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O presente artigo tem a proposta de analisar brevemente o
início da formação do mercado musical brasileiro e a
constituição de uma sonoridade típica da música comercial e/ou
industrializada da era do fonógrafo, vinculada ao trabalho dos
arranjadores. Entretanto, será tomado como foco o maestro
Radamés Gnattali. 

A perspectiva da dialética entre arranjador e sociedade,
em que este participa e articula com o meio, compartilhando de
seus modismos, tendências e códigos, bem como as influências
políticas, que de certa forma, direcionam o desenvolvimento
social e cultural, nortearam esta pesquisa. Para tanto, durante boa
parte da pesquisa, foram analisados textos referentes à
contextualização histórica do Brasil e dos Estados Unidos.
Também foram utilizados textos referentes à indústria cultural e
a indústria fonográfica, além de biografias e análises sobre a
trajetória de Radamés Gnattali. 

A partir do som gravado, a figura do arranjador e
produtor musical ficou cada vez mais indissociável do produto
final. A relação entre compositor e intérprete que há tempos
vinha se articulando, agora passava a ser mediada por esse novo
profissional. Não à toa. O novo aparato de gravação e veiculação
sonora necessitava de certas sutilezas e técnicas um tanto quanto
complexas, que deveriam ser consideradas desde a composição
do arranjo propriamente dito até a fase de captação e gravação. A
segmentação do mercado musical exigia, muitas vezes, arranjos
diferentes para uma mesma música, para que ora fosse tocada
sob um viés dançante, ora sob um viés para apreciação - prática
esta que se tornou cada vez mais comum, haja vista a
possibilidade de ouvir a mesma música, repetidas vezes, sem sair
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de casa.

Durante as décadas de 1930 e 1940, o cenário musical
brasileiro passou por profundas transformações devido ao
surgimento de novos mercados ligados à produção musical. A
indústria fonográfica encontrou subsídios políticos durante o
governo de Getúlio Vargas, e um público consumidor carente de
uma produção local, o que impulsionou o surgimento de várias
gravadoras e rádios no Brasil. Como consequencia, teve-se a
profissionalização dos músicos e o ingresso na concorrida e
internacional disputa pelos ouvintes. Em meio a tal processo,
está a necessidade de um produto brasileiro legitimado, paralela
às influências elitizadas da cultura norte-americana (BESSA,
2010; TEIXEIRA, 2001). 

Entender a produção musical de uma época significa
entender que existe uma necessidade social imposta por um
determinado momento histórico. No Brasil – Rio de Janeiro, São
Paulo e grandes centros –, o crescimento urbano no inicio do
século XX propiciou o desenvolvimento de classes consumidoras
e o surgimento de nichos de mercado até então inexistentes. A
expansão do mercado de atividades artísticas, decorrente das
novas tecnologias de reprodução de imagem e som, anunciava
transformações cruciais na maneira de fazer e consumir música.
Esses novos moldes de produção e consumo fazem parte de uma
relação entre indivíduo e sociedade que compõe a paisagem
sonora da época - conceito defendido por Murray Schafer -,
"substrato a partir do qual se desenvolvem os imaginários
sonoros" (BESSA, 2010, p.18). Essa concepção é melhor
definida por Virgínia de Almeida Bessa que se refere ao
imaginário como

o conjunto de percepções, práticas, idéias e anseios
que são imagináveis num dado contexto histórico.
Trata-se em última instância dos limites que uma
determinada época ou realidade social impõe ao
modo de pensar e de agir dos indivíduos (BESSA,
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2010, p. 18).   

Analogamente, Bessa coloca como imaginário sonoro a
imposição de uma determinada época sobre a forma de ouvir dos
indivíduos e grupos sociais. 

Assim, podemos considerar que a consolidação da
indústria fonográfica no Brasil a partir da década de 30,
proporcionara a formação de um novo meio sonoro-musical,
influenciando a maneira de pensar e agir dos músicos e do
público, onde

todas aquelas informações sobre a organização
sonora que eram adquiridas pelas orquestras de
cinema, de salão, dos teatros de revista, dos pianos,
das bandas militares e dos conjuntos seresteiros de
cordas dedilhadas se condensavam num único lugar
para o mesmo fim (TEIXEIRA, 2001, p.63).

