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Ao completar dois anos, a incorporação do Centro Cultural Pró-Música pela UFJF 
aposta na internacionalização e reverbera, no campus, o sucesso do Festival 
Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, atraindo 80 mil 
pessoas para os concertos e mil para os cursos

Se fosse pelo cenário histórico e arquite-

tônico seria o das cidades mineiras Ouro 

Preto, Tiradentes ou São João del-Rei a 

sediar o Festival Internacional de Música Colonial 

Brasileira e Música Antiga. Esse privilégio, 

porém, coube a Juiz de Fora, localizada na Zona 

da Mata de Minas Gerais, que hoje abraça sua 

vocação para a arte com a chancela da Univer-

sidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Escolhida 

para tornar as composições coloniais brasileiras 

conhecidas no país e no mundo, o município se 

firmou como referência graças ao Centro Cultural 

Pró-Música, que, ao longo de seus 42 anos, 

transformou-se na força catalisadora de um 

turbilhão de atividades na área.

Pela terceira vez sob o selo da UFJF, desde a 

incorporação oficial do Pró-Música, em 2011, 

o festival chegou à 24ª edição, aquecendo a 

programação cultural em ruas, praças, igrejas e 

teatros. O inverno ganhou atmosfera cult, quase 

europeia, atraindo 80 mil pessoas com concertos 

em espaços fechados, como o Cine-Theatro Cen-

tral e o Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm), 

e ao ar livre, como a Praça Cívica do Campus da 

UFJF e o Parque Halfeld, no centro da cidade.

No rastro do último festival, entre 14 e 28 de 

julho de 2013, um novo CD chega ao mercado: 

o “Requiem de Mozart”, com interpretação do 

Coral Calíope do Rio de Janeiro, a cargo do maes-

tro Júlio Moretzsohn; e da Orquestra Barroca Pró-

Música, sob a regência de Luís Otávio de Sousa 

Santos, violinista formado pelo Conservatório 

Real de Haia, Holanda. A distribuição gratuita 

começa em dezembro para mais de três mil 

admiradores do evento.

“Analisado pela crítica paulista como um univer-

so em expansão, o festival, principal produto do 

Centro Cultural, reafirma, com isso, seu poder de 

transformação social, econômica e artística”, res-

salta o diretor da instituição, Júlio César de Sou-

sa Santos. Para endossar suas palavras, fica a 

constatação da diretora-fundadora, Maria Isabel 

de Sousa Santos, de que esta foi a primeira vez, 

na América Latina, que o “Requiem de Mozart” 

foi interpretado e gravado integralmente com 

instrumentos de época.

Para o professor do curso de Música da UFJF e 

do festival, Rodolfo Valverde, o evento também 

se tornou referência brasileira na oferta de 

oficinas de qualidade com renomados professo-

res do país e do exterior, tanto em instrumentos 

modernos quanto antigos. “Além disso, brinda 

a cidade com ótimos concertos durante seus 15 

dias de realização. Poucas cidades no país têm a 

oportunidade de receber intérpretes e progra-

mas de nível tão elevado em um período tão 

curto de tempo.”

Da música às artes plásticas foi um pulo, já sen-

do parte integrante do festival uma exposição 

na Galeria Renato de Almeida, no Pró-Música. 

Em ação que envolveu a Pró-reitoria de Cultura 

e o Instituto de Artes e Design (IAD) da UFJF, a 

mostra “O que você vê é música” trouxe obras de 

docentes e alunos do IAD para explorar as possi-

bilidades visuais a partir da linguagem sonora.

 

VALORES 
MULTIPLICADOS
Em 2013, o festival se enveredou pelo Campus 

da UFJF, com concertos na concha acústica da 

Praça Cívica. A Orquestra Sinfônica Pró-Música 

comandou o espetáculo, junto com as or-

questras de Câmara e de Jazz, sob a batuta de 

Nerisa Aldrighi e Sylvio Gomes. “Encontraram 

a receptividade de um público que, neste ano, 

contou com o fato de o mês de julho se integrar 

ao semestre letivo, com alunos, docentes e 

funcionários se misturando à comunidade em 

geral para conferir as apresentações”, observa o 

pró-reitor de Cultura, Gerson Guedes.

