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Resumo 

 
Este artigo, se propõe a analisar a criação do Programa Casé e a sua relevância histórica, na 

origem da música popular brasileira no rádio. O programa, veiculado entre 1932 e 1951, foi 

o primeiro a pagar cachês para todos os artistas e a oferecer contrato de exclusividade. 

Objetivamos ainda destacar as inovações sonoras do Programa Casé, como a criação de 

músicas ao vivo e o espaço para novas performances, que entre outros elementos estão 

relacionados diretamente com o surgimento da indústria musical e do entretenimento no país. 

Para tanto, utilizamos contribuições de autores que abordam a história do rádio e da 

música popular brasileira, além de depoimentos de artistas da época.  
 

Palavras-chave: Programa Casé; música; canção popular;jingles; rádio. 

 

Introdução  

 

 O artigo se propõe a refletir sobre o primeiro programa de rádio comercial do país, 

voltado para os ritmos nacionais. Diante do formato musical introduzido pelo Programa 

Casé, pretendemos analisar a programação da época como um espaço de criação e circulação 

dos ritmos populares e de inovações sonoras.  Desse modo, iremos destacar o poder da 

veiculação musical no rádio e a valoração de seu consumo produzido a partir do ao vivo.  

 Neste trabalho iremos relatar a origem do processo de profissionalização dos artistas, 

no início da década de 1930, impulsionado pelo Programa Casé. Nesta perspectiva 

detalharemos ainda as inovações sonoras do programa, que foi o primeiro a introduzir a 

música de fundo, a sonoplastia e os primeiros jingles3, que de tão populares chegavam a fazer 

sucesso como canções. O “Programa Casé”, dotado de caráter comercial, tinha como 

princípio a ofertadas canções no rádio com ou uma forma de angariar audiência e 

consequentemente vender propagandas.  

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entreterimento do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e 

integrante do Grupo Pesquisa em Mídia Entretenimento e Cultura Pop (GRUPOP), na UFPE. Email: 

michelewadja@gmail. 
3Peça publicitária em forma de música. 



 

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

 

 2 

 Serão contemplados ainda, os modos de produção de artistas do programa que 

incluíam a criação de músicas ao vivo e a veiculação de novas performances artísticas, 

marcadas pela aproximação da coloquialidade e de uma entonação vocal mais próxima 

da fala cotidiana. Neste sentido, pretendemos detalhar o acontecimento dessa experiência 

de consumo musical do programa, que se diferenciava da audição de canções gravadas 

em discos. 

Para tanto, por meio de pesquisa bibliográfica, depoimentos e registros da imprensa 

do período analisado iremos elaborar um recorte do contexto histórico, social, político 

tecnológico e cultural da época, apontando então indícios do início da origem da 

circulação, divulgação e comercialização de novos produtos midiáticos: Os sons e a 

canção popular no Programa Casé. 

 

O Rádio comercial: Música popular, cachês e contratos 

 

Era um carnaval sem cachaça e nada de destilados, ao menos oficialmente. O chefe 

de polícia do Distrito Federal, Batista Lusardo, distribuiu uma circular para os policiais 

com 41 medidas4 que deveriam ser respeitadas, com rigor, pelos cariocas na festa do rei 

Momo. Entre as ruas estreitas do centro do Rio de Janeiro, não é dificil imaginar que uma 

dose de bebida barata valia ouro e que o seu consumo acontecia clandestinamente. O 

destilado era a bebida dos morros e a proibição fazia parte do projeto de transformar o 

carnaval do Rio em uma festa “familiar”, portanto, estava liberado apenas o consumo de 

choppe, cerveja e champanhe. Este carnaval cheio de regras aconteceu no dia 07 de 

fevereiro de 1932, na Praça Onze. O lugar fervia repleto de sambistas e foliões. Era a 

primeira edição oficial do desfile das escolas de Samba, do Rio de Janeiro.5 O evento 

promovido pelo pequeno jornal impresso Mundo Sportivo reuniu 23 agremiações e teve 

a Mangueira como campeã. 

                                                 
4 As 41 medidas faziam parte do desejo governamental da época, em “organizar” o carnaval da cidade, que envolvia o 

desfile das escolas de samba, desse modo, a polícia atuava para transformar a festa em um ambiente aristocrático. Entre 

as restrições estavam ainda a proibição do uso de símbolos patrióticos, de cantar o hino nacional, de vestir “roupas 

indecentes”e da reutilização de serpentinas que estavam no chão. (LIRA, 2017). 
5 A primeira disputa organizada entre sambistas antes de 1932, aconteceu no dia de 20 de janeiro de 1929, no terreiro 

do pai de Santo, jornalista, sambista e escritor José Espinguela, no Engenho de Dentro. A competição consistia na 

apresentação de dois sambas, que seriam avaliados por jornalistas convidados por Espinguela. Três agremiações 

participaram da disputa: O Conjunto Oswaldo Cruz, que mais tarde tornou-se Portela, o do bairro do Estácio de Sá, que 

representavam a Deixa Falar e a Mangueira.  O vencedor da noite foi o conjunto Oswaldo Cruz, representado por Heitor 

dos Prazeres. (CABRAL, 1990). 
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Foi justamente no domingo de ressaca do carnaval, dia 14 de fevereiro de 1932, a 

estréia do Programa Casé. A programação estava dividida em duas partes, sendo a 

primeira dedicada ao samba, ao chorinho e às músicas sertanejas, e a outra voltada para a 

música erudita. Durante a parte popular, o telefone tocava sem parar, com os ouvintes 

eufóricos. Ao começar a música erudita, o telefone não tocou uma vez sequer.  

