, que
obviamente não
podiam ser vistos
pelos ouvintes.
Acervo da Rádio
Nacional. Museu da
Imagem e do Som do
Rio de Janeiro
(MIS-RJ)

O radioteatro levava a sério a capacidade de despertar
imagens mentais nos ouvintes, ou seja, instaurar um contorno
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imagético a vozes etéreas.107 Nos bastidores, como elemento
adicional a reforçar tal intento, uma equipe especial de
sonoplastas e contrarregras simulava os efeitos sonoros
necessários à ambientação o mais emocional e fidedigna
possível.
Sons de passos, buzinas, mergulhos em piscinas, vozes
de animais e tiros de revólver, por exemplo, eram produzidos
artesanalmente, com a ajuda de uma parafernália de objetos
os mais díspares: baldes de água, caixas de cascalho,
banheiras, martelos, pregos, lixas e apitos.
3.3. A febre dos programas de auditório
Nada se comparava, porém, à atenção que passou a ser

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 7
Trecho da
radionovela
O direito de
nascer. s/d.
Acervo da
Rádio Nacional.
Museu da Imagem
e do Som do Rio de
Janeiro (MIS-RJ)

dada à produção dos programas com plateia, o novo filão
descoberto pela Rádio Nacional. Para acomodar a legião de fãs
que se aglomerava na frente do prédio em busca de entradas
para assistir ao vivo à atuação dos astros e estrelas da música,
foi construído, em 1942, um auditório com 486 poltronas, no
21o andar do edifício da Noite.
Contíguo a ele, instalou-se um novo estúdio de
transmissão. Os dois ambientes eram separados um do outro
por grandes painéis móveis de vidro emoldurados em caixilhos
de aço, equipamento importado da Checoslováquia, pesando
duas toneladas, acionado por motor. O palco, por sua vez,
possuía piso flutuante, disposto sobre molas especiais, para
proporcionar melhor desempenho acústico.
Mesmo tamanha estrutura não foi suficiente para dar
conta da procura por lugares na plateia. Alguns programas de
maior popularidade precisaram ser transferidos para o palco
do Teatro Carlos Gomes, casa de espetáculos de maior
capacidade de público. “Às quatro da manhã, sem exagero, já
havia gente deitada na porta do edifício de A Noite, esperando
que ela abrisse para comprar entrada e ficar na fila que dava
voltas pelo quarteirão”, testemunharia o ator Mario Lago. 108
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SILVA, Júlia Lúcia de Oliveira Albano, Mergulho no escuro e outros mergulhos,
p. 49.
108 LAGO, Mário, Bagaço de beira-estrada, p. 145.
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A fórmula vitoriosa dos programas de auditório tinha
sido testada e aprovada por Almirante, de forma pioneira,
ainda em 1938, quando foi lançada a primeira atração do
gênero na Rádio Nacional: o Curiosidades musicais, que tinha
ido ao ar nas noites de segunda-feira, a partir das 21h35, sob o
patrocínio do colírio Moura Brasil.
Cada edição do programa de Almirante destacava tema
específico, que podia variar desde “Os efeitos onomatopaicos
na música” às “Cantigas de roda brasileiras”, passando pela
“História dos blocos carnavalescos”. “Todas as formas de
música e suas minúcias são apresentadas de maneira bem
popular e bem ao alcance do povo”, explicou Almirante, em
entrevista à revista Carioca. “Para que o povo note os efeitos
da harmonização, da interpretação, do contraponto e outros

