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Apresentação 
A presente antologia é fruto de um longo trabalho de pesquisa iniciado em março de 

2016 e que tem trazido luz a um dos personagens mais intrigantes da história da música 
brasileira: o crítico e polemista Oscar Guanarino de Sousa e Silva (1851-1937), ou 
simplesmente Oscar Guanabarino. 

Sua importância tem sido registrada não só por seus contemporâneos, como 
sustentada por pesquisadores como Giron (2004), Grangeia (2005) e Passamae (2014). 

Luís Antônio Giron, ao considerá-lo “o fundador da crítica especializada no Brasil, cujos 
primeiros folhetins surgiram na década de 1870” (GIRON, 2004: 16), faz coro aos 
contemporâneos de Guanabarino, como se pode observar na notícia Glorificação de um 
mestre, veiculada no jornal O Paiz na ocasião de seu aniversário em 1923 1: 

 
Oscar Guanabarino, o “pai” da critica musical brasileira, completa hoje 89 anos de 
idade e mais de 60 de critico. Seu nome, a sua autoridade transpuzeram as fronteiras 
nacionais, para tornarem-se conhecidos e respeitados em toda a parte. Oscar 
Guanabarino é bem a historia viva de meio centenario da vida artistica brasileira, á 
qual elle tem dado o melhor da sua existencia, num esforço ininterrupto e do maior 
labor para a elevação da nossa cultura (O Paiz, 29 fev. 1923: 2). 

 
Nela, não é sem justificativa a associação do crítico com a história da vida artística 

brasileira, personificando-a, uma vez que escreveu até 1937, ano de sua morte. Tal 
longevidade o colocou frente às mudanças estéticas ocorridas no Brasil em um período de 
dramáticas transformações: do Segundo Império à Primeira República e desta ao Governo 
Provisório da Revolução de 1930; do cultivo da ópera à profissionalização musical e estímulo 
à música de concerto; do romantismo às correntes modernistas e nacionalistas. Seu 
posicionamento frente a essas situações o converte não só em uma testemunha privilegiada, 
mas também em um de seus atores. 

Tal protagonismo externado em suas atividades jornalísticas reforça a importância da 
pesquisa em periódicos como fonte para a musicologia, uma vez que possui um grande 
potencial de resgatar à memória questões adormecidas no tempo e, muitas vezes, perdidas 
nas dinâmicas da história, caracterizando a linha conhecida como história imediata. Essa, 
segundo Lacouture, “não tende apenas a encurtar os prazos entre a vida das sociedades e sua 
primeira tentativa de interpretação, mas também a dar a palavra aos que foram os atores 
dessa história” (LACOUTURE, 1988: 217). Dosse, por sua vez, ao se referir à história das 
mentalidades de George Duby, observa tratar-se de “deslocar o olhar do historiador da 
narração dos fatos passados […] para estudar, a partir dessas mesmas fontes, as 
representações que uma época tem de si própria, de sua história e em sua subjetividade” 
(DOSSE, 2003: 314). 

                                                            
1 Esta notícia apresenta uma discrepância quanto a idade de Oscar Guanabarino. Como, de acordo com Sacramento 
Blake, ele nasceu em 1851, nesse ano ele teria somente 72 anos. Certamente trata-se de um erro tipográfico. 



2 
 

Portanto, sob essa perspectiva Oscar Guanabarino é um dos possíveis porta-vozes da 
história artística e musical do Brasil na sua Belle Époque. 

Nascido na cidade de Niteroi em 29 de novembro de 1851 (BLAKE, 1900: 393), Oscar 
Guanabarino foi introduzido no meio jornalístico pela influência do pai, o jornalista, poeta, 
romancista, dramaturgo, historiador, tradutor e crítico literário Joaquim Norberto de Sousa 
Silva (1829-1891). Importante intelectual da época, Joaquim foi também presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, entre 1886 e 1891, o qual “pode ser entendido 
como a primeira grande instituição brasileira na qual a História da Arte ocupava um lugar 
fundamental para a compreensão de nossa história” (GRANGEIA, 2005: 21). 

