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8° Encontro de Corais da Justiça Federal 
celebra influência negra na música brasileira

Nossa Seção Judiciária sediou, durante 
os cinco dias da semana passada, o VIII 
Encontro de Corais da Justiça Federal da 
Bahia. Apresentando como tema “A Alma 
Negra na Música Brasileira”, o evento con-
tou, mais uma vez, com a apresentação do 
seu anfitrião, o Grupo de Canto Cantarolan-
do, além de mais dezoito corais de diferen-
tes instituições públicas e privadas.

Representando a DIREF, o juiz federal 
Carlos D’Ávila deu seu depoimento lem-
brando momentos inesquecíveis dos en-
contros passados. Ele registrou sua alegria 
com a presença dos corais infantis e falou 
sobre a importância do canto para a saúde 
e também da necessidade de estímulo em 
comunidades e periferias por meio de polí-
ticas públicas. “Quando a gente canta não 
é mais a nossa voz que sai. É a alma que 
se faz voz, é a alma que se faz canto”, de-
clarou o magistrado que nunca perdeu qual-
quer das edições dos Encontros de Corais.

Em todos os dias do 8º Encontro, foi 
exibido um vídeo de saudação aos partici-
pantes com depoimentos da desembarga-
dora federal Neuza Alves e da cantora Mar-
gareth Menezes. Demonstrando toda sua 
satisfação em ser madrinha do Cantarolan-
do, Dra. Neuza falou sobre a influência do 
canto africano na musicalidade brasileira 
e parabenizou os participantes. Também 
foi exibida uma edição dos melhores mo-
mentos dos encontros anteriores ao som da 
canção Salvador Não Inerte. 

Durante todos os cinco dias de evento 
diferentes corais prestaram homenagem ao 
maestro Sérgio Souto, importante persona-

O Grupo Cantarolando, anfitrião do Encontro, 
se apresentou nos cinco dias

O maestro Alcides Lisboa regeu os corais infanto-juvenis 
Pequenos Cantores e do Colégio Anchieta

lidade da música brasileira que fale-
ceu em setembro aos 63 anos.

Primeiro dia - Diferente do que 
costuma acontecer em outras edi-
ções, o Cantarolando não foi o pri-
meiro a se apresentar, cedendo o lu-
gar ao coral Pequenos Cantores. 

As crianças, que iniciaram a sua 
apresentação entoando “A Pipa”, sur-
preenderam a plateia ao cantar duas 
músicas em outros idiomas: “Carna-
valito Quebradeño” em castelhano e 
uma versão da canção “Ave Maria” 
em quéchua, língua nati-

va do Peru e na Bolívia. Regidos 
pelo maestro Alcides Lisboa, com 
harmonia e disciplina, o coral dos 
pequeninos foi ovacionado pelo pú-
blico.

Dando continuidade ao evento, 
os grupos “Som na Caixa” e “Fe-
comércio” também se apresenta-
ram e o Cantarolando encerrou a 
primeira noite cantando “Vida de 
Negro” e “Morena do Mar”, am-
bas de Dorival Caymmi.

Segundo dia - Além do Canta-
rolando, o segundo dia de encontro 
contou com a participação do coral Baiana, 
Ars Cantandi, Phoenix e Coral TJBA.

Regidos pelo mesmo maestro, os corais 
Baiana e Ars Cantandi se juntaram para 
prestar uma homenagem ao cantor e com-
positor Milton Nascimento com um med-
ley das canções “Coração de Estudante” e 

“Canção do Amigo” entoada por 45 
vozes.

O Coral Phoenix foi o quarto 
grupo a subir ao palco. Com uma 
apresentação divertida e bastante 
teatral, os integrantes, todos da ter-
ceira idade, provaram que a idade 
cronológica não é empecilho quan-
do nos expressamos através da mú-
sica. Os “jovens cantores” do Pho-
enix, finalizaram sua apresentação 
trazendo uma mensagem ao públi-
co: “Todos somos irmãos!”, dizia a 
faixa erguida pelo coral.