A reação do público, com o primeiro dia do programa, parecia deixar claro que o 

interesse da classe média pelos ritmos populares, ia além do desejo de acompanhar as 

escolas de samba no carnaval, uma vez que o aparelho de rádio, assim como o telefone, 

não estavam presentes em todos os lares do Rio de Janeiro.6 Portanto, possivelmente a 

maioria dos primeiros ouvintes do programa fazia parte da elite carioca. Foi a partir da 

preferência dos ouvintes, que surgiu o primeiro programa de rádio voltado para a música 

popular brasileira7 criado pelo pernambucano, Ademar Casé. 

Natural de Belo Jardim – PE,  Ademar da Silva Casé esteve pela primeira vez no 

Rio de Janeiro, como soldado das tropas nordestinas que foram apoiar a primeira Revolta 

Tenentista8. Depois da prisão como insurgentes, os soldados retornaram para seus 

Estados. Casé voltou a trabalhar em Pernambuco e poucos meses depois juntou dinheiro 

pra voltar ao Rio de Janeiro. De volta à capital do país trabalhou numa mercearia de frutas, 

em seguida foi vendedor de imóveis, de propaganda em revistas e de aparelhos de rádio 

Phillips. Foi a venda de rádios que mudou a vida do imigrante e o levou até a criação do 

programa. Casé criou uma importante estratégia de marketing, ao deduzir que quem tinha 

telefone no Rio de Janeiro tinha condições de comprar um rádio. Com a lista telefônica 

na mão, o endereço e o nome completo dos possíveis clientes ele começava a abordagem. 

 

A tática era visitar a casa dos “futuros clientes” durante os dias úteis. 

Esperava o dono da casa sair para trabalhar e só então, tocava a 

campanhia. Geralmente era atendido pela esposa. Casé explicava que 

tinha informações de que o marido dela estava interessado em adquirir 

                                                 
6 Na início de 1930, o aparelho de rádio passou a diminuir de preço, no entanto, ainda assim estava mais próximo da 

realidade econômica da classe média. O equipamento em São Paulo, (que oferecia os maiores salários do país), custava 

cerca de 80$000 e o salário médio de uma família de trabalhadores era de 500$000 por mês. (TOTA, 1990). Já em 

1932, os os serviços telefônicos eram usados apenas por uma pequena parcela da população. Somente em 1935, foi 

instalado o primeiro posto telefônico público, do Rio de Janeiro. (IACHAN, 2006). 
7O termo “música popular brasileira” faz referência neste trabalho aos ritmos populares da época tais como: chorinho, 

samba, canções sertanejas, emboladas, toadas e cocos. 
8 Também conhecida como a Revolta do Forte de Copacabana, foi a primeira de uma série liderada pelos militares 

contra o governo. O estopim da rebelião militar de 1922 foi a vitória de Arthur Bernardes, como presidente, que resultou 

no fechamento do Clube Militar e na prisão do ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca. Os militares organizaram 

um grande motim para derrubar o governo, mas o plano não deu certo, e apenas os militares do Forte de Copacabana e 

do Primeiro regimento de infantaria da Vila Militar participaram do movimento. A grande resistência no Forte de 

Copacabana fez com que o episódio ficasse conhecido como a “Revolta dos 18 do Forte,” uma referência aos dezessete 

militares e um civil que teriam enfrentado as forças legalistas, dos quais apenas dois sobreviveram. As revoltas 

tenentistas abriram caminho para a Revolução de 1930. 
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um rádio. E como a esposa nunca estava sabendo do assunto (e nem 

poderia...), ele se prontificava a deixar o aparelho por lá para buscá-lo 

em outra hora. (...) Quando voltava dois ou três dias depois, a família já 

estava completamente enfeitiçada e na maioria das vezes o dono da casa 

acabava tendo que comprar o rádio, mesmo contra sua vontade. (CASÉ, 

2012, p.38-39). 

 

Casé tornou-se o principal vendedor de rádio da Phillips do país. Sozinho, ele 

vendia mais aparelhos do que a loja física, o que chamou a atenção do diretor da Rádio 

Phillips9, Victoriano Borges, que quis conhecê-lo pessoalmente. Foi nessa ocasião que 

Casé fez a proposta de pagar o aluguel de um horário na rádio da empresa, algo que não 

existia na época. A idéia era a criação de um programa dinâmico, semelhante aos dos 

Estados Unidos e da Inglaterra que ele costumava ouvir, mesmo sem entender inglês. 

Depois de relutar muito contra uma proposta tão ousada, o diretor aceitou a 

oferta.(CABRAL, 1990). 

Foi a partir de então, que o Programa Casé trouxe as rodas de samba para as ondas 

do rádio. A música clássica e erudita que reinavam na programação radiofônica da época 

foram substituídas por um programa comercial e popular. A primeira veiculação do samba 

de breque10 no rádioo correu no programa, em 1934, com Moreira da Silva, o Kid 

Morangueira. O samba de partido-alto11, improvisado por Noel Rosa12 e Marília Batista13, 

também teve a sua estreia radiofônica no Casé. Durante dois anos, a dupla criou várias 

músicas no programa, na hora, sem nenhum tipodeensaio. 