Figura controversa, Guanabarino exerceu a crítica nos principais jornais da cidade do 
Rio de Janeiro da época, como O Paiz (1884-1917) e o Jornal do Commercio (1917-1936). Como 
tal, não faltaram escritos polêmicos e irônicos, destacando-se aqueles destinados a 
professores do Instituto Nacional de Música ou a músicos a eles ligados, quer esteticamente, 
quer afetivamente. Um de seus destinatários preferidos foi o compositor Alberto 
Nepomuceno (1864-1920), cujas críticas renderam inúmeras páginas n’O Paiz, despertando 
discussões às vezes profundas e ásperas, como com José Rodrigues Barbosa do Jornal do 
Commercio, às vezes irônicas, como com Osório Duque Estrada na Gazeta de Notícias, outras 
vezes ofensivas. 

O respeito e temor que suas críticas geravam podem ser atestados na anedota abaixo, 
publicada em 30 de junho de 1909, n’O Paiz: 

 
Num dos corredores do Lyrico, depois do 2º acto do Duel. 
Grande animação nos grupos. Trocam-se impressões. Na opinião geral, a peça é 
vigorosa, sólida, elevada, dominadora. 
[…] 
- Não falem com tanto enthusiasmo de Burguet … O Guanabarino póde estar por ahi 
e ouvil-os. 
- O Guanabarino? Que diabo póde ter o Guanabarino com o enthusiasmo alheio? .. 
- Schiu!... E como o outro esticou o pescoço, apavorado, perscrutando o corredor, 
agora quasi deserto, todos esticaram os pescoços, apavorados. 
- Mas o Guanabarino não é desta opinião? Interrogou um, palido e quasi em segredo. 
- Dessa opinião?... pasmou o outro, encarando o amigo com a mais profunda 
piedade. Você não sabe a opinião do Guanabarino acerca desta companhia? 
- Confesso que … 
- Desgraçado! Como ousa você de dar-se o luxo de ter uma opinião a respeito de 
theatro, sem conhecer a opinião do Guanabarino? 
- Assusta-me!... Isso é perigoso? 
- Eu sei lá, homem!... 
- Não, diga com franqueza! Você sabe que não tenho a menor razão para estar 
descontente com a vida. Não desejo que m’a arranquem por futilidades… Seja 
franco, é perigoso? 
- Eu sei lá!... Perigoso, perigoso… Verdadeiramente perigoso… Você sabe que neste 
mundo não há nada verdadeiramente perigoso, mas discordar da opinião do 
Guanabarino, é grave! Excessivement grave! – como dizia o Steinbrock, dos Maias… 
E enfiados, tremulos e mudos, entraram todos na sala, a um de fundo, não sem 
olharem para todos os lados, na ancia de se certificarem de que não tinham sido 
ouvidos pelo nosso querido e ferocissimo Guanabarino … (J. M., O Paiz, 30 jun. 1909: 
3) 
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Paralelamente, foi professor de piano e manteve uma famosa escola localizada nos 
salões do Theatro Lyrico onde ficou conhecido por aplicar seu método de estudo de técnica 
intensiva, o qual formou importantes pianistas para o cenário artístico carioca, como as irmãs 
Valina e Inocência da Rocha, Ofélia do Nascimento e, especialmente, Eunice Katunda. Ainda 
na educação, publicou um conjunto de guias pedagógicos intitulado O professor de piano: a 
arte de educar um pianista desde os rudimentos até o ensino transcendental em 31 números 
da Revista Musical e de Bellas Artes, ao longo da década de 1880 (PASSAMAE, 2014: 72). 