O lugar era o estúdio de gravação, e o fim, as grandes
massas populares. Ainda, os músicos que até então se restringiam
a performances ao vivo, em concertos, teatros, cinemas, festas
etc. passaram a ter um novo lugar de trabalho.

Em outras palavras, o processo de industrialização pelo
qual passava o Brasil se estendia também para o âmbito cultural,
e a música passara a ser feita em escala industrial e difundida
para as grandes massas populares através do rádio e dos discos.
Em contrapartida, a população que desfrutava das novas
tecnologias da crescente indústria do entretenimento e da
informação, se inseria automaticamente num novo contexto
sociocultural, se apropriando de uma linguagem específica e, de
certa forma, compartilhando uma nova perspectiva social.
Perspectiva essa, que vinha ao encontro dos interesses de um
governo populista, que promoveu altos investimentos visando o
fomento da produção e do consumo dessas novas tecnologias
com o intuito de se aproximar das massas, facilmente observado
no caso da encampação da Rádio Nacional em 1940.
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Emergia então, mais do que nunca, a figura do músico
arranjador e, consequentemente, a criação de uma “linguagem
fonogênica” – transcendendo a escrita em partitura –, específica
para a nova realidade, referente à 

organização de timbres, dinâmicas, combinações e
modulações harmônicas e acentuações e divisões
rítmicas, permeados pelos processos de
industrialização e comercialização da música
gravada (TEIXEIRA 2001). 

Não só a veiculação musical se transformava, mas a
linguagem como um todo. Entretanto, foi necessário um certo
tempo para que os músicos e empresários se acostumassem com
essas novas técnicas. A princípio, os artistas não eram exclusivos
da indústria fonográfica. Grande parte dos cantores que
participavam das gravações elétricas vinham dos teatros de
revista, e não compartilhavam de técnicas específicas para
gravação além de dividir espaço com músicos amadores que não
almejavam no disco uma maneira de ganhar a vida, mas sim o
mero prazer. Segundo críticos da época, aos cantores faltava um
certo "tirocínio fonográfico" (BESSA, 2010. pg.189). Não
obstante, as orquestras que participaram dessa primeira fase da
indústria fonográfica, como por exemplo a Orquestra do Hotel
Esplanada, que gravava pela Columbia em São Paulo e a
Orquestra do Hotel Itajubá, que gravaria pela Pharlophon no Rio
de Janeiro, figuravam em hotéis e cassinos. Quando não, eram
orquestras conhecidas do público, como a Orquestra Típica dos
Oito Batutas, que do mesmo modo permaneciam alheias à
linguagem fonogênica.

Paralelamente, surgiam profissionais atentos às
necessidades peculiares da nova tecnologia. Com a entrada da
gravadora Victor no mercado, início da década de 30, iniciaram-
se mudanças significativas, principalmente com relação ao
espaço no mercado destinado à música brasileira. O repertório
era quase exclusivamente nacional. E, a organização de um
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repertório específico para cada segmento do público bem como
para cada época do ano foi uma estratégia imitada por todas as
suas concorrentes. O carnaval era o maior chamariz de venda de
discos, e no resto do ano, outros gêneros tomavam conta da
produção fonográfica, como o samba-canção. Ao arranjador,
cabia as roupagens de música para ouvir ou música para dançar
(BESSA, 2010, p.179).           

Assim, temos na década de 30, uma produção musical
comercializável, embutida nas trilhas para cinema, no folclore,
no romance, nos jingles e propagandas, enfim, visando atender as
exigências de um público consumidor ao mesmo tempo em que
construía modismos, rótulos e tendências a serem seguidas pelo
mesmo. É o início de uma indústria cultural brasileira –  que
apenas se consolidaria duas décadas depois –, sintomática de
uma reestruturação política e econômica, incentivada por um
governo que tinha como objetivo justamente se aproximar das
grandes massas populares, e que apenas teria êxito –  como de
fato teve – através da formação de um mercado de informação e
entretenimento massificado.

