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Resumo: Nas décadas de 1930 e 1940 o Rio de Janeiro consolida uma vocação de polo cultural que 
vinha desde os anos de 1920. Os Cassinos da Urca, do Copacabana Palace e o Cassino Atlântico 
tornaram-se porto seguro para os artistas nacionais e estrangeiros, oferecendo oportunidades de 
projeção ao abrigarem uma programação que abrangia desde orquestras de gêneros latinos, grupos de 
jazz americanos e, sobretudo atrações vindas da França. A proibição do jogo obrigou os cassinos a 
fecharem suas portas em 1946 e a perda desse importante espaço promoveu profundas transformações 
no mercado profissional. Pretendemos dar a conhecer os músicos, o repertório, as influências e os 
intercâmbios culturais praticados neste período e os cassinos se como um espaço privilegiado de 
sociabilidades e de trocas multiculturais. 
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Introdução 
 

 No que se refere à música produzida nos Cassinos do Rio de Janeiro e as 
relações musicais ali estabelecidas, o terreno é ainda praticamente inexplorado. A 
investigação que ora iniciamos está delimitada dentro da faixa 1930-1946, sendo o seu 
espaço geográfico a cidade do Rio de Janeiro, então Capital Federal do Brasil.  A ideia 
primária relacionada à temática da música nos cassinos e que é objeto da pesquisa em 
curso nasceu do contato pessoal com a cantora francesa Micheline Day em Paris. 
Micheline Day estava entre os músicos que integravam a Orquestra de Ray Ventura. 
Em Novembro de 1941, Ray Ventura e seus collégiens deixam a França de Vichy para 
fugir às leis racistas e antissemitas da ocupação alemã. O maestro tem êxito a levar a 
sua orquestra à Argentina ao Uruguai e ao Brasil. Entre os “collégiens” do chefe de 
orquestra Ray Ventura figuravam Coco Aslan, Loulou Gasté, Paul Misraki, Louis Vola, 
Pierre Allier, George Henry e Micheline Day, a quem se juntaram André Ekyan, Hubert 
Giraud, Alain Românico, e Henri Salvador... Recém-chegados ao Rio de Janeiro, a 
orquestra apresenta-se no glamoroso Cassino da Urca, com mediação do empresário 
Fernand Lumbroso1. O swing francófono para grandes formações à maneira dos anos 
1930 colore-se então de um “exotismo” à base de ritmos e instrumentos populares 
brasileiros. As apresentações de Ray Ventura no Rio de Janeiro duraram quatro meses, 
com três récitas por dia (Fig. 1). Os sucessos musicais desta temporada incluíam entre 

                                                           

1 Nascido na Alexandria de pais judeus italianos, foi um atuante produtor de espetáculos na França e na 
América do Sul. Produziu Edith Piaf, Jérôme Savary, Ray Ventura, e ainda Roger Planchon et Patrice 
Chéreau. 
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outras canções  Insensiblement (música e letra de Paul Misraki), Tico Tico No fubá (de 
Zequinha de Abreu), Apanhei-te Cavaquinho (de Ernesto Nazareth), Os quindins de 
Yaya (de Ary Barroso), Rio de Janeiro (de Paul Miraski), entre outras músicas do 
repertorio standards da América do Sul e do Norte2. 
 A partir das conversas com esta dama do jazz e do swing e do levantamento 
de uma literatura em fontes variadas, primeiramente na França e depois no Brasil, 
percebi que estava diante de novo objeto de pesquisa, tão fascinante quanto inédito.  
 
 

 

Fig. 1 - Ray Ventura, Micheline Day e Orquestra Cassino da Urca 1942 (Arquivo pessoal) 
 