Foi também reconhecido dramaturgo, cuja peça Ave Maria foi premiada pela 
prefeitura de São Paulo, e O Senhor Vigário, vencedora de um concurso no Rio de Janeiro, 
chegando a figurar em listas dos principais autores da época. Vale ainda destacar as peças 
Aurora, levada à cena no Teatro Solis de Montevideo, em 1909, e A moi, rien qu’a moi!, que 
seria levada à cena em Paris pelo empresário Da Rosa (O Paiz, 14 set. 1909: 4) 

Além disso, foi presidente da Sociedade Brasileira de Autores Theatrais2 e participou 
ativamente da Associação Brasileira de Imprensa, onde foi homenageado ao nomear o 
auditório de sua sede. Essa diversidade de atividades fazem-no “apresentar-se hoje como uma 
figura central da vida cultural do Rio de Janeiro em sua época” (GRANGEIA, 2005: 21). 

Entretanto, apesar de sua importância para o cenário artístico, suas críticas musicais 
nunca foram reunidas em sua totalidade e analisadas, restringindo-se a recortes ou citações 
pontuais em pesquisas sobre os artistas por ele criticados, mais em função das polêmicas 
geradas que sobre efetivamente as concepções nelas carregadas. 

O resultado disso é o engessamento na concepção de um mito conservador, cujo 
lirismo era a sua fé, um anti-wagneriano convicto que, portanto, seria avesso à ideologia da 
música do futuro representada pelo Instituto Nacional de Música. No entanto, a observação 
da passagem de suas críticas pelo tempo demonstra que, longe de alguma ortodoxia 
ideológica, suas convicções possuíam forte embasamento estético. Sendo assim, embora 
considerasse a melodia a essência do belo musical, não se furtou a enaltecer a Suite 
Brésilienne “Samba”, de Alexandre Levy, que, baseada em cantos populares, tinha o ritmo 
como fundamento. Segundo Guanabarino, a propriedade do trabalho era tal que poderia ser 
“assignado por qualquer mestre de renome europeu” (O Paiz, 21 jul. 1890: 2). 

Quanto a Wagner, apesar de considerá-lo indiscutivelmente “o maior, o mais sabio, o 
mais ardiloso (digamos assim) dos compositores, e a sua technica a mais complicada”, adverte 
que causa admiração pelo belo científico e não o belo musical. 

 
Wagner será sempre o mais apreciado dos compositores, mas dentro do limitado 
circulo dos musicos illustrados, dotados de um sentido especial como é o ouvido 
analytico. […]. 
O ouvido do musico é, por attavismo ou educação, differente do ouvido vulgar, e 
assim tambem a sua attenção, que se subdivide de modo pouco comprehensivel 
para os profanos. (O Paiz, 28 mai 1910: 3) 

 

                                                            
2 Nas notícias da época, a instituição aparece também como Sociedade dos Autores Theatrais ou Sociedade 
Brasileira de Autores 
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371 Logo, antes que uma censura estética, observa-se uma preocupação com o 
preparo e educação do público, longe da ideal para compreender suas composições. 

Desta forma, considerando-se a relevância de Oscar Guanabarino para a história da 
música brasileira e a lacuna observada quanto as suas críticas musicais, o Grupo de Pesquisa 
Estudos Interdisciplinares em Ciências Musicais da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
idealizou o projeto “Oscar Guanabarino e a crítica musical no Brasil”, que tem por objetivo 
geral a compilação e análise das críticas musicais assinadas e publicadas por Oscar 
Guanabarino nos periódicos do Rio de Janeiro no período no período de 1870 a 1930. 

Na primeira etapa, que previa um rastreamento preliminar na Hemeroteca Digital 
Brasileira da Fundação Bibliotheca Nacional, através de palavras-chaves, encontrou-se 
menções ao crítico em 85 periódicos do Rio de Janeiro, com destaque para O Paiz e o Jornal 
do Commercio, onde atuou por cerca de 50 anos. Neste universo, havia tanto notícias por ele 
assinadas, quanto réplicas e tréplicas das inúmeras discussões e polêmicas em que se 
envolveu, bem como meras alusões. 