A consequente profissionalização do músico popular –
que já vinha se estruturando legalmente desde o final da década
de 20, com a então conhecida “Lei Getulio Vargas” de 1928, que
estabelecia e regulamentava as relações entre artistas e
empresários – bem como os novos meios de difusão e a expansão
dos campos de atuação do músico, favoreceram uma diversidade
cultural muito grande, que circulava - e influenciava – por toda a
sociedade brasileira, tanto pela difusão “das culturas brasileiras”
através das rádios quanto pela migração de músicos “de todos os
tipos”  para os grandes centros, a fim de suprir a demanda do
novo mercado musical. Muitos músicos que já atuavam no
circuito de entretenimento também passaram a trabalhar nas
orquestras das rádios.   

Nesse caso, direciono a minha análise à figura do maestro
e arranjador Radamés Gnattali. Migrante de Porto Alegre,
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chegou à cidade do Rio de Janeiro no ano de 1924 almejando
uma carreira de concertista (BARBOSA & DEVOS, 1984). Em
1932, já possuindo grande produção e reconhecimento como
instrumentista e compositor, Radamés “encerra” sua carreira nos
palcos e assume como pianista das orquestras da gravadora RCA
Victor - antiga Victor Talking Machine Co. of Brazil comprada
pela gravadora estadunidense RCA em 1929. Em 1936 passa a
trabalhar na PRE-8, Sociedade Radio Nacional do Rio de
Janeiro, onde conquistaria também os cargos de maestro e
arranjador, exercendo um papel fundamental na formação da
sonoridade da rádio brasileira.

 Em meio ao processo de profissionalização da indústria
musical e de entretenimento, Radamés insere-se no mercado,
passando a integrar uma nova classe de músicos, próprios da
ascensão do mercado musical, que, de forma geral, eram
oriundos da classe média e de descendência européia, recorrendo
à música comercial por ser um nicho de mercado
“financeiramente valorizado e socialmente reconhecido”
(BESSA, 2008, p. 6), diferentemente da geração anterior. Esses
músicos trabalhariam de modo a produzirem uma música
brasileira mais vendável – seguindo os ditames internacionais –
porém, com sofisticação, ligado às tendências mais modernas da
música, como o jazz. Aliás, ao que se refere à Radamés, grande
parte de sua produção, seja para rádio, seja para cinema, está
permeada de uma busca constante por sonoridades modernas e
originais.

No caso, o conceito de moderno está atrelado à uma
cultura elitizada. Fazer uma música mais moderna significava
nada mais que seguir as tendências da música norte-americana,
símbolo de modernidade e progresso. Essa perspectiva era
compartilhada não só por Radamés, mas por grande parte dos
artistas, obtendo o reconhecimento de grandes parcelas do
público. Contudo, podemos dizer que, assim como nas épocas
anteriores a produção musical brasileira era orientada por
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modismos europeus, a partir da década de 30, os Estados Unidos
assumem cada vez mais a posição de influência cultural
predominante.

 Não que a música de concerto não fosse destinada à um
mercado. Pelo contrário, havia sim um público consumidor e um
sistema de intermediação que a legitimava. O Brasil possuía
grande produção de música erudita, ligada em geral a um público
letrado minoritário, enquanto a indústria fonográfica ascendente
buscava um público mais amplo. E o que está em pauta é
justamente a ascensão da música popular urbana, que ultrapassa
fronteiras sociais e geográficas, partindo dos grandes centros e se
disseminando por todo o território nacional através da indústria
fonográfica. 

Com a regulamentação dos meios de comunicação, a
partir da década de 30, o rádio se torna cada vez mais presente e
necessário no dia-a-dia dos brasileiros, e, em meio ao
merchandising, encontra-se a música popular. 

Só a partir de 1932 o rádio foi uma espécie de
'veículo síntese' da música popular, realizando três
operações conjuntas: aglutinador de estilos
regionais; disseminador dos gêneros internacionais;
e responsável pela 'nacionalização' do samba,
socializando para todo o Brasil o gosto musical
carioca (NAPOLITANO, 2007, p. 47).

O simples fato de elaborar arranjos com elementos
regionais e letras em português não garantiria o sucesso e a boa
aceitação da música popular. O mercado estava impregnado de
tangos e foxtrots, e seria preciso competir à altura. Em outras
palavras, era preciso que a música popular brasileira "falasse na
mesma língua" que os hits do momento. Inicia-se, a partir de
então, uma apropriação da tradição do samba e da cultura afro-
brasileira, consolidando o samba como símbolo nacional,
juntamente a uma estilização comercial do mesmo. Entretanto, o
músico negro esteve longe de participar de forma ativa nesse
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processo. 