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 8
Trecho do programa
Curiosidades
Musicais,
com Almirante.
s/d. Acervo da
Rádio Nacional.
Museu da Imagem
e do Som do Rio de
Janeiro (MIS-RJ)

detalhes, eles devem ser mostrados tão claros e tão simples ao
ponto de qualquer neófito entender”. 109
Com o sucesso imediato de Curiosidades musicais,
Almirante colocou no ar, também em 1938, às sextas-feiras, 21
horas, um segundo programa de auditório, Caixa de
perguntas, no qual a plateia participava ativamente,
respondendo a questões bem-humoradas, propostas pelo
apresentador. Os acertadores ganhavam prêmios em dinheiro,
entre 5 e 30 mil réis, oferecidos pelo patrocinador, o digestivo
e antiácido By-So-Do.110
A iniciativa de Almirante abriu caminho para uma
enxurrada de programas do gênero, tendo o modelo se
espalhado para outras rádios, como Tupi e Mayrink Veiga. Na
PRE-8, o modelo foi aperfeiçoado e atingiu o ápice do sucesso
com os apresentadores César de Alencar, Manoel Barcelos e
Paulo Gracindo.
“Mistura de programa radiofônico, show musical,
espetáculo de teatro de variedades, circo e festa de adro”,
conforme definiu Tinhorão, “esses programas chegaram a
alcançar uma dinâmica de apresentação que conseguia manter
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“Almirante: o seu programa e o sindicato de artistas de rádio”, Carioca, 11
de junho de 1936.
110 “Por trás do dial”, Carioca, 28 de agosto de 1938.
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o público dos auditórios em estado de excitação contínua
durante três, quatro e até mais horas”. 111
Excitar o público, aliás, fazia parte da estratégia. A
lógica dos programas de auditório pressupunha a participação
efusiva dos presentes, incitados pelos apresentadores e
animadores de plateia a se manifestar a todo instante, o mais
ruidosamente possível, de acordo com regras pré-

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 9

estabelecidas: letreiros luminosos sinalizavam a hora de
aplaudir – nesse caso, as palmas podiam se fazer acompanhar
de ensandecidos gritos de euforia – ou de fazer silêncio. Se a
plateia não reagia à altura do esperado, o apresentador e a
estrela convidada se esforçavam para levantar o ânimo do
auditório, como se pode perceber na audição da faixa indicada
no documento sonoro ao lado.
O perfil do público desses programas era facilmente
identificável: mulheres, de baixa instrução e moradoras do
subúrbio. A procedência social das fãs, acrescida do

Trecho do
programa de
Manuel Barcelos
apresentando
quadro patrocinado
pelo óleo Yayá,
com Marlene.
15/09/1951.
Acervo da
Rádio Nacional.
Museu da Imagem
e do Som do Rio
de Janeiro.
(MIS-RJ)

comportamento expansivo, deu origem ao apelido maldoso e
racista, cunhado pelo produtor, cronista e compositor Nestor
de Holanda: “macacas de auditório”.
As “macacas de
auditório”, apelido
racista que as
frequentadoras
dos programas
de rádio receberam
à época.
Acervo da Rádio
Nacional. Museu da
Imagem e do Som do
Rio de Janeiro
(MIS-RJ)

Ao contrário da audição contemplativa de uma sala de
concerto, os palcos das emissoras de rádio eram um território
de escuta definido por efusões e catarses coletivas. Durante o
desfile dos astros e estrelas da canção, os eventuais choros e
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desmaios – até mesmo os fingidos – eram, mais do que
esperados, bem-vindos. Incentivava-se a organização de
caravanas de fãs, em especial nos bairros suburbanos da Zona
Norte, de onde provinha a maior parte da audiência.
O resultado de pequenos estratagemas como esse era
sempre o delírio do público comprimido na ampla
plateia da Rádio Nacional, e naturalmente
acompanhado por centenas de milhares de ouvintes em
todo o Brasil por um curioso fenômeno de identificação:
era a explosão da alegre surpresa das pessoas presentes
ao auditório que, captada pelos microfones,
desencadeava nos ouvintes uma descarga semelhante. E
isto porque, na realidade, ao ouvir a Rádio Nacional,
todos se sentiam também um pouco integrantes do