Uma das canções improvisadas por Noel Rosa e Marília Batista, na década de 

1930, foi a música “De Babado”14 que inspirou e deu nome à criação de um “ quadro”de 

                                                 
9 Em 1930, a Philips (empresa holandesa) encontrou uma estratégia para conquistar mercado, divulgar e vender seus 

produtos no Brasil, com a criação daPRA-X - Sociedade Rádio Philips, localizada no Rio de Janeiro. A emissora da 

Philips tinha uma grande qualidade sonora para época. O objetivo principal da Rádio era atrelar a sua qualidade e 

prestígio para promover a venda de aparelhos radiofônicos da marca.  
10 O samba de breque possui um ritmo sincopado caracterizado por paradas bruscas ,“os breques”, que vem do inglês 

break. Ao longo das pausas são inseridas frases faladas, uma espécie de narrativa musical. O seu principal ícone foi 

Moreira da Silva. No entanto, em 1929, o compositor Sinhô já havia introduzido o breque em músicas que foram 

gravadas por Mário Reis. 
11 O partido-alto inserido no programa é uma espécie de samba cantado em forma de desafio, entre dois ou mais artistas. 

As músicas são improvisadas, semelhante ao “repente” nordestino. 
12 O primeiro emprego de Noel Rosa foi aos 17 anos, como contrarregra do Programa Casé. Em pouco tempo, o 

estudante de medicina tornou-se uma das principais atrações do programa, com contrato de exclusividade. A relação 

pessoal e profissional de Noel Rosa com Ademar Casé e o programa pode ser vista no filme Noel Rosa: O poeta da 

Vila, Ricardo Van Steen, (Brasil, drama, 99min, cor, Imovision filmes, 2006). O longa-metragem utiliza o Programa 

Casé, como um dos principais cenários. 
13Marília Monteiro de Barros Batista foi uma das mais importantes intérpretes de Noel Rosa, ao lado de Aracy de 

Almeida.A artista veio de uma família tradicional do Rio de Janeiro. Seu pai era médico e a sua mãe pianista. De timbre 

forte e voz grave, a cantora que ficou conhecida como Princesinha do samba também era compositora e intrumentista. 
14A expressão “De Babado” não foi criada por Noel Rosa. Ele escutou a frase numa roda de samba e passou a utilizá- 

la. Depois do sucesso da canção, Noel localizou o verdadeiro autor da expressão, o sambista João da Mina, que 

autorizou o uso da frase, que foi alterada para “de Babado sim, de babado não”. Esse estribilho virou base para várias 

músicas que foram criadas por Noel Rosa, no Programa Casé. (DIDIER & MÁXIMO, 1990). 
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canções feitas ao vivo. A  letra era “colocada” sobre uma melodia em ritmo de samba. A 

canção só foi gravada em 1936, com novas estrofes. Apenas alguns versos da versão 

original, veiculada no programa chegaram a ser registrados: De babado, sim/ Meu amor 

ideal/ Sem babado não/ Seu vestido de babado/ Que é de fato alta-costura/Me fez sábado 

passado/Ir a pé a Cascadura/E voltei de cara dura/Com um vestido de babado/Que 

comprei lá em Paris/ Eu sambei num batizado/Não dei palpite infeliz/Você não foi porque 

não quis/(...) (DIDIER, 1990,p.415). 

Considerado um marco na profissionalização dos cantores da época, o Programa 

Casé iniciou o pagamento de cachê a todos os artistas15. O primeiro cachê do conjunto 

Bando da Lua, que depois tornou-se o famoso grupo musical que acompanhava a Carmen 

Miranda, foi pago no programa. A princípio o cachê de 20 mil réis não foi aceito 

facilmente pelos artistas, que achavam que era exploração ganhar dinheiro em cima da 

arte. Somente depois de muita insistência, o grupo concordou em receber o pagamento. 

Poucas semanas depois, o Bando da Lua recebeu um aumento passando para 80 mil réis 

por cada apresentação no Programa Casé. (CARDOSO JÚNIOR, 1978). 

Outra novidade, foi a criação do contrato de exclusividade, com validade de um 

ano. Desse modo, as atrações não podiam apresentar-se em nenhuma outra emissora, 

durante esse período. Foram artistas exclusivos: Orlando Silva, Sílvio Caldas, Vicente 

Celestino, Pixinguinha, Francisco Alves, Carmen Miranda, Aurora Miranda, Marília 

Batista, Zezé Fonseca, Irmãos Tapajós, Sônia Barreto, Aracy de Almeida, Moacyr Bueno 

da Rocha, Lamatine Babo, Ademilde Fonseca, Castro Barbosa, Ciro Monteiro Custódio 

Mesquita, Donga, Manezinho Araújo e Mário Reis. 