Afora a banda do Exército, a última apresen-

tação, no campus, com tal peso e qualidade 

aconteceu há 20 anos, quando a Orquestra 

Filarmônica de Moscou se apresentou na Praça 
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no centro de Juiz de Fora
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Cívica. Acompanhada da família, a dentista Ales-

sandra Mantini prestigiou o concerto de 2013, 

comemorando o retorno de eventos desse tipo 

à UFJF. “Eu não estava presente em 1993, mas 

meu pai e avós vieram. É ótimo que essa cultura 

esteja voltando.”

Aos 11 anos, o estudante de violino Alejandro 

Souza participou do festival pela sétima vez, 

mas foi a primeira na qual tocou com a Orques-

tra do Pró-Música. Filho de pai boliviano e mãe 

brasileira, o jovem se encantou pela música e 

se apaixonou pelo violino aos 6 anos, vendo a 

irmã tocar o instrumento. A oportunidade para 

se aprimorar veio com a oferta de uma bolsa do 

Pró-Música e, a partir daí, a paixão só aumentou.

Em áreas fechadas, conferiram brilho ao festival 

o francês Marc Hantai; a Orquestra Sinfônica 

Heliópolis (SP); a Camerata Antiqua de Curitiba 

(PR); o Grupo de Percussão da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG); o Grupo Anima 

(SP); As Flautas de São Paulo (SP); a Camerata 

Fukuda (SP); e a Orquestra Sinfônica de Barra 

Mansa (RJ). O encerramento, no Cine-Theatro 

Central, teve o toque da Orquestra Filarmônica 

de Minas Gerais, com o maestro Fabio Mechetti.

 

MILAGRE EM 
EXPANSãO
Com o festival, a cidade vive, em julho, uma 

atmosfera de cultura que vai além dos locais de 

concerto: 750 visitantes, estudantes em busca 

de aperfeiçoamento musical, selecionados a 

dedo nas inscrições para o festival, chegam com 

seus instrumentos musicais, prontos para abrir 

uma nova página em suas histórias pessoais e 

profissionais.

Só no primeiro dia de inscrições abertas na inter-

net para os 60 cursos oferecidos (37 instrumen-

tos), foram mais de 200 acessos de todo o país. 

“A seleção é difícil, mas necessária para manter 
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Alejandro Souza, 11 anos, participou do festival pela sétima vez, mas foi a primeira na qual tocou com a Orquestra do Pró-Música

a qualidade. Os alunos precisam 

estar à altura dos professores que 

convidamos a cada ano”, explica 

Maria Isabel, que tem em sua lista 

de coordenadores personalidades 

como Paulo Bosísio no setor de 

cordas; Sérgio Dias no de orques-

tras; e Homero Magalhães Filho no 

de vozes.

O diretor Sousa Santos ressalta, 

também, o impacto econômico 

que o festival traz para hotéis, 

restaurantes e comércio. “Em 

números oficiais, contratamos em 

torno de mil diárias de estadia, 

duas mil refeições/dia, ao longo da 

realização dos concertos, cursos 

e oficinas”, explica, constatando 

ainda um contingente de outros 

400 alunos que se hospedam por 

conta própria.
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- Muitas pessoas referem-se a você como 

sendo a “alma do festival”.

- “Alma” é uma palavra forte, mas poderia 

ser um emblema, porque saí de Juiz de Fora 

muito cedo, aos 16 anos, para a Europa. Todas 

as vezes que voltei foram para trabalhar e 

passar a experiência adquirida lá, onde morei 

por 18 anos. Eu sempre trazia os meus colegas 

– músicos importantes com os quais trabalhei 

– para o festival. Todo esse amadurecimento 

do evento se deu muito em função das minhas 

realizações no exterior. Essa internaciona-

lização do festival, o nome que ele tem no 

exterior, é sempre porque eu levava o nome da 

cidade e a realização.

 

- o quanto os estudos na Europa, berço do 

barroco, o influenciaram?