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 10
Abertura do
programa de
César Alencar e
trecho com
Emilinha Borba.
Acervo da Rádio
Nacional. Museu
da Imagem e do
Som do Rio de
Janeiro. (MIS-RJ)

auditório.112

A PRE-8 ditava modas, despertava desejos, criava
sonhos, fabricava celebridades instantâneas, moldava o gosto
musical do público, enquanto impunha um padrão ao
cancioneiro popular do país. Nesse sentido, tornaram-se
correntes e muito procurados os “guias de orquestração” da
Nacional, consumidos por maestros e conjuntos musicais
Brasil afora.
O samba, acima de tudo, depois da Nacional, nunca
mais seria o mesmo. As experiências precursoras de Radamés
Gnattali fizeram escola e encontraram em artistas como Ary
Barroso discípulos aplicados, à altura do mestre.
“O samba vestia-se antes pelo figurino humilde dos
regionais simplórios – flauta e cavaquinho e violão – das
serestas dos bairros pacíficos, ou pelo porte das escolas – coro,
tamborins, pandeiros e cuícas”, escreveu o redator e crítico
Pedro Anísio em um dos números da Revista da Rádio
Nacional. “Ary Barroso começou a vestir o samba. Tirou-o das
esquinas e dos terreiros para levá-lo ao Municipal. Vestiu a
primeira casaca no samba. O samba ganhou o smoking da
orquestra”.113
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Idem, p. 104.
Revista da Rádio Nacional, novembro de 1943.
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3.4. O samba com ata de reunião e expediente
O programa Clube do Samba foi ao ar pela primeira vez,
na noite de 7 de fevereiro de 1956, uma semana antes do
Carnaval. Produzido pelo compositor, jornalista e radialista
Fernando Lobo, apresentado pelo locutor Manuel Barcelos, o
programa era transmitido, de início, às 22h05 das terças-feiras,
sendo depois transferido para as sextas-feiras, às 21h35.
Conforme Lobo declarou à imprensa, a nova atração, sob o
patrocínio da água sanitária Q. Boa e do desinfetante Lisoforme,
tinha “o precípuo escopo de, divertindo os ouvintes da Nacional,
defender a música brasileira, não só lhe dando um tratamento
carinhoso e adequado, mas também a difundindo sob moldes
novos e vivos”.
Os tais “moldes novos e vivos” – ou seja, os arranjos no
estilo “sinfônico”, – foram confiados ao maestro Alexandre
Gnattali, irmão de Radamés. As regências ficaram a cargo do
italiano Ercole Varetto, do quadro fixo de orquestradores da
emissora. A grande estrela do programa era o sambista Ataulfo
Alves, coadjuvado por um grupo vocal feminino, conjunto que
desde 1944 era conhecido como “Ataulfo e Suas Pastoras”.
Ataulfo Alves e suas
Pastoras, ao microfone
da Rádio Nacional.
Acervo da Rádio
Nacional. Museu da
Imagem e do Som do
Rio de Janeiro
(MIS-RJ)

Compositor de sucesso, parceiro de bambas como Abel
Neto, Benedito Lacerda, Bide, Orestes Barbosa, Mário Lago,
Roberto Martins e Wilson Batista, autor de músicas gravadas
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por astros do rádio como Araci de Almeida, Dalva de Oliveira,
Linda Batista e Orlando Silva, Ataulfo assinou contrato com a
Nacional para assumir a função de “presidente” do Clube do
Samba.
Desde a música de abertura, uma versão instrumental de
“Atire a primeira pedra” (Ataulfo Alves/Mário Lago) executada
por um coro de violinos e um naipe de metais em diálogo com a
batucada ao fundo, ficava clara a ideia de retratar o samba a
partir da nova roupagem adotada para o gênero pela PRE-8. O
que um dia fora considerada uma música de marginais e
desocupados, ganhava um programa temático, cujo formato
simulava uma bem-comportada reunião de agremiação de
classe. A cada edição, dois artistas do elenco da Nacional, na
condição de convidados especiais, eram apresentados como
“sócios do clube”.
Como sempre, os patrocinadores recebiam amplo
destaque. “O que vem aí é mais uma reunião do famoso Clube