Para se ter uma ideia da importância do ineditismo do cachê e do contrato de 

exclusividade, é relevante destacar que um ano e seis meses depois da estréia do 

Programa Casé a lei de direito autoral16 ainda não era respeitada. Os donos de Rádios 

alegavam que as emissoras eram instituições culturais, educadoras e que estavam fazendo 

propaganda dos artistas. Revoltados com o não cumprimento da lei, a SBAT (Sociedade 

Brasileira de Autores Teatrais), que representava os artistas reivindicou a obrigatoriedade 

                                                 
15Em 1930, Gastão Fomenti e Carmen Miranda foram contratados pela rádio Mayrink Veiga, mas a maioria dos 

cantores seguia sem receber nada, outro detalhe é que no contrato de Gastão e Carmen não existia a cláusula de 

exclusividade. (CABRAL, 1990). 
16 A lei de direito autoral foi do então deputado de Getúlio Vargas e foi sancionada em 1928, pelo presidente 

Washington Luis. A lei regularizou o trabalho da classe artística e considerava que as sociedades de rádio tinham 

finalidades lucrativas e portanto, deveriam pagar a SBAT que remunerava os artistas e compositores. 
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do pagamento e um aumento de 90 mil réis por mês para 500 mil réis, pelas músicas 

executadas.   

Como retaliação, as Rádios: Sociedade do Rio de Janeiro, Clube, Philips, Mayrink 

Veiga e Educadora fizeram uma greve no dia 11 de julho de 1933, e ficaram o domingo 

fora do ar. Ademar Casé não era dono de rádio, mas tinha o principal programa de música 

popular da época, então, foi o primeiro a procurar a SBAT que representava os 

compositores para fazer o acordo de pagamento mensal de 500.000 réis. No entanto, o 

presidente Getúlio Vargas17 intermediou a negociação entre a SBAT e as demais rádios, 

estabelecendo o pagamento de 300.000 réis por mês, que também foi extendidoa Ademar 

Casé. (FARIAS, 2011). 

O início dessa nova indústria de entretenimento e da profissionalização dos 

cantores e compositores, também foi marcado por uma mudança no que se refere à 

“imagem” do artista.  O comportamento boêmio e irresponsável de cantores como Noel 

Rosa e Sílvio Caldas ainda era o modelo vigente, no início de 1930, no entanto artistas 

como Mário Reis e Chico Alves são exemplos de cantores desta mesma geração, que 

começaram a perceber a importância de uma profissionalização da classe. Dessa maneira, 

além do reconhecimento financeiro o comportamento artístico deveria deveria incluir 

algumas regras de etiqueta, boas maneiras e até vestuário.    

De certa forma, o Programa Casé teria introduzido os primeiros passos do 

“glamour” no rádio que encontra espaço numa nova fase de lazer e diversão, no Rio de 

Janeiro, que ora estava presente dentro de casa ou fora dela, nos shows, nos cassinos, no 

cinema. Juntos, a indústria fonográfica e o Teatro de Revista18 reforçavam o consumo das 

atrações radiofônicas. Percebendo o interesse do público por informações, as revistas e 

jornais da época dedicavam espaço ao rádio e seus artistas, que passaram a viver uma fase 

ainda mais intensa de glamourização com a hegemonia da Rádio Nacional19 a partir de 

1940. 

                                                 
17 A boa relação com artistas e a interferência na produção musical e cultural brasileira fazia parte do projeto político 

de Getúlio Vargas. O presidente usou o rádio, para propagandear suas ações políticas e ideológicas, a exemplo da 

criação do programa a Voz do Brasil, da incorporação da Rádio Nacional e da censura instaurada pelo DIP, 

Departamento de Imprensa e Propaganda. Além do rádio, o órgão  regulava várias atividades artísticas, controlando 

teatro, cinema, literatura e música. 
18 Teatro de Revista é um gênero de teatro musicado que teve grande representatividade no Brasil a partir da década de 

1920 e foi um dos principais símbolos dessa era de entretenimento. Os espetáculos que misturavam encenações com 

música popular abriu os palcos para compositores populares, atores, dançarinas e atrizes. Os espetáculos eram 

realizados em teatros, cassinos e cabarés.  
19 Fundada em 1936, A Rádio nacional tornou-se uma das mais importantes emissoras da América Latina e uma das 

maiores do mundo. No dia 08 de março de 1940, a emissora foi incorporada ao Estado. A partir de então, o governo 

Vargas investiu massivamente em estrutura física, aparelhos técnicos, construção de estúdios com alta tecnologia e 

principalmente, na instalação de transmissores potentes para que a programação pudesse ser ouvida em todo o país. 
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Inovações sonoras e experimentações musicais  

  

O programa foi um cenário de inovações sonoras e musicais da época, com a 

introdução da sonoplastia, background20, dosspots21, Sketches22 e primeiros23 jingles. 

Isso só foi possível porque duas semanas depois da estreia do Programa Casé, a 

publicidade no rádio havia sido regulamentada pelo presidente Getúlio Vargas. Antes 

disso, a propaganda era proibida, mesmo assim os radialistas já faziam alguns reclames, 

mas nada profissional. Normalmente, até a regulamentação a publicidade no rádio se 

resumia em citar o nome dos anunciantes, ou ainda em ler as propagandas que eram 

veiculadas em revistas e jornais. 

Com a autorização do governo, o rádio foi ganhando um caráter comercial e os 

reclames podiam ser vendidos, porém, não era fácil convencer os anunciantes. 