Rio, anos 1940 
  
 Nas décadas de 1930 e 1940 o Rio de Janeiro se constituiu como um polo da 
cultura do Estado Nacional, consolidando uma vocação que vinha desde os anos 1920. 
No início do século 20, assistimos a significativas transformações urbanísticas o que 
inclui a valorização das áreas litorâneas da cidade, fazendo surgir ali grandes 
hotéis/balneários, entre eles o Hotel Glória, Hotel Balneário, na Urca e Copacabana 
Palace. Ao mesmo tempo, empresas estrangeiras foram responsáveis por levar os 
bondes para áreas da cidade que se estimulando sua ocupação e valorizando-as cada 
vez mais para o turismo – Leme, Copacabana, Jardim Botânico e Ipanema. O Rio de 
Janeiro exercia a função de ser o porto e a porta de um país, que se pretendia moderno 
e se tornava “uma caixa de ressonância das novidades em marcha pelo mundo”3. Os 
anos de 1920 foi um tempo em que a arte e a cultura buscavam a afirmação de uma 
identidade brasileira. Na França, este movimento de divulgação da cultura popular 

                                                           

2 Em 1943 o repertório da turnê de Ray Ventura e sua orquestra foi registrado em disco em Buenos Aires 
pela gravadora Odeon . Ray Ventura et ses collégiens -L’aventure Sud Américaine 1942-1944 traz uma 
compilação deste repertorio e foi editado pela Gravadora : Fremeaux&Associés com direção artística 
Alain Boulanger.  
 
3 SEVCENKO, Nicolau. “A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio” in História da vida privada 
no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 
513-619. 
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aconteceu na década anterior. Novos artistas aparecem para se apresentar em lugares 
da moda e o music hall atraía artistas e intelectuais à procura de novidades e davam 
lugar aos “exotismos” vindos da classe popular. 
 Como na França, a atividade radiofônica no Brasil teve um papel 
preponderante e um vetor privilegiado da cultura de massa. O período entre as 
décadas de 1930-1940 é identificado como a “Era do Rádio”. Mesmo tendo sido criado 
e colocado no ar alguns anos antes, foi no início dos anos 1930 que esta atividade 
contou com um forte impulso, estimulada por um projeto populista do governo do 
presidente Getúlio Vargas que buscava conquistar ouvintes de todas as camadas 
sociais. Na base da criação e fortalecimento do rádio, estava uma política do Estado 
Novo de Getúlio Vargas, que buscava a constituição de uma “cultura nacional” capaz de 
unificar o país sob a égide do Estado. O rádio se tornou um meio potente de difusão e 
ao mesmo tempo servia aos interesses do Estado. A Estação de Rádio Sociedade 
Mairink Veiga, a PRA9, foi inaugurada em 1926. Foi a campeã de audiência na década 
de 1930 e possuía em seus quadros artistas muito conhecidos – só tendo perdido a 
liderança de audiência com o aparecimento da Rádio Nacional, fundada em 1936 pela 
empresa do jornal A Noite e incorporada ao patrimônio da União em 1940, no governo 
de Vargas.  
 Nessas rádios despontaram vários talentos da música brasileira onde 
trabalhavam e se apresentavam nomes importantes da história da música popular do 
Brasil. Com sua capacidade de comunicação de massa, as emissoras de rádios 
permitiram tornar conhecidos e admirados um grande número de artistas, 
notadamente vindos da classe popular divulgando símbolos da cultura brasileira como 
a samba e a música popular.  
 
Os cassinos 
  
 Semelhantemente às rádios, os cassinos no Brasil representavam para os 
músicos e demais artistas uma forma de promoção e de obtenção de renda com bons 
salários. Foi também de extrema importância na veiculação de músicas que 
divulgavam o Brasil e apresentavam perspectivas novas de relacionamento cultural 
com outros países. 
 Os cassinos teriam surgido no Brasil no período do império, mas foram 
postos na clandestinidade em 1917, com as iniciativas de consolidação do governo 
republicano. O jogo só foi ser liberado em 1934 por Getúlio Vargas. Desta data até 1946 
os cassinos se proliferaram às dezenas, criando milhares de empregos e fomentando o 
turismo. No Rio de Janeiro os cassinos eram locais luxuosos e centros de 
entretenimento, como se refere um colunista do jornal O Imparcial em 1935: 

 

A vida noturna do Rio, com a abertura dos cassinos, assumiu um aspecto 
inteiramente novo. Pode-se dizer que os cassinos trouxeram vitoriosamente 
para o Rio noturno um gênero de diversões que o carioca desconhecia: o 
“music-hall” 4. 