Os novos modos de produção e comercialização de
música exigiam performances próprias. Os arranjos deviam ser
mais cuidadosos, pois com a gravação seria fácil perceber erros
que numa execução ao vivo poucos notariam. Assim, exigia-se
não só músicos com maior formação musical, mas profissionais
qualificados em todos os setores, como parte de um processo de
profissionalização das rádios. A competição com a produção
internacional, principalmente a norte-americana - possuindo um
mercado muito mais consolidado e profissionalizado, liderando
os novos tipos de produção cultural e servindo de modelo para o
meio musical brasileiro - foi um fator propulsor para a industria
fonográfica brasileira. O mercado em ascensão carecia de
produtos nacionais de qualidade, e a grande massa consumidora
estava à espera de novidades. No ano de 1929, a RCA compra a
Victor Talking Machine e inicia grandes investimentos na área,
como podemos observar no depoimento de Radamés:

No tempo da R.C.A, (...) o americano Mister Evans,
que era doublé de gerente e diretor artístico, queria
dar tons mais profissionais às gravações, a fim de
competir com mais apuro com o disco estrangeiro
que chegava ao Brasil com belos arranjos
orquestrais. Naquela época, ouvia-se muita música
estrangeira. Mister Evans me pediu para organizar
uma orquestra grande. Eu organizei: cordas
completas, duas flautas, clarineta, quatro saxes, três
pistons, dois trombones, trompas. Uma orquestra
grande (BARBOSA & DEVOS, 1984, p. 35).

Tal processo transportou aos regionais e à musica popular
a mesma rigidez presente na música de concerto, nos quesitos
afinação, interpretação, sincronia rítmica entre outros, que a
maioria dos músicos populares não possuíam. Como podemos
ver na citação de Virgínea de Almeida Bessa:    

Na famosa entrevista ao jornal Pasquim, nos anos
1970, Radamés Gnattali afirmou que o grupo

-213-



liderado por Pixinguinha na década de 1920 era
“uma esculhambação”, opinião compartilhada por
Jacob do Bandolim: “Tinha três violões, não tinha?
Cada um fazendo um baixo diferente. Tava todo
mundo lá de cana e achando muito bom. Mas não
era, pô (BESSA, 2008, p. 07). 

Assim, a partir da segunda metade da década de 30,
temos o produto cultura afro-brasileira, vindo das camadas
populares da periferia carioca, produzido por músicos brancos de
classe média, e eleito como símbolo nacional. Esse, aliás, era um
objetivo compartilhado por muitos músicos brasileiros como
Noel Rosa, Almirante, Mário Reis, Francisco Alves, Cartola
entre outros, que Marcos Napolitano se refere como mediadores
culturais, por fazerem justamente a ponte entre a cultura do
samba e a indústria fonográfica, promovendo códigos e
modismos genuinamente brasileiros dentro da mídia
(NAPOLITANO, 2007, p. 27). 

De fato, o fonógrafo permitiu um alcance mais amplo das
tradições não escritas, vivas somente dentro das comunidades,
que passaram a se tornar símbolos nacionais, a ponto de
representarem o Brasil na vitrine internacional da música. Na
produção, um pouco de sinfonia, um pouco de jazz, alguns
últimos ajustes, e estava pronto o "nosso produto".   

Contudo, por trás dos grandes nomes da época, que o
rádio e o cinema se incumbiram de "iconizar", estava o grande
protagonista e responsável por estabelecer de forma efetiva essa
ponte entre massa e indústria fonográfica. Estava na mão do
arranjador a sonoridade da nova música popular brasileira. Este,
por sua vez, se orientava por ditames comerciais. No processo
decisivo de inserção da música num contexto capitalista, a
consagração se dá pelo nível de aceitação do público e pelo
capital que gera. Era preciso moldar a música ao estilo do
intérprete e de seu público, e esse trabalho era do arranjador. 