Acostumados apenas com a publicidade nos meios impressos, eles não acreditavam no 

retorno da propaganda no rádio. “No jornal ou na revista, o nome está lá escrito. No rádio 

o vento leva, era o que mais se ouvia”.(CABRAL, 1990, p.95). 

A dupla Marília Batista e Noel Rosa foi um dos destaques da publicidade do 

Programa Casé. Juntos, os cantores produziram vários jingles, que eram criados na 

hora. Seguindo o estilo de marchinhas, alguns passaram a competir com a própria 

música popular. Foi o caso da “Marchinha do Dragão”, composta por Noel Rosa e 

Vadico para as lojas Dragão, um dos principais anunciantes do programa. O refrão fez 

sucesso nos salões de carnaval: Você é mais conhecido/Do que níquel de tostão/Mas 

não pode ficar/Mais popular do que O Dragão/. O jingle foi premiado em um concurso 

de marchinhas de carnaval. (SIMÕES, 1990). 

A venda dos comerciais era o que mantinha o pagamento dos artistas. O 

programa que começou com o aluguel de quatro horas no domingo chegou a ampliar o 

horário para 12 horas de irradiação, do meio-dia à meia-noite, e ainda teve suplementos 

                                                 
20A expressão inglesa, também abreviada como BG, significa música de fundo. 
21Peça publicitária feita por uma locução simples ou mista (duas ou mais vozes), com ou sem efeitos sonoros e música 

de fundo. 
22Peça encenada de curta duração, geralmente cómica desempenhada por atores. Costuma ser um recurso atraente no 

rádio, por reproduzir uma cena e ter diferentes vozes. 
23 O primeiro jingle, do país foi criado no “Programa Casé”, por Antônio Nássara. A propaganda foi feita em ritmo 

de fado, paraagradarao cliente, o donodaPadaria 

Bragança,queeraportuguês.“Oh!Padeirodestarua/Tenhasemprenalembrança/Nãometraga 

outropão/QuenãosejaopãoBragança/Pãoinimigodafome/Fomeinimigadopão/Enquantoosdoisnãosematam/A gente 

fica na mão/ De noite, quando me deito/ E faço a minha oração/ Peço com todo respeito/ Que nunca me falte o pão.” 

(CASÉ, 2005 p.49-50). 
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nas terças e quintas-feiras. (CASÉ, 2012). Cada artista tinha 15 minutos para a sua 

apresentação. “Aquele ambiente era uma maravilha, tinha muita gente boa e todos os 

artistas participavam. Os artistas ficavam o dia todo à disposição, era na Avenida 

Venezuela. Ficava o dia todo preso, muitas vezes passava o dia pra cantar um número.” 

(depoimento da cantora Ademilde Fonseca, concedido à autora no dia 17.01.2011, no 

Rio de Janeiro). 

Ademilde Fonseca24 Foi a cantora de chorinho mais marcante do período de ouro 

do rádio, com mais de meio milhão de discos vendidos. O título de “Rainha do choro” 

surgiu em 1943. Além de ter sido cantora do Programa Casé, teve passagem pelas 

rádios, Tupi e Nacional. Com a chegada da televisão trabalhou como cantora durante 10 

anos nos programas de auditório da TV Tupi. 

A cantora Carminha Mascarenhas25 foi um dos ícones da década de 1950 da 

Rádio Nacional, ela integrou o grupo das “cantoras do rádio” ao lado de Ellen de Lima, 

Carmélia Alves e Violeta. Mas antes do reconhecimento nacional, a artista também teve 

passagem pelo programa. “Cantei no Casé  nos últimos anos do programa, era uma coisa 

impressionante tudo aquilo.  No final de cada programa o pagamento tava lá, era tudo 

certinho.” (depoimento da cantora Ademilde Fonseca, concedido à autora no dia 

19.01.2011, no Rio de Janeiro). 

No início de 1930, o impacto da produção musical do “Programa Casé” foi 

ainda maior, isso porque muitas vezes a programação proporcionou o primeiro contato 

com a obra dos artistas. Embora a gravação eletrônica26 no país tenha sido criada em 

1927, cinco anos antes da estreia do programa. Dentro desse contexto, apenas Noel Rosa 

e Wilson Batista, compuseram mais de mil canções. Muitas, foram veiculadas primeiro, 

ou até exclusivamente, no programa, enquanto outras que também fizeram muito 

sucesso sequer foram gravadas no período. 

                                                 
24Além do sucesso no Brasil Ademilde Fonseca também foi um ícone do chorinho no exterior.  Em 1952, cantou em 

Paris, numa festa dada por Assis Chateaubriand e em 1984, abriu o carnaval brasileiro de Nova York.A artista faleceu 

aos 91 anos, no dia 27 de março de 2012, no Rio de Janeiro.   
25Carminha Mascarenhas foi uma das principais cantoras da Rádio Nacional. A semelhança com a voz de Nora Ney 

foi o seu grande trunfo. A sua trajetória traz parcerias com grandes nomes da música brasileira. Em 1959, Carminha 

gravou seu primeiro LP solo que continha a faixa Eu Não Existo Sem Você, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. 