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 11
Trecho de abertura
do programa
Club do Samba.
Acervo da Rádio
Nacional. Museu
da Imagem e do
Som do Rio de
Janeiro. (MIS-RJ)

do Samba, aquele que nasceu para defender, exaltar e propagar
o samba brasileiro”, introduzia o speaker Reinaldo Costa,
enquanto as notas de “Atire a primeira pedra” continuavam em
BG. “Um clube que conta com o apoio de Q. Boa e Lisoforme”,
emendava a locutora Lúcia Helena. “Lisoforme é o mais
completo e eficiente antisséptico que a ciência já criou, um
desodorante formidável, que tem várias finalidades”, encadeava
Costa, dando sequência ao dueto. “E Q. Boa é a melhor
empregada doméstica da dona-de-casa. Q. Boa não deixa nada
sujo, tudo é limpo com Q. Boa! As donas-de-casa modernas
usam e aconselham: Q. Boa”, rematava Lúcia Helena.
O speaker Manuel Barcelos assumia o microfone e fazia
o papel de “secretário”: “Boa noite, caros associados do Clube
do Samba; na noite de hoje, uma infinidade de assuntos
importantes teremos para tratar. Por isso, já aí vem o nosso
presidente, o nosso Ataulfo Alves”. Ouvia-se então, a voz do
próprio Ataulfo, dando os “trabalhos” por iniciados: “Senhoras e
senhores diretores do Clube do Samba, está aberta a sessão”.
O roteiro fixo previa a execução dos primeiros versos de
“Leva meu samba”, de autoria de Ataulfo, cantado por ele e as
pastoras, ao vivo. A música descia para BG e Barcelos retomava
a palavra, em tom formal: “Professor da Academia Brasileira do
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Samba, o nosso presidente abre a sessão de hoje, a fim de tratar
de vários assuntos que vieram às nossas mãos”.
O programa propriamente dito então começava,
invariavelmente, com “a leitura da ata da reunião passada”, um
rápido resumo do programa da semana anterior, incluindo a
reexecução da última música apresentada naquela edição.
Interessante notar que o grupo feminino que acompanhava o
sambista parecia querer sugerir a reconstituição, de modo
estilizado, dos antigos corais das rodas de samba. Entretanto, o
que antes era entoado naturalmente pelos dançadores e
dançadoras da roda na forma de canto responsorial, reaparecia
agora com as pastoras entoando em simultâneo a letra dos
versos ou sublinhando-os com melismas muito bem ensaiados.
Nessa mesma linha de comparação, outro aspecto a

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 12
Sequência
do programa
Club do Samba.
Acervo da Rádio
Nacional. Museu
da Imagem e do
Som do Rio de
Janeiro. (MIS-RJ)

considerar era o de que a utilização do microfone
fixo limitava a expressão corporal do cantor e,
também, do coro. Em vez dos saracoteios dos
terreiros e das rodas, os intérpretes precisavam
se plantar diante do pedestal do microfone, o
que lhes reduzia a mobilidade, restando-lhes,
quando muito, o movimento das mãos e braços,
além de comedidas e eventuais movimentações
de pernas e cintura. Quaisquer circulações pelo
palco precisavam obedecer a marcações rígidas,
como no teatro. A espontaneidade matricial da
roda cedera lugar aos preceitos do espetáculo, à
teatralização da performance.
Os roteiros do Clube do Samba
encontrados nos arquivos da Rádio Nacional
indicam que, após o exame da “ata da reunião
anterior”, vinha a discussão do “expediente” ou
da “ordem do dia”, ocasião em que eram lidas
cartas de ouvintes e comentadas matérias
jornalísticas atinentes ao programa. Na edição que foi ao ar no
dia 27 de março de 1956, por exemplo, o “secretário” Manuel
Barcelos — atendendo à solicitação do “presidente” Ataulfo

Anúncio do programa
Club do Samba,
publicado no jornal
A Noite.
30/11/1956

Alves para que lesse o “expediente” —informou:
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Temos como assunto importante no nosso expediente de hoje
as sugestões que nos faz em sua coluna o cronista Dig, de O
Dia. Todas foram anotadas e o sr. presidente vai tomar
providências. Certa e aceitável a sugestão de dar aos novos
compositores a chance de aparecerem aqui no clube. Estamos
recebendo algumas composições e pedimos a todos que nos
enviem as suas produções, que depois de selecionadas
aparecerão neste programa em bons arranjos. Ao cronista Dig,
o Clube do Samba agradece suas palavras de estímulo. Há
algumas cartas que passo às mãos do sr. presidente.