  
 Grande parte do público que os frequentava, conforme mencionavam os 
jornais da época era de “uma sociedade fina e elegante”. A animação das noites nos 
cassinos contava com diversas formações musicais.  Vejamos a citação a seguir: 

 

                                                           

4 “Vida Noturna” O Imparcial 28 de maio de 1935, p.6. 
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Cartaz da noite 
O “grill-room” do Casino Balneário da Urca ofereceu ontem a seus “habitués” 
um soberbo “cock-tail” artístico. 
A Noitada no Atlântico esteve também alegre e movimentada conduzida 
admiravelmente pelas suas quatro excelentes orquestras. Os seus conjuntos de 
music-hall – Bob Gillete and Shirley, Lews Sisters, Christer Hales Girls 
esmerou-se na execução do seu interessante programa5. 

 

 Os cassinos faziam surgir também grandes animadores, entre eles César 
Ladeira que apresentava todos os dias as atrações no Cassino da Urca. Em plena 
afirmação num Rio cosmopolita frequentado por gente de todos os pontos dos pais e 
milhares de turistas, os Cassinos ofereciam muitos atrativos: Copacabana, o mais 
elegante; a popularíssima Urca, Icaraí (em Niterói) e o Atlântico, no Posto Seis. 
Circulavam pelos palcos dos cassinos incontáveis artistas, tanto internacionais como 
nacionais. Quando o cineasta Orson Welles veio ao Rio para filmar “It’s all true”, virou 
frequentador da Urca.  
 No final dos anos 1930 e início dos anos de 1940 o Brasil vive a Ditadura do 
estado Novo e a Europa experimenta a Segunda Guerra Mundial. A declaração da II 
Guerra em 1939 e a ocupação alemã na França em 1940 provocou inúmeras 
mobilizações e interdições, como demonstra Alan Riding em vasta pesquisa sobre o a 
vida cultural em Paris nesse período6. Estes fatos obrigaram numerosos 
estabelecimentos de teatro, de dança e de música a baixarem suas cortinas, muitos 
artistas e produtores de espetáculos optaram por se aventurar por outros países e até 
mesmo outros continentes, mais tolerantes às leis racistas e antissemitas. O Brasil, e 
especialmente o Rio de Janeiro, se tornou destino privilegiado destes artistas. Sendo 
assim, os cassinos da Urca, do Copacabana Palace e o Cassino Atlântico tornaram-se o 
porto seguro também para a nata da arte mundial ao abrigarem uma programação 
internacional que abrangia desde orquestras de gêneros latinos, grupos de jazz 
americanos e, sobretudo atrações vindas da França, oferecendo, durante muitos anos, 
oportunidades ímpares de projeção aos artistas nacionais e estrangeiros. 
Apresentaram-se ali o cantor e pianista Dick Farney, Lecuona Cuban Boys, Bing 
Crosby, Jean Sablon, Sacha Distel, a cantora e dançarina Joséphine Baker, Ray 
Ventura e sua orquestra compostas de músicos de prestigio no território europeu e nos 
Estados Unidos (Fig. 2). 
 
“Não houve tempo para despedidas” 
 

 No dia 30 de abril de 1946, três meses após a sua posse da presidência na 
República, o marechal Eurico Gaspar Dutra (1883-1974) assinou, o decreto-lei n° 
9.215, que extinguia o jogo em todo território nacional, provocando, assim, o 
fechamento dos cassinos em todo o País.  A argumentação foi de que a exploração do 
jogo de azar ia contra os princípios morais dos brasileiros, apesar de muitos dizerem 
que tal medida se deu por pressão da mulher do general, por motivos religiosos. Além 
disso, os cassinos ficaram então marcados como símbolo do Estado Novo, daquilo que 
o país não queria mais para si. 