Carminha Mascarenhas faleceu aos 82 anos no dia 16 de Janeiro de 2012, no retiro dos artistas, Rio de Janeiro,  
26A fabricação de discos no Brasil começou em 1912, por Frederico Figner, que utilizava um equipamento alemão 

capazderealizargravaçõesmecânicas.Essetipodegravaçãoeralimitado,poiseranecessáriofazermuitobarulhopara que o 

som fosse armazenado, por isso, os cantores gritavam ao longo da gravação. Em 1927, chega ao Brasil um 

sistemaeletrônicodegravaçãoquetevecomoinspiraçãotécnicaorádio. 
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As músicas que fizeram parte do duelo27 entre Noel Rosa e Wilson Batista são 

exemplos deste cenário, exclusivo, de circulação musical. A canção “Rapaz folgado” de 

Noel Rosa foi lançada em 1933 e só foi veiculada pelo rádio, no programa (FROTA, 

2003). Cinco anos depois, em 1938, o samba foi gravado em disco pela primeira vez, com 

a cantora Aracy de Almeida. Outro exemplo é a canção “Deixa de ser convencida” de 

Noel Rosa e Wilson Batista, que veiculada em 1936 no “Programa Casé” permaneceu 

inédita para a indústria fonográfica até o ano 2000. Foram 64 anos entre o lançamento no 

programa e a primeira gravação pela cantora Cristina Buarque.  

Da mesma forma, é possível identificar canções que depois de gravadas em disco 

tiveram novas versões no “Programa Casé”, como foi o caso de “Feitiço da Vila”, de 

Noel Rosa, que ganhou uma nova estrofe, improvisada ao vivo, no programa: Quem 

nasce pra sambar/ Chora pra mamar/ Em ritmo de samba/ Eu já saí de casa/ Olhando a 

lua/ E até hoje estou na rua/ A mais tranquila E a nossa Vila/ O berço dos folgados/ Não 

há cadeado no portão/ Pois lá na Vila não há ladrão” (CABRAL, 1996, p.45). 

Além de Wilson Batista e Noel Rosa, outro destaque do Progama Casé foi o 

cantor Mário Reis28, que introduziu na música brasileira e posteriomente no rádio uma 

maneira coloquial, conversada de cantar.  O intérprete tornou-se uma das principais 

atrações do programa e introduziu uma nova postura performática musical, um estilo 

que só seria visto décadas depois: a bossa-nova. (GIRON, 2001). Essa nova forma, de  

canto, com voz aguda e macia, era exatamente o oposto da  voz firme e impostada de 

cantores como Vicente Celestino e Francisco Alves. 

A voz forte e grave era fundamental para a gravação mecânica de discos, que 

exigia esforço e muitas vezes o grito. No entanto, a gravação elétrica possibilitava a 

ampliação da voz de cantores que tinham uma pequena extensão vocal, era o caso de 

Mário Reis. Em 1930, ele já havia gravado seis discos e tornou-se a partir de então um 

símbolo do canto moderno. 

O Programa Casé estendeu a atuação de Mário Reis, além da gravação 

fonográfica com o contrato de exclusividade. O cantor destacou-se ainda com a criação 

                                                 
27O “duelo” das composições teria acontecido depois que Noel Rosa e Wilson Batista assediaram uma dançarina e a 

mesma teria escolhido Wilson. Em clima de desafio a dupla criou dezenas de sambas, a maioria deles foi veiculada 

apenas no Casé.  
28Mário da Silveira Meireles Reis, Formou-se em direito e começou a carreira gravando sambas de Sinhô, que na 

épocajá era considerado "O rei do samba". De origens opostas,tornaram-sem grandes amigos. Mário nasceu em uma 

família ricaenquanto Sinhô era de origem humilde. Mário Reis tornou-se o interprete preferido do sambista. Canções 

como "Jura" e "Gosto que me enrosco"fizeram grande sucesso na voz macia e sincopada de Mário Reis, que ganhou 

o apelidode "O bacharel do samba" e o "Fino do samba", sendo este último uma referência a sua elegância. 
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de uma dupla29 com Francisco Alves, que também foi cantor exclusivo e por alguns anos 

tornou-se sócio do Programa Casé. A apresentação do vozeirão de Francisco Alves, 

conhecico como o “Rei da voz” com o tom mais agudo de Mário Reis “O fino do samba” 

era um “contraste” esperado na programação. Um dos sambas mais famosos lançado no 

programa e interpretado pela dupla foi “Fita amarela”, de autoria de Noel Rosa. 

 Mário Reis deixou a carreira no auge em 1936, era um artista considerado discreto 

que nunca foi visto com mulheres. Giron (2001), na biografia do cantor, aponta 

insinuções, trechos de canções e alguns boatos sobre sua homossexualidade, mas nada 

confirmado. Ao contrário de seu parceiro de dupla Francico Alves, que embora não 

assumisse publicamente ser gay, costumava ser alvo de piadas nos encontros da boêmia, 

por ser visto na companhia de rapazes.(DIDIER & MÁXIMO, 1990). 

A única mulher que era vista com frequência ao lado de Mário reis era Carmen 

Miranda, que foi uma importante parceira profissional e amiga pessoal do artista. Sobre 

o relacionamento do cantor com mulheres Aurora Miranda, irmã de Carmen, detalhou 

numa entrevista em 1998, que a sexualidade de Mário sempre foi um mistério. “Ele era 

um sujeito esquisito, até parecia homossexual. A primeira vista tinha um charme 

irresistível. Só que quando a gente se aproximava, ele se retraía, estranhamente.” 