A sugestão de Dig acabou resultando, mais tarde, no
lançamento de um concurso sistemático, destinado a revelar
novos sambistas pelo programa. Uma seção do Clube do Samba,
denominada “O compositor anônimo” – patrocinada pelo novo
anunciante, o achocolatado Toddy –, oferecia o prêmio mensal
de 10 mil cruzeiros para o vencedor de cada etapa da promoção.
Os premiados tinham direito a ouvir sua composição cantada
por um dos artistas do cast da Nacional, em arranjos de
Alexandre Gnattali, sob regência de Ercole Varetto.
O jornal A Noite
anuncia o concurso do
Club do Samba para
revelar novos
compositores.
31/05/1957

A parte inicial do roteiro do Clube do Samba culminava
com a apresentação do primeiro convidado especial da noite.
Dentro do que determinava os “princípios e regimentos da
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ordem do dia”, ele deveria interpretar um samba que estivesse
em grande evidência no momento. A seguir, vinha a concessão
do “voto de louvor” a um samba já consagrado, respeitada a
condição de que este deveria ter sido gravado havia pelo menos
dez anos. No encerramento do programa, ou melhor, no
“despacho final”, Ataulfo voltava ao palco para apresentar um
samba inédito, de sua própria lavra.
É significativo que o compositor escolhido para
“presidir” o Clube do Samba tenha sido Ataulfo Alves. Ele era o
coautor do antológico “O bonde São Januário”, composto em
parceria com Wilson Batista: (“Quem trabalha é quem tem
razão/ Eu digo e não tenho medo de errar/ O bonde de são
Januário/ Leva mais um operário/ Sou eu que vou trabalhar”).
Esse samba, lançado para o Carnaval de 1941, obedecera às
regras impostas pelo Departamento de Imprensa Propaganda
(DIP), que passara a censurar todas as músicas que fizessem
qualquer espécie de exaltação à malandragem. No ano anterior,
1940, nada menos de 373 letras de música tinham sido vetadas
pelos censores.114
Na revista Cultura política, editada pelo DIP, o
articulista Álvaro Salgado argumentava: “O samba, que traz em
sua etimologia a marca do sensualismo, é feio, indecente,
desarmônico e arrítmico. Mas, paciência, não repudiemos esse
nosso irmão pelos defeitos que contém”. Completava: “Sejamos
benévolos: lancemos mão da inteligência e da civilização.
Tentemos, devagarinho, torná-lo mais educado e social”.115
Wilson Batista, um dos sambistas que mais cantara a
malandragem carioca – e, por isso mesmo, sempre fora um dos
compositores mais visados pelo DIP –, decidira
estrategicamente seguir a cartilha estadonovista de glorificação
do trabalho para, por meio da parceria com Ataulfo, escapar da
marcação cerrada dos censores. “As nossas velhas músicas de

DOCUMENTO
SONORO
Disco 2
Faixa 13
“O Bonde de
São Januário”
(Ataulfo Alves/
Wilson Batista).
Intérprete:
Ciro Monteiro.
Disco Victor
34691. (1940)
Acervo do
Instituto Moreira
Salles