                                                           

5 O Imparcial 30 de maio de 1935, p.2.Grifos meus. 
6 RIDING reúne documentos inéditos e apresenta o tema com revelações fundamentais para a nossa compreensão 

do fluxo significativo de músicos franceses no Rio de Janeiro. O livro foi publicado no Brasil em 2013. 
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Fig. 2 - Cartazes de divulgação de atividades nos cassinos do Rio de Janeiro – década de 1940 

 

 Muitos jornais daquela fatídica terça feira de maio de 1946 exibiam em suas 
manchetes apoio ao Decreto do Presidente: “Extinção do jogo e combate ao 
comunismo” (Correio da Noite); “O Decreto restabelece o respeito ao Código Penal / O 
Povo sempre confiou no Presidente Dutra” (O Radical); “Todos contra o jogo” (A 
Manhã) ; “Extingue-se uma praga social que a ditadura havia instituído no Brasil” 
(Diário de Notícias). Entretanto, mesmo que em pequena escala, alguns setores da 
imprensa reagiam: “Duro Golpe no futuro artístico do País”!(Resistência).  

 

Resistência, 5 de maio de 1946. 
...julgamos inadvertido o Governo, atingindo abruptamente os profissionais 
que, trabalhando nos cassinos se encontram, da noite para o dia, ao 
desemprego e, - o que é catastrófico - se viram desempregados: atores, 
cantores, bailarinos, músicos... 

 
A música nos cassinos 
  
 A proibição do jogo obrigou os Cassinos a fecharem suas portas em 1946, ao 
mesmo tempo em que muitos músicos experimentaram um significativo vazio 
profissional. A perda de importante espaço promoveu profundas transformações no 
mercado musical. Em decorrência da perda de renda oriunda do fechamento dos 
cassinos brasileiros, e tendo recebido uma indenização movida contra a RCA Victor 
por direitos autorais, Laurindo Almeida e sua esposa Maria Miguelina, dançarina do 
corpo de baile do Cassino da Urca, emigraram para os Estados Unidos da América em 
busca de melhores condições de trabalho. Mas nem todos os artistas tiveram a mesma 
iniciativa e oportunidade... 
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Fig. 3 - Grupo Bando da Lua que regularmente se apresentava no Cassino da Urca nos anos 1930-1940 

 
 
 A “era de ouro” dos cassinos também foi uma era dourada para músicos e 
artistas brasileiros. Ali despontaram vários talentos, trabalhavam e se apresentavam 
nomes importantes da história da música popular do Brasil arrebatando públicos. 
Muitos estudiosos brasileiros apontam este período como grande propagador da 
música popular brasileira. Números musicais de samba e carnaval surgiam na sua 
programação e repertórios emblemáticos da música brasileira nasceram ali e se 
propagaram mundo afora. Nossa identidade cultural adquiriu, então, mais nitidez e se 
fortaleceu graças ao trabalho de artistas, músicos, atores que tiveram os cassinos como 
palco e vitrine (Fig. 3).   
 O Cassino da Urca abriu as portas em 1933 comandado pelo o empresário 
Joaquim Rolla (1899-1972) que se esmerou  em contratar os melhores arquitetos, 
cenógrafos, diretores de arte, músicos e cantores à disposição. O programas que 
anunciam as atrações musicais e teatrais apresentadas em seus palcos revelam que o 
elenco nacional tinha grande destaque no cassino.  
 Foi no Cassino que grandes estrelas da música brasileira tiveram seu 
primeiro palco. O Cassino da Urca contava com um grupo de crooners (cantores 
solistas) que incluía além de Carmen e Aurora Miranda, Emilinha Borba, Linda 
Batista, Dircinha Batista, Heleninha Costa, Virginia Lane. Carmen Miranda, inclusive, 
se apresentou em diversos cassinos durante sua carreira, no Brasil e nos exterior. A 
popular cantora Linda Baptista seria crooner do Cassino da Urca até seu fechamento. 
O Cassino da Urca  mantinha pelo menos duas orquestras permanentes com formações 
comandadas por Romeu Silva e Vicente Paiva. Além do Ballet Urca, com cerca de 40 
bailarinas7.  Contava também com uma das orquestras mais famosas da época, a 
Brazilian Serenaders, que tinha entre seus integrantes o sax-tenor Walter Rosa, o 
violonista Fafá Lemos, o percussionista Russo do Pandeiro. Os Brazilian Serenaders 
foram contratados e passaram a fazer parte do elenco de atrações fixas do Cassino, 
junto com a orquestra de Odmar Amaral Gurgel, o Mestre Gaó8. Os artistas eram 
                                                           