- Acho que, na música erudita, é muito 

importante,  em um determinado momento, 

o estudante ter  contato com a fonte, que é o 

“Velho Mundo”. Só de conhecer e andar  nas 

ruas, os lugares onde ela foi feita, já dá uma 

bagagem importante, que vai influenciar na in-

terpretação. Acho que é uma ponte. A música 

leva o aluno para um outro mundo. É muito 

importante ter um pouco dessa ligação para 

poder contextualizar. Tem que saber que uma 

música de Bach foi feita em Leipzig (Alema-

nha), a de Vivaldi em Veneza (Itália), há tantos 

anos... Todo esse invólucro que a gente dá na 

música ajuda a torná-la mais convincente.

 

- Poderia traçar um paralelo entre os fes-

tivais de Juiz de Fora, campos do Jordão e 

Europa?

- Hoje, até o ranking da crítica especializada, 

que se dedica só à música erudita, coloca o 

festival de Juiz de Fora como um dos mais 

importantes do Brasil. O de Campos do Jordão 

(SP) está sempre na frente por ter um orça-

mento milionário e, portanto, são convidados 

artistas e orquestras que têm cachê muito 

a “alMa do 
FEStiVal”
Em entrevista exclusiva à “a3”, o diretor 

artístico do Festival de Música colonial 

Brasileira e Música antiga, luís otávio de 

Sousa Santos, que também é regente da 

orquestra Barroca, falou um pouco  sobre sua 

carreira na Europa e a evolução do festival 

entre outros temas. 

confira trechos da entrevista

maior. Mas penso que a importância do festival 

de Juiz de Fora é maior por causa da abrangência. 

O de Campos do Jordão é reduzido ao número de 

bolsistas: só 150. O de Juiz de Fora tem mais de 

700 e já chegou a ter mil alunos. E com a abran-

gência desde a iniciação musical, com violino e 

flauta doce para crianças, até o ensino especiali-

zado de ponta, como é o caso dos instrumentos 

antigos, que é uma especialização da formação 

do músico. Isso tem um peso até maior que o de 

Campos do Jordão. E a longevidade: são 24 anos. 

A maioria dos festivais não tem essa idade. É o 

peso da importância, da abrangência e da idade.

 

- Esse foi o primeiro festival com a presença de 

professores dos Estados Unidos?

- É bom esclarecer isso. O festival já vem 

trazendo nomes internacionais há muitos anos. 

Principalmente, da Europa, porque a tônica do 

festival é a música antiga e os melhores estão 

lá. Este ano, tentamos abrir um pouco esse 

leque de internacionalização para os Estados 

Unidos, até porque, com a incorporação da UFJF, 

a gente quer tentar ter um link também com as 

universidades americanas, que estão muito liga-

das a essa parte de performance. A Europa ainda 

segue um sistema mais antigo, as universidades 

pegam a parte mais acadêmica e secular. A per-

formance é mais estudada nos conservatórios. 

Agora está mudando até para seguir um pouco o 

modelo americano. Então, essa nova internacio-

nalização  segue mais para a parte de conheci-

mento moderno. Pretendemos dar um gás maior 

com os professores que vêm de lá junto com os 

de música antiga que vêm da Europa.

 

- nesse festival ocorreu a primeira gravação 

do “requiem de Mozart” na américa latina 

com instrumentos de época. Qual a dimensão 

disso?

- Em termos de progressão, porque já é o 14º CD 

da Orquestra Barroca, é a discografia mais vasta 

de um só grupo no Brasil. Nem as orquestras 

sinfônicas têm uma discografia tão grande, 

com 14 CDs consecutivos. E a tônica, porque 

somos o único grupo do gênero, na formação do 

gênero no Brasil, todas as gravações são inéditas 

de música colonial brasileira restaurada para 

gravação e obras europeias de peso interpreta-

das pelo grupo brasileiro. O “Requiem” segue 

essa linha do ineditismo. É a primeira gravação 

feita na América Latina, com produção brasileira 

e instrumentos de época . O “Requiem” é uma 

peça muito conhecida. Todo mundo tem um 

pouco disso na cabeça; já foi até trilha sonora 

de filme. Então, tem uma importância muito 

grande trazer uma peça tão conhecida com essa 

ótica histórica, da época.
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