Carnaval fizeram, com excesso lamentável, o elogio da
malandragem”, comentara então a revista Carioca. “As coisas,
porém, mudaram, as melodias de agora apontam as vantagens
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do trabalho, como esse ‘O bonde de São Januário’, de Ataulfo
Alves e Wilson Batista”.116
O estratagema deu tanto resultado que, após a gravação
do samba na voz de Ciro Monteiro, Ataulfo passou a ser
convidado para os saraus musicais realizados no Palácio do
Catete, então sede do governo federal, quando se tornou íntimo
de Getúlio Vargas. Embora o programa Clube do Samba tenha
sido lançado muito mais tarde, em 1956, quando o Estado Novo
já era uma página virada da história e o próprio Vargas estivesse
morto, Ataulfo Alves construíra uma trajetória artística baseada
na imagem de “preto de alma branca” – como o cantor, locutor
e produtor Arnaldo Amaral, com inconsciente, mas notório
racismo, referia-se a ele.117
Louis Armstrong,
Juscelino Kubitscheck
e Ataulfo Alves,
em almoço oferecido
pelo presidente no
Catete, quando da
visita do artista
norte-americano ao
Brasil em 1957.
Acervo do Arquivo
Nacional

Bem-sucedido profissionalmente, sempre elegante em
público, completamente à vontade quando vestido em um
smoking, dono de um reluzente Cadillac azul, proprietário de
três apartamentos e uma casa, amigo de Juscelino Kubitscheck,
frequentador das rodas literárias comandadas por escritores
como Álvaro Moreyra e Aníbal Machado, Ataulfo era a antítese
da figura histórica do malandro.
116

Carioca, 1 de fevereiro de 1941.
AMARAL, Arnaldo, “Do bacharelato à roda de samba”, Carioca, 4 de
setembro de 1937.
117
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Ninguém melhor do que ele, portanto, para ser nomeado
presidente do Clube do Samba. Um programa que emulava
reuniões burocráticas, com protocolares registros em ata, votos
de louvor e ordens do dia para falar de uma música herdeira da
espontaneidade e das magias do terreiro.
Ao longo dos dois anos em que permaneceu no ar, o
Clube do Samba contou com a presença de cantores e cantoras
populares que não podiam ser classificados exatamente como
sambistas, a exemplo de Angela Maria, Ivon Curi, Nelson
Gonçalves e, particularmente, Zezé Gonzaga – a preferida de
Radamés Gnattali, com quem chegou a cantar temas eruditos,
em programas do gênero.
“Estimulados pela avassaladora popularização do samba,
todos os nossos compositores populares, salvo raríssimas
exceções, passaram a inclui-los em seus repertórios”, atesta o
pesquisador Jairo Severiano. “Todos os grandes cantores da
época de Ouro, à exceção de Vicente Celestino, cantaram
sambas”.118
O fato demonstrava que o samba havia sido incorporado
ao repertório de artistas nacionais dos mais variados estilos, em
especial após o surgimento de uma de suas principais vertentes,
soberana entre a segunda metade da década de 1940 e meados
da década de 1950, período conhecido como a “Época de Ouro”
da música brasileira: o samba-canção. Um samba de andamento
mais lento, melodia romântica e letra sentimental.119
Em 1956, em comemoração ao seu vigésimo aniversário,
a PRE-8 editaria o livro Rádio Nacional: 20 anos de liderança
a serviço do Brasil. De acordo com a publicação, naquele
momento, um total de dezenove programas musicais ocupava a
grade da emissora, além de outras 22 atrações de auditório e
mais quinze em que a música predominava como um dos
ingredientes principais, ao lado do radioteatro e da informação
noticiosa.
Os artistas mais populares da canção brasileira faziam
parte do cast da emissora: Ângela Maria, Cauby Peixoto,
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Dolores Duran, Emilinha Borba, Francisco Alves, Ivon Cury,
Jorge Goulart, Lúcio Alves, Marlene, Nelson Gonçalves, Nora
Ney, entre tantos outros. A música que mais se ouvia, com essa
constelação de grandes vozes, era o samba-canção.
Mas, esta já se trata de outra história — a hegemonia
radiofônica do samba-canção —, tema que está a requerer novas
e aprofundadas pesquisas sobre sua gênese, desenvolvimento e
fastígio.
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Considerações finais