Passado este primeiro rastreamento, as atenções voltaram-se às críticas musicais de 
Oscar Guanabarino no jornal O Paiz, onde atuou de 1884 a 1917, mais notoriamente na seção 
Artes e Artistas, mas não a ela restrita. Embora a tentação para se transcrever todo o conteúdo 
dessa seção fosse grande, por conta da participação de outros jornalistas na mesma, como A. 
A.3, Artus, Beckmesser, S. ou X, restringimo-nos àquelas assinadas pelo crítico. No entanto, 
algumas críticas não assinadas foram também transcritas, visto seu autor expressamente a 
elas remeter. 

Esta etapa da pesquisa teve por resultado a transcrição diplomática, mantendo a sua 
grafia, das críticas musicais de Oscar Guanabarino publicadas n’O Paiz, que compõe a 
antologia em 4 volumes, assim organizados: 1º volume, de 1884-1889; 2º, 1890-1899; 3º de 
1900-1909; por fim, o 4º volume, de 1910-1917. 

Se por um lado essa compilação e transcrição de 33 anos de atividades como redator 
crítico de música nesse jornal mostrava-se como necessária e prioritária, a sua sistematização 
mostrou seu potencial analítico. Tal refletiu-se nas 9 temáticas definidas até o momento e em 
desenvolvimento no projeto de pesquisa “Oscar Guanabarino e a crítica musical no Brasil”, 
cujo resultado será disponibilizado em duas publicações, ora em gestação, assim organizadas:  

- vol.1.: Oscar Guanabarino e a crítica musical; estudos de gênero em suas críticas; 
companhias líricas; Wagner e a música do futuro;  

- vol.2: ensino musical; confusões críticas; música de câmera; concertos populares; 
concertistas. 

A etapa seguinte da pesquisa ampliará o foco aqui apresentado pelo acréscimo das 
publicações de Oscar Guanabarino no Jornal do Commercio, onde trabalhou de 1917 até o 
final de sua vida. 

Com isso, pretende-se diagnosticar a abrangência das críticas musicais de Oscar 
Guanabarino, bem como mapear a circularidade de artistas e repertórios presentes no 

                                                            
3 Arthur Azevedo.  
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material levantado e, desse modo, contribuir para a compreensão dos jogos de força estéticos 
que ocorriam no Brasil em sua Belle Époque musical. 

 
O primeiro resultado das atividades até o momento efetivadas no projeto de pesquisa 

referido está aqui apresentado: os dois primeiros volumes de compilações e transcrições 
“Oscar Guanabarino e a crítica musical no Brasil – Transcrições Guanabarinas – Antologia 
Crítica – O Paiz (1884-1889)” e “Oscar Guanabarino e a crítica musical no Brasil – Transcrições 
Guanabarinas – Antologia Crítica – O Paiz (1890-1899)”, cujo lançamento em um evento que 
lembra o crítico nos 80 anos de seu falecimento, o I Simpósio Internacional Música e Crítica, é 
mais que apropriado. 

Sua concretização deve-se ao trabalho incansável de uma equipe de pesquisadores de 
iniciação científica que não mediu esforços nem poupou horas de trabalho para que tal 
resultado fosse aqui apresentado. Um reconhecimento merecido a Amanda Oliveira e Raíssa 
Rodrigues Leal, alunas do bacharelado em Ciências Musicais, que engajaram-se neste projeto 
desde o começo, a Patrick Menuzzi, do bacharelado em Piano, que foi extremamente efetivo 
em sua atividade de transcrição e revisão dos livros aqui entregues, e, por fim, a Marcus Tiso, 
do bacharelado em Ciências Musicais, que destinou parte de seu tempo na atividade de 
transcrição. 

E, por fim, cabe registrar o apoio recebido da Universidade Federal de Pelotas, do CNPq 
e da FAPERGS, em forma de bolsas de iniciação científica, sem as quais este trabalho 
dificilmente chegaria a este termo. 

 
Luiz Guilherme Goldberg 

Amanda Oliveira 
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