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MÚSic a

coral da UFJF prepara 
lançamento do terceiro cd André Pires*

Convidado a escrever um artigo para a “A3” sobre o Coral da UFJF, exultei. 

Impossível recusar a oportunidade de repartir com a comunidade 

acadêmica uma bela história de amor à música.

Tudo começou em 1959, quando um pequeno grupo de cantores (sopranos, 

contraltos, tenores e baixos) se reuniu sob a regência de Victor Giron Vassalo 

com o intuito específi co de cantar no casamento de um casal amigo. Durante 

a preparação para ilustrar musicalmente aquela liturgia matrimonial, 

entretanto, os integrantes desse grupo pretensamente provisório foram, 

eles próprios, se apaixonando entre si. Decidiram continuar seus ensaios em 

casas particulares, no início, na Igreja da Glória, e no Colégio Santa Catarina 

posteriormente, sob o nome de Coral Pio XII. Em 1966, uma articulação entre 

o maestro Victor Vassalo e o reitor Moacyr Borges de Mattos promoveu 

a migração do Pio XII para a UFJF, o qual foi rebatizado como Coral da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 1973, no 1º Concurso Nacional de 

Corais na Televisão (MEC-TV Globo), foi classifi cado em segundo lugar.

Após o falecimento do regente-fundador, a maestrina Ana Maria Ramos 

assumiu a direção do Coral da UFJF por quatro anos. Sob sua orientação 

foram multiplicadas as abordagens cênicas e abraçado prioritariamente o 

repertório popular.

Em 2000 minha própria história se cruzou com a do Coral Universitário. 

Passamos a abordar obras de todos os gêneros musicais, e já no ano 

seguinte o coro gravou seu primeiro CD, “à moda da casa”, com canções de 

músicos juiz-foranos, em arranjos meus para coro a capella.

O segundo CD ampliou o escopo do repertório: “Tear” tece fi os da origem 

mais variada. Algumas peças do repertório mineiro do século XVIII estão 

entrelaçadas com canções populares brasileiras do século XX. Os poetas 

mineiros Murilo Mendes e Ângela Leite de Souza comparecem, musicados 

por mim. Um samba de Ary Barroso ombreia com os hinos à morte e à vida 

de Jesus (Motetos) e de “Che” Guevara (Soy loco por ti, América). Gil, Milton, 

Capinam, Titãs. O erudito e o popular, o antigo e o novo se harmonizam sem 

confl itos.

Em junho de 2004, o coro participou do Concurso Sudamericano de 

Interpretación Coral na Argentina e recebeu dois prêmios do júri ofi cial mais 

o prêmio de vencedor do certame concedido pelo júri popular. Ao retornar a 

Juiz de Fora, trouxemos na bagagem um quarto prêmio: medalha de ouro 

para o melhor regente. Orgulho de ser UFJF... Em 2006, o reitor Henrique 

Duque propôs ao Conselho Universitário o reconhecimento ofi cial do Coral 

da UFJF, o qual passou fi nalmente a existir de direito.

Em 2010, na contingência de deixar as funções de maestro do grupo, fui 

sucedido por dois regentes de inegável e reconhecido mérito: Fernando 

Vieira (2010-2011) e Guilherme Oliveira, o atual regente (2012-2013). É 

com o maior orgulho que acompanho, a cada apresentação pública, a sua 

trajetória ascendente. O jovem maestro Guilherme Oliveira, hoje com 27 

anos, deu continuidade ao trabalho de um grupo já amadurecido, e com 

farta bagagem. Integrou-se nele, formando um amálgama feliz, equilibrado 

e respeitoso. O resultado pôde ser apreciado no show “Cantorias”, título 

homônimo do terceiro CD do coro, em fase de preparação. Seu lançamento 

virá – parodiando o Imperador D. Pedro I – “para o bem de todos e felicidade 

geral” de tantos quantos vierem a ouvi-lo.

Bravos!

* Professor doutor do departamento de Música do instituto de artes e design da UFJF
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Atual formação, regida pelo 
maestro Guilherme Oliveira
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