7 O conjunto de Programas da temporada do ano de 1938 foi estudado por Lia Jordão. JORDAO, Lia. 
Uma aposta em grande estilo. Revista de Historia, 6 de julho de 2011. 
8 Joaquim Rolla fez uma escala de shows e criou um sistema de lanchas  com capacidade para 
transportar quinze pessoas, fazendo a ligação entre as praias de Icaraí e da Urca. Os mesmos artistas 
faziam o primeiro show na Urca e embarcavam num cais que ficava em frente ao cassino, rumo a 
Niterói; faziam o segundo show em Niterói e voltavam para o segundo show da Urca. 
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contratados por um prazo mínimo de quatro anos e, na Urca, “além de ganharem bem, 
tinham que cometer uma falha muitíssimo grave para serem despedidos”9.  
 O violonista Laurindo Almeida, que fez notável carreira nos Estados Unidos, 
trabalhou no Cassino da Urca desde 1942 até seu fechamento. O pesquisador 
Alexandre Francischini revela-nos que o musico também trabalhou nos Cassinos 
Copacabana, Atlântico e Icaraí10. Quando Araci Cortez regressou de Portugal em 1935, 
trazendo o cartaz de artista internacional - tendo se exibido inclusive em Paris, - 
voltava ao Rio de Janeiro, com força do prestigio e do êxito. Faltava justamente o 
público diferente dos cassinos.  A imprensa especializada naquelas casas registrou a 
memorável recepção que teve ali e por várias vezes, cedeu-lhe atrações para suas 
temporadas teatrais. 
 
Considerações finais 
 
 Através de pesquisa bibliográfica, de consulta às fontes primárias e 
secundárias e de realização de entrevistas pretendemos dar a conhecer os músicos, o 
repertório, as influências e intercâmbios culturais praticados neste período. Porém, 
sabemos que no empreendimento de pesquisa sobre história da música brasileira, seja 
ela de natureza erudita ou popular, são evidentes as dificuldades relativas às fontes e 
que se agravam no que concerne à dispersão dos documentos e as dificuldades em 
reuni-las. Pesquisar a atividade musical promovida pelos cassinos no Rio de Janeiro 
exigirá um esforço de localização de arquivos impressos e sonoros ainda bastante 
dispersos. 
 Nossa análise tomará o conceito de circularidade cultural amplamente 
trabalhado pela história social da arte e pela antropologia para demonstrar a 
experiência dos cassinos no Rio de Janeiro como palco de encontros musicais, de 
sociabilidades e de trocas multinacionais.  
 Finalizamos, por ora, com o depoimento do sobrinho neto de Joaquim 
Rolla, o mineiro proprietário do Cassino da Urca, do Cassino de Icaraí, do Hotel 
Quitandinha e chamado “Rei da Roleta”: 

 

Mesmo tendo abrigado a TV Tupi de 1950 a 1980 (ou seja, durante 30 anos), 
as pessoas ainda se referem ao edifício localizado na Avenida João Luiz Alves 
nº 13 como sendo o Cassino da Urca, que funcionou ali por apenas 13 anos 
(1933-1946). Por outro lado, se todo mundo já ouviu falar do fundador da TV 
Tupi, Assis Chateaubriand, o mesmo não se pode dizer daquele que foi o dono 
do Cassino da Urca, responsável por ter feito do local um dos mais glamorosos 
e inesquecíveis lugares da história do Rio de Janeiro11.    

                                                           

9 NORONHA, 1998, p. 42 e 43 
10 FRANCISCHINI focaliza  a vida e obra do compositor, arranjador e violonista Laurindo Almeida 
(1917-1995) e apresenta-nos um  relato biográfico contextual . Ver também : Laurindo Almeida: uma 
lacuna historiográfica na música popular e erudita brasileira AMPPOM. Anais do Congresso, 2007. 
11 PERDIGÃO, João e CORRADI, Euler. O Rei da Roleta - A Incrível Vida de Joaquim Rolla, Casa da 
Palavra, 2012,p.7. 
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