(GIRON, 2001, p.146). 

Outro cantor considerado fundamental para o Programa Casé foi o pernambucano 

Manezinho Araújo30. Ele foi responsável pela introdução dos ritmos considerados 

“sertanejos”, como a embolada e o coco na programação radiofônica. Depois de ouvir a 

primeira apresentação de Manezinho Araújo, em uma emissora concorrente, Ademar 

Casé entrou em contato com o empresário do artista, o Josué de Barros, que também era 

responsável pela carreira de Carmen Miranda, para contrataro cantor. (MATIAS, 2012). 

Manezinho Araújo recebeu o título de “Rei da embolada” e assim como Noel Rosa 

e Marília Batista atuou na criação de canções e jingles, criados na hora, durante o 

Programa Casé. Com qualquer “mote”o embolador fazia versos. O ritmo frenético, as 

frases rápidas e rimadas representavam o oposto do que os programas de rádio, em 1932, 

                                                 
29Em 2002, foi lançado o CD “Ases do samba - Francisco Alves e Mário Reis” com as 24 gravações feitas pela dupla 

inclusive uma segunda versão da marcha "Formosa" sucesso do carnaval de 1933.  
30Natural da cidade do Cabo de Santo Agostinho, Manoel Pereira de Araújo começou sua carreira como cantor e 

compositor no bairro de Casa Amarela, por influência de Minona Carneiro, principal expoente da “embolada” na época.  

O artista gravou 50 discos de 78 rpms, quatro LPs e participou de 22 filmes. Manezinho Araújo compôs mais de 100 

canções, entre elas destacam-se “Beata Mocinha” e “Adeus Pernambuco”, gravada por Luís Gonzaga, e “Vixe Como 

Tem Zé” que ficou famosa na interpretação de Jackson do Pandeiro. (TELLES, 2013).  Na década de 1950, abandonou 

o rádio e criou um restaurante de comida nordestina o “Cabeça Chata”, posteriormente dedicou-se as artes plásticas e 

tornou-se uma referência em arte primitiva pura, com exposições individuais e coletivas no Brasil e Exterior. 
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estavam acostumados a veicular. Aguiar (2013) relata que Manezinho Araújo foifonte de 

inspiração para vários artistas que vieram posteriormente, a exemplo do próprio Jackson 

do Pandeiro, que passou a utilizar assumidamente elementos de Manezinho Araújo, como 

o estilo de cantar e até mesmo o chapéu de abas curtas, enfiado na metade da cabeça. 

As emboladas de cunho político do cantor lançadas no Programa Casé fizeram  

sucesso. Entre elas destacam-se a canção “Se eu fosse interventô”, de 1933, que 

satirizavaos poderes ilimitados dos interventores federais, nomeados por Vargas depois 

da Revolução31: “Oi, se eu fosse interventô/ Tudo ia consertá/  Ai, se eu fosse interventô/ 

Tudo ia consertá/ Oi, si eu fôsse interventô/ (...)  Arranhacé eu proibia desse povo edificá/ 

Com sobrado assim tão grande avião não pode andá./ Dava liberdade ao povo de fazer 

dois carnavá/ Meus parentes, coitadinho, eu podia colocá/ Garanto dessa maneira, 

ninguém vinha me xingá/ Oi, si eu fôsse interventô (...). 

Embora houvesse na época uma procura do público pelosritmos brasileiros, 

Ademar Casé encontrava formas de encaixar um pouco de música erudita no programa 

que teve participações de artistas como o Tenor Tito Schippa, Oscar Borghert e Armando 

Borgiolli. (CABRAL, 1990, p.107). Portanto, esse cenário musical popular também foi 

marcado por tensões. Até mesmo porque, a própria origem da música popular brasileira 

está intrinsicamente ligada a um cenário de mistura “o nascimento do samba marca o 

momento em que fronteiras entre brancos e negros, ricos e pobres, tradição e 

modernidade, cultura de elite e cultura popular são embaralhadas.” (TROTA & 

OLIVEIRA, 2015, p.106).  

Neste sentido, também encontramos em Bhabha (1998) uma percepção muito 

além das forças antagônicas, presente no conceito de hibridismo cultural e caracterizado 

por tensões e resistências. É válido destacar que, para o autor, a Segunda Guerra Mundial 

promoveu uma intensificação de migrantes e refugiados, com consequentes 

deslocamentos culturais, o que não implica dizer que isso não ocorreu em outros 

momentos históricos. No nosso recorte de análise, é possível identificar um cenário de 

homens "fronteiriços" no início do século XX, no país. Em particular, ex-escravos e 

mestiços que, herdeiros do lundu32 como “bagagem imaterial”, articularam as diferenças 

                                                 
31A veiculação e gravação de canções com críticas políticas ainda era possível nesse período, uma vez que o o DOP 

(Departamento Oficial de Propaganda) criado em 1931, por Vargas ainda não tinha a mesma força de censura que foi 

instaurada pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), em 1939. 
32O lundu é uma dança de origem africana trazida para o Brasil pelos escravos bantos de Angola e do Congo. O batuque 

com palmas, que depois foi acompanhado por instrumentos de cordas é, para muitos estudiosos, classificado também 

como canção, já que existiam repetições de refrãos. O lundu era caracterizado pela sensualidade, com rebolados e 

umbigadas. Durante a encenação da dança os homens se insinuavam sexualmente para as mulheres, fazendo um convite. 