A consagração de ídolos pela indústria fonográfica nada
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mais é que uma estratégia de vendas, estabelecendo rótulos e
estereótipos para cada segmento de produção. A instrumentação
e o arranjo viriam ao encontro dessa perspectiva comercial a
partir do momento que focalizavam um público frequentador dos
salões de dança - que tomava conta dos grandes centros do Brasil
e do mundo -, buscando uma sonoridade moderna, condizente
com o jazz norte-americano e outras influências internacionais
(ROCHA, 2010). Segundo depoimento do maestro Radamés
Gnattali:

Um dia, Orlando chegou para mim e perguntou se
dava para fazer um disco de samba-canção com
cordas. Disse que sim e fizemos. Na época falaram
muito mal. Até aquele tempo, música brasileira só
se tocava com regional. Eu então comecei a fazer os
arranjos para o Orlando Silva, usando violinos nas
músicas românticas e metais nos sambas
(BARBOSA & DEVOS, 1984, p. 37).

A preocupação de Radamés em conseguir uma
sonoridade condizente com a comercializada é sintoma de uma
necessidade do mercado, e remonta ao início da década de 30, na
época da inauguração da Rádio Transmissora da R.C.A Victor. 

Então, ele contratou um arranjador paulista, o
Galvão, que tinha estudado arranjo nos Estados
Unidos. Aqui não tinha ninguém que escrevesse a
coisa mais sinfônica - jazz sinfônico. Eu era o
regente da orquestra. O Galvão fez os arranjos e eu
gostei. Comecei a estudar aquelas partes e comecei
a aprender. E depois eu fiz o arranjo de Carinhoso
no mesmo estilo. Dali então, comecei a escrever
(Idem, p. 35).

A mistura da linguagem jazzística com a orquestra
européia, o jazz sinfônico, teve inicio na década de
20, nos Estados Unidos, tendo como rótulo
principal Paul Whiteman, que, de posse de uma
orquestra branca, "elitizou" a música dos guetos
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norte-americanos, levando-a para as camadas
populares mais abastadas e difundindo o produto
jazz através dos discos e rádios, criando uma
sonoridade típica do modo de vida norte-americano.
As Big Bands vêm logo em seguida, dando
continuidade ao atendimento pela demanda de
música para dança, estrelando, com sua orquestra
branca, Benny Goodman, o "rei do swing". Aliás, "o
grande sucesso das Big Bands foi logrado pelas
orquestras brancas" (ROCHA, 2010, p. 387), como
as de Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey, Harry James,
Stan Kenton, Glenn Miller, entre outros. Segundo
Duke Ellington, o swing era mais um negócio que
uma música.

De fato, o jazz era uma espécie de jingle do produto mais
cobiçado no Brasil: o american way of life. Era a trilha sonora da
modernidade e do progresso. E, se realmente era preciso colocar
a música brasileira a ponto de competir com a internacional, esse
era o caminho. 

Entretanto, há de se ressaltar a formação musical
cosmopolita de músicos brasileiros mesmo sem terem saído do
Brasil. A mídia veiculava informações e tendências, subsidiando
tal feito. Assim, Radamés sintetizava em sua música uma
herança romântica, tendências modernistas como o jazz norte-
americano e música de vanguarda, e peculiaridades brasileiras.
Ele modifica a orquestra clássica, obedecendo a padrões norte-
americanos, ao mesmo tempo em que levava o regional para
dentro das orquestras. Não pela instrumentação em si, que já
remontam a décadas anteriores, mas pela maneira de utilizar a
instrumentação.

No ano de 1937, A Rádio Nacional transmiti através do
programa Hora do Brasil a Meia hora de música brasileira, onde
foram apresentadas as músicas Cidade maravilhosa, de André
Filho, Carinhoso, de Pixinguinha e no tabuleiro da Baiana, de
Ary Barroso, todas com arranjo de Radamés. E, para fechar o
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programa, a Fantasia Brasileira, composição do próprio
maestro. Conforme comentário do crítico modernista Andrade
Muricy, 

Essa Fantasia Brasileira de Radamés Gnattali está
cheia de jazz, e entretanto não podemos condená-la
por isso. A obra destina-se à vulgarização mundial
de elementos (pelo menos) de música brasileira. A
sua instrumentação para jazz, facilita a difusão, a
sua aceitação é mais segura, e afinal, através de
harmonia típica, que já ouvimos no repertório de
Paul Whiteman, lá passarão harmonias e modismos
tipicamente brasileiros, e já seria lucro muito
ponderável (...) (TEIXEIRA, 2008, p. 97). 