Em “Agoniza, mas não morre”, canta Nelson Sargento:
“Samba, inocente, pé-no-chão/ a fidalguia do salão/ Te abraçou,
te envolveu.// Mudaram toda a sua estrutura/ Te impuseram
outra cultura/ E você nem percebeu”. Ao mesmo tempo que
comemora a sobrevivência de um gênero musical cuja morte já
foi tantas vezes apregoada, o veterano compositor parece
lamentar o que seria uma total descaracterização do samba ao
longo do tempo.
Enquanto isso, outro mestre do ofício, Cartola, ao cantar
“Os tempos idos”, observa o fenômeno por lentes mais
positivas: “Depois aos poucos o nosso samba/ sem sentirmos se
aprimorou/ pelos salões da sociedade ele entrou/ Já não
pertence mais à praça/ já não é samba de terreiro/ Vitorioso ele
partiu para o estrangeiro”.
Não é de hoje que se discutem as profundas e sucessivas
transformações experimentadas pelo samba ao longo dos
tempos. Em geral, analistas e observadores se dividem em duas
posições antagônicas. De um lado, há os que deploram a perda
de “autenticidade” do gênero, o desaparecimento progressivo do
dito “samba de raiz”. De outro, os que entendem as
transmutações e metamorfoses do samba como algo inerente
aos fenômenos culturais.
Neste trabalho, adotou-se a segunda perspectiva.
Procurou-se demonstrar que o samba, mesmo exposto a
tentativas de domesticação e controle, permaneceu
ressignificando-se a partir de novas e múltiplas influências,
desenvolvendo estratégias de negociação simbólica,
reafirmando-se como vigoroso espaço de criação. Como
manifestação cultural, ele sempre esteve em permanente
trânsito, expressando-se por meio de um jogo complexo de
atritos, interstícios e fissuras, que resultaram em contínuas
reelaborações, infiltramentos e ressemantizações.
Ao reconstituir momentos decisivos da gênese desse
gênero musical, buscou-se constatar que não faz sentido
prantear o aniquilamento de uma “autenticidade” que, a rigor,
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jamais existiu. Afinal de contas, como precisar o momento
histórico em que o samba se estabeleceu como um produto
cultural pronto e acabado, instante a partir do qual os influxos
posteriores poderiam ser considerados deformações de um
padrão original?
Isso teria se dado nas rodas e terreiros dos pioneiros
anônimos da chamada Pequena África? No modelo amaxixado
dos primeiros registros do mercado fonográfico? Na geração de
Sinhô, o Rei do Samba? No paradigma sincopado estabelecido
pelos compositores do Estácio? Na malandragem onomatopaica
do bum bom paticumbum prugurundum de Ismael Silva? Nos
moldes tornados possíveis pela introdução da percussão nos
estúdios após a implantação do sistema elétrico de gravação?
No estilo sofisticado de Noel Rosa? No triunfo dos parâmetros
sinfônicos introduzidos pela Época de Ouro?
Impossível responder. Mas é preciso ter-se em vista que
a hegemonia de determinado tipo de samba, em dado momento
histórico, não significa o desaparecimento de outros formatos e
variações no gênero. Mesmo no auge do samba-exaltação, por
exemplo, um grande número de sambistas continuou a compor
e cantar nas rodas dos terreiros e fundos de quintal, longe dos
holofotes da mídia e do mundo do espetáculo.
Em suma, os padrões hegemônicos que brotaram desse
suposto jogo de perdas e ganhos não apagou as múltiplas
formas de se fazer samba, que continuaram a proliferar
inclusive em espaços não canônicos, nas brechas e frestas não
chanceladas pelo mercado e pelas instituições. Ou seja, no
campo simbólico que Jerusa Pires Ferreira define, com
sugestiva propriedade, como “cultura das bordas” — outro
território prenhe de futuras possibilidades de pesquisa e
descoberta no universo do samba e dos sambistas.
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