 

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

 

 12 

e trocas para a criação de um novo signo, um samba com nuances distintas e, ao mesmo 

tempo, próximas do original.  

O contato da canção popular com o principal o rádio veículo de comunicação de 

massa, mais precisamente com a circulação musical no “Programa Casé’ pode ser 

analisado ainda pelo víeis dessas articulações que para Homi Bhabha acontecem no 

“entre-lugar”, um espaço de mistura “entre o eu o outro” que promove cria um espaço 

intervalar, no qual as diferenças se encontram sem o binarismo de superior e inferior, 

ricos e pobres, elitista e popular, negro e branco. “Essa passagem intersticial entre 

identificações fixas abre a possibilidade de um hibridismo cultural que acolhe a diferença 

sem uma hierarquia suposta ou imposta” (BHABHA 1998. p.22).  

Sendo assim, analisar essa conjuntura a partir deste prisma permite uma 

compreensão mais adequada do poder dos grupos sociais para construir identidades 

múltiplas, vinculadas a realidade, ou seja, existe um potencial para a ressignificação de 

elementos culturais que diante dos desafios impostos e das tensões presentes neste 

processo serão transformados. Desse modo, podemos identificar que mesmo diante de 

repressões, exclusão e preconceitos os sambistas, emboladores, compositores e cantores 

populares da época criaram seus próprios artifícios e possivelmente os levaram para o 

rádio, mais precisamente para o Programa Casé.  

 

Considerações finais 

 

 A análise do contexto histórico social e político do programa é fundamental para 

a compreensão da origem da inserção da música brasileira na mídia. O processo de 

pagamento de cachês, a organização de apresentação dos artistas (que tinha 15 minutos 

para cada número) e as canções criadas ao vivo, possivelmente introduziram a primeira 

versão de um star-system na produção radiofônica brasileira.  

 Para Tati (2004), a tecnologia ligada ao surgimento do gramofone, está diretamente 

ligada a consolidação do samba, pois proporcionou mudanças plásticas na criação das 

canções e na escuta das primeiras gravações. Todavia, a introdução da música popular ao 

                                                 
No início, as mulheres se negavam a acompanhar, mas depois eram conquistadas pelos homens. Assim como o maxixe, 

o ritmo chegou a ser proibido no Brasil e teve forte influência na origem do samba. 
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vivo, posta em circulação tecnológica com o Programa Casé, também pode ter influenciado 

a popularização e consolidação do samba, além de outros gêneros. Uma vez que, muitas 

canções foram veiculadas exclusivamente no programa e só foram gravadas posteriormente. 

A maneira mais cotidiana e coloquial de interpretar as canções veiculadasno 

programa, também representa um novo modo de produção. Essa já era uma característica 

das músicas populares na década de 1930. Na origem da música brasileira – e, mais 

especificamente, no samba – a linguagem coloquial é apontada por Sodré (2008) e Tatit 

(2004) como um fator de originalidade ecredibilidade. Desse modo, não era de forma 

desinteressada que a canção popular sofria alterações. 

O interesse dos artistas em obter ainda mais prestígio pode ser abordado a partir das 

reflexões sobre a estética de consumo que teria sua origem o início do século XX, o 

capitalismo passou a aprimorar a sua proposição de criar e vender emoções. O emocional 

seria então interligado a uma engenharia de sonhos e sentimentos colocados à venda. 

(LIPOVETSKY & SERROY, 2015).  

Sobre a construção da canção como bem de consumo Trota (2011) afirma que a 

canção popular ganha a notoriedade de produto com o desenvolvimento da tecnologia, 

mas a reprodução do som foi além disso e ampliou o grau de circulação da música, 

construindo de forma progressiva diferentes modelos de escuta. Desse modo, o conceito 

de música popular é “concomitante e resultante da industrialização do fazer musical e de 

sua circulação massiva pela sociedade” (TROTA, 2011, p.183). 

A introdução da publicidade em forma de música, com a criação dos primeiros jingles 

e a transformação e associação desses comerciais com canções populares são indícios de mais 

uma transformação na produção radiofônica e musical da época. As canções veiculadas no 

“duelo” entre Noel Rosa e Wilson Batista, semelhante às criadas nas rodas de samba, quando 

os compositores faziam desafios, supostamente também proporcionaram um envolvimento 

auditivo e uma escuta musical diversa. Assim como a veiculação de novas perfomances de 

artistas como Moreira da Silva, Mário Reis ou Manezinho Araújo.  

Neste sentido, compreendemos o Programa Casé como um elemento de destaque na 

origem, criação e circulação da música popular massiva33no país, marcado  pela abertura para 

novas experiências e para a veiculação dos ritmos brasileiros, no início do século XX, 

possibilitando muitas vezes um encontro único entre canções populares e sua audiência. 

                                                 
33A noção de canção ou música popular massiva está associada à ligação, ao encontro da música enquanto cultura 

popular com os artefatos midiáticos de circulação e reprodução, a exemplo do rádio e do gramofone no início do século 

(JEDER, 2006). 
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