Essa "vulgarização" a que Andrade Muricy se refere é a
apropriação e formatação de elementos regionais pela indústria
fonográfica, moldados a um gosto comercial. Entretanto, mesmo
sendo uma maneira equivocada de se apresentar as
peculiaridades da música brasileira, é uma oportunidade de
difusão inquestionável, além de garantir um espaço no mercado
para a produção nacional. Entretanto, a sofisticação dos arranjos
e orquestração, bem como dos modos de produção, estava longe
de ser vulgar. E, apesar das críticas iniciais, um tanto quanto
pessimistas, foi justamente essa sonoridade que, a partir de
meados da década de 50, sob a perspectiva de uma nova geração
de críticos - preocupados com a diminuição do espaço da música
brasileira no mundo radiofônico - passa a ser símbolo de
nacionalidade. Essa perspectiva se inicia de fato com a Revista
de Música Popular, criada em 1954, fomentando o debate sobre a
música brasileira, que reuniu intelectuais de vários setores
buscando "redefinir a nacionalidade e a tradição das
manifestações musicais do povo brasileiro" (NAPOLITANO &
WASSERMAN, 2000, p. 8).     

      Enquanto para alguns críticos "jazz" significava profana-
ção da cultura brasileira, para o mercado significava lucro certo.
A febre de salões de dança, embalados pela sonoridade jazzística
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que permearam os grandes centros brasileiros entres as décadas
de 1930 e 1950, movimentavam grande parte da produção musi-
cal e fomentavam o surgimento de inúmeras jazz bands, abrasi-
leirando, de certa forma, o jazz sinfônico de Paul Whiteman.  

Durante a Segunda Guerra, a disseminação do mito dos
Estados Unidos pelo território brasileiro se intensificou. Com a
política da boa vizinhança, a cultura estadunidense cria raízes no
Brasil não só pela difusão de músicas e propagandas, mas tam-
bém por altos investimentos de empresas norte-americanas que
financiavam muito da indústria do entretenimento. É claro que as
duas coisas não se dissociam. Essas empresas já patrocinavam
vários programas nos EUA, e viam no Brasil mais um campo de
investimento (BESSA, 2010; ROCHA 2010; TEIXEIRA,
2001;TOTA, 2000). 

Mesmo antes do estreitamento das relações entre Brasil e
EUA, já havia um intercambio cultural promovido pela Divisão
Cultural do Departamento de Estado norte-americano, e princi-
palmente pela iniciativa privada dos estúdios cinematográficos,
que ampliavam cada vez mais sua presença no Brasil, "fixando
no imaginário brasileiro a imagem dos heróis americanos"
(TOTA, 2000, p. 132). 

A pujança da economia, o padrão de vida america-
no (American standard of living), o fetiche dos
gadgets e os filmes de Hollywood atuaram como
tropa de vanguarda, que prepara uma invasão
(Idem, p. 129).   

Fundamentado, de forma geral, no progresso técnico e
material, o conceito de americanismo foi potencializado através
de programas sobre a guerra, retransmitidos para o Brasil através
de uma aliança firmada entre as rádios, glorificando as novidades
bélicas desenvolvidas pelo Tio Sam. Mesmo antes de entrar na
guerra, o ouvinte brasileiro já participava, e era convencido de
que apenas a indústria norte-americana poderia derrotar o Eixo.
Outra medida estratégica foi subsidiar a cultura brasileira em
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solo norte-americano, a exemplo do escritor Érico Veríssimo, que
após voltar de uma temporada nos EUA, publica a supremacia do
cinema hollywoodiano (Idem, p. 133). Ou então, a cantora
Carmen Miranda, simbolizando a sensualidade da mulher latina
nos palcos na Broadway.   

A partir da década de 40, a Rádio Nacional passa a
pertencer ao governo - uma das medidas tomadas por Getúlio
Vargas após a instauração do Estado Novo em 1937. Assim, por
um lado, visava preservar um espaço para a música brasileira, e
por outro, se aproximar das grandes massas, utilizando a rádio
como veículo ideológico do populismo varguista, como no
programa A hora do Brasil, por exemplo. Talvez esse último
tenha sido o objetivo principal para a encampação da Radio
Nacional. Mas de qualquer forma, foi um fator fundamental para
que a música brasileira pudesse competir de fato com a
internacional. Como um dos propósitos da política da boa
vizinhança - medida tomada pelo presidente norte-americano
Franklin D. Roosevelt, a fins de "unir" os países da América
Latina - estava justamente promover e difundir as culturas da
América, veiculando a música brasileira em território
internacional - e todos os produtos norte-americanos em
território brasileiro. A Rádio Nacional passa a ser a principal
rádio do Brasil, com programas líderes em audiência. Em 1943, é
considerada uma das mais importantes da América do Sul
(BARBOSA & DEVOS, 1984; TOTA, 2000).

O governo Roosevelt cria em 1940 um órgão chamado
Office of the coordinator of inter-american affairs, sob a
gerência de Nelson Rockefeller, que tinha como proposta cuidar
da relação entre os Estados Unidos e os países da América
Latina. Em outras palavras, esse estreitamento dessas relações se
dava justamente através de investimentos e propaganda de ambos
os lados. 

Com Rockefeller, a idéia de que o Brasil passa a
compartilhar da mesma "modernidade" que os norte-americanos
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se estabelece de maneira formidável. Programas de rádio
brasileiros eram transmitidos também nos Estados Unidos que
contavam, inclusive, com breves histórias da música brasileira. O
samba estava se popularizando nos EUA, e a música brasileira
era tocada mesmo em programas de rádios de abrangência
exclusiva norte-americana. Muitos foram os investimentos de
Rockefeller em divulgar a cultura do país vizinho, mesmo que
sob um ponto de vista norte-americano. "Ary Barroso era quase
tão popular nos Estados Unidos quanto no Brasil" (TOTA, 2000,
p. 102).  Além dos programas de rádio, eram distribuídos jornais
e revistas veiculando assuntos sobre o Brasil e o Rio de Janeiro.
Uma propaganda turística, com histórias e curiosidades,
mostrando nossas peculiaridades, exotismos e "bizarrices" ao
mundo. Ainda, a inclusão de "Aquarela do Brasil" no filme Alô
amigos de Walt Disney evidencia a política da Boa Vizinhança,
uma estratégia do governo norte-americano de trazer o Brasil
para seu campo de influência e evitar que caísse no campo nazi-
fascista. As concessões iam neste sentido, e foram aproveitadas
estrategicamente pelos agentes brasileiros capazes de transformar
isso em oportunidade de internacionalização e profissionalização
da produção.

De abril de 1939 a março de 1940, a Feira internacional
de Nova York expõe para o mundo a vitrine do progresso.

Os brasileiros (...) que visitaram a Feira, ou que
consultaram jornais e revistas, mal puderam conter
a admiração. Ficaram atônitos diante de aparelhos
de barbear, máquinas de lavar roupas, primitivos
aparelhos de televisão e robôs. (...) Esses visitantes
trouxeram na bagagem a idéia de que a
modernização brasileira deveria seguir o modelo
americano (TOTA, 2000, p.95). 

Dentre os compositores brasileiros, o arranjador da Rádio
Nacional, Radamés Gnattali foi um dos que tiveram suas obras
escolhidas para representar o Brasil na Feira de Nova York,
juntamente com Francisco Mignone, Lorenzo Fernanadez, Villa-
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Lobos e Camargo Guarnieri, ao lado das músicas dos tradicionais
Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno, Alexandre Levy e
Henrique Oswald.

Os arranjos de Radamés Gnattali estavam em toda parte.
Era arranjador de grandes ícones da música brasileira e de um
dos principais veículos do Estado Novo - a Rádio Nacional. Seu
arranjo para Aquarela do Brasil de Ary Barroso, considerada o
segundo hino nacional, teve extrema repercussão por sua ousadia
e inovação com relação à instrumentação. Com este, Gnattali
coloca de fato uma sonoridade jazzística dentro de uma música
brasileira. 

O Ari queria que eu usasse o tema nos contrabaixos,
mas não ia fazer efeito nenhum. Ia ficar uma droga.
Eu então botei cinco saxes fazendo aquilo. O que eu
inventei foi o arranjo para botar a sugestão no lugar
certo (BARBOSA & DEVOS, 1984, p. 48).

O crescente desenvolvimento tecnológico dos meios de
gravação e reprodução de som e vídeo deram um impulso
essencial à produção cinematográfica com a possibilidade do
filme sonoro, o movietone. (FERREIRA, 2010). Nos filmes
brasileiros, os produtores já queriam imitar o modelo
hollywoodiano. Na trilha a linha de trabalho seria a mesma. A
primeira trilha de Radamés, feita para o filme Ganga Bruta de
1933, produzido pela Cinédia, foi considerado uma grande
produção para a época, porém, há rumores de que tenha sido um
fracasso em vendas. Foi o primeiro filme brasileiro a ter uma
trilha sonora própria, além de ser um marco na produção
cinematográfica brasileira. Dirigido por Humberto Mauro - que
já tinha fama por acentuar o nacionalismo em seus filmes
(ONOFRE, 2005, p.18), tendo grande repercussão na década
anterior -, o filme conta com uma trilha de sonoridades
peculiares, apesar de já seguir um modelo hollywoodiano nas
formas orquestrais e no modo de filmagem. Da música
homônima foram tirados diversos motivos que percorreram todo

-221-



o filme, juntamente com algumas poucas falas, risadas e ruídos.
Na trilha, em parceria com Heckel Tavares, Radamés, já deixa
evidente sua maneira brasileira de orquestrar, consolidada em
seus trabalhos posteriores. Nos arranjos, utiliza a canção,
arranjos orquestrais instrumentais e regional de choro.  

Em 1943, a Rádio Nacional estréia o programa Um
milhão de melodias, patrocinado pela Coca-Cola, com a proposta
de apresentar os grandes sucessos mundiais. O programa tem
grande aceitação do público, e fica no ar durante 14 anos.
Radamés organiza uma orquestra com características tipicamente
brasileiras, que, além dos naipes completos de uma orquestra
sinfônica, possuía um regional de choro, piano e percussão. Esse
é um momento muito marcante no reconhecimento da carreira de
Radamés Gnattali. Os sucessos que percorriam o mundo
ganhavam uma roupagem abrasileirada na Rádio Nacional. Isso
para não falar das versões com letras em português. A sonoridade
do samba orquestrado ganha de fato o status de música
brasileira, pois ganha também a preferência dos ouvintes. Como
pano de fundo de ícones da Rádio como Francisco Alves,
Orlando Silva, Emilinha Borba, Trio de Ouro e Marília Batista, a
música de Radamés e sua Orquestra Brasileira torna-se sinônimo
da década de 40. Paulo Tapajós, um dos produtores do programa,
conta sobre essa repercussão no seguinte depoimento, 

E ai as gravadoras começaram a fazer aquilo que a
rádio Nacional fazia. Pioneiramente foi a
Continental que se aproximou do processo de
orquestração e contratou Radamés. E ele impôs o
seu grupo. Veja a importância do homem: ele
forçou a Continental a atualizar-se, contratando
músicos e artistas da Rádio Nacional. E as outras
gravadoras também tiveram que se atualizar
(BARBOSA & DEVOS, 1984, p. 54).

Radamés Gnattali foi um músico de imensa produção e
ecletismo musical. Paralelamente ao trabalho nas rádios, compôs
inúmeras trilhas para cinema - além de algumas para teatro e
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dança -, principalmente após a década de 50. Estabeleceu um
estilo próprio de orquestração, arranjo e teve suas composições
tocadas em vários lugares do mundo por diversos intérpretes. 

Contudo, o cenário de entretenimento e informação de
massa após a década de 1930 no Brasil, se constituiu atrelado à
ditames norte-americanos, e a produção musical e
cinematográfica nacional tiveram que lutar em prol de uma
legitimação e, inevitavelmente, seguir os modelos internacionais
para conquistar um espaço no crescente mercado consumidor.
Entretanto, o mesmo americanismo que ofuscava a produção
nacional, promovia investimentos na área, fomentando o
desenvolvimento e a profissionalização de vários segmentos da
indústria cultural, e a organização de um mercado musical de
uma sonoridade exclusivamente brasileira.  
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