O quinto e último grupo a se 
apresentar foi o do Tribunal de Jus-
tiça da Bahia. Descalços e trajando 
roupas inspiradas na cultura afri-
cana, os integrantes cantaram o 
“Canto do Pajé”, “Protesto do Olo-

dum” e encerraram colocando todos para 
sambar ao som de “Você Já Foi à Bahia?” 
de Dorival Caymmi.

Terceiro e quarto dias - O terceiro dia 
contou, novamente, com a participação do 
Grupo Cantarolando, além de dois outros 
corais, o do Colégio São Paulo, formado por 
crianças, e o da SEPLAN. Após as apresen-
tações de cada um, os três corais subiram 
ao palco para encerrar a noite cantando 
“Preta Pretinha” de Moraes Moreira.

A quinta-feira, penúltimo dia do 8º En-
contro, contou com as performances dos 
corais CMS, Anchieta, Cantarolando, Doce 

Vida e Vozes dos Tribunais e o público, 
mais uma vez, pode ser agraciado com 
apresentações de coralistas de diversas 
idades, com os mais diferentes repertórios.

Dando um belo contraste à noite, os 
corais Doce Vida e Anchieta mostraram 
que a alegria e o talento estão presentes 
em todas as idades. No comando do Co-
ral Anchieta, o maestro Alcides Lisboa, em 
sua terceira apresentação no evento, levou 
47 crianças ao palco e levantou a plateia 
ao encerrar sua participação cantando com 
muita agilidade e sincronia a toada ama-
zônica “Uirapuru” de Waldemar Henrique.

Encerramento - No último dia de en-
contro, o auditório pode apreciar a apre-
sentação dos corais UFRB, Odonto Bahia, 
Vozes da SEAGRI, Pentágono e Salvador 
Card, além, é claro, do Cantarolando.

Um dos destaques, o Coral da Univer-
sidade Federal do Recôncavo, formado por 
funcionários, professores e estudantes e vin-
do de Cruz das Almas, foi o primeiro grupo a 
subir ao palco com a regência da maestrina 
Natamira Gonçalves e do maestro Laércio 
Santiago. O coral da UFRB deu partida a 
mais uma noite animada ao entoar o can-
to africano “Amavolovolo” com direito até a 
uma coreografia que contagiou a plateia.

O encerramento reservou uma surpresa 
aos membros do Cantarolando. Seus com-
ponentes foram presenteados com rosas 
vermelhas pela força de vontade em man-
ter o grupo de canto. “É muito difícil para 
o Grupo de Canto Cantarolando continuar. 
Nós somos um grupo de canto e não um 
coral porque o nosso número de membros 
é muito pequeno, principalmente se consi-
derarmos o número de servidores da Seção. 
Essas rosas são para homenagear o grupo 
da resistência”, disse Luzineide Araújo.

O JFH se une à homenagem para valo-
rizar o trabalho dos coralistas Gésner Bra-
ga, Luzineide Oliveira, Luiz Goulart, Manoel 
Paim, João Izaías, Emmanuel Heanacho, 
Victória Costa, Normélia Cotias, Anete Men-
donça e Myrtô Magalhães, além do incansá-
vel trabalho do maestro Edvã Barbosa.

O 8º Encontro de Corais da Justiça 
Federal teve apoio da DIREF, e patrocínio 
da ASSERJUF, do SINDJUFE, Schincariol, 
Brasilgás e Supermercado Sussuca. Gra-
ças a esse patrocínio foram adquiridos os 
troféus distribuídos aos corais e seus ma-
estros e custeado o lanche de confraterni-
zação oferecido a todos os participantes ao 
final de cada dia de apresentação.

Coral Phoenix, formado por cantores da terceira idade 
surpreendeu a plateia com performance teatral

Margem
da Palavra

Um convite para desafios
A vida é feita de desafios. Somos de-

safiados o tempo todo. Viver é um desa-
fio e sem desafios a vida não tem graça.  

Todo ano, o Grupo Cantarolando  re-
aliza os Encontros de Corais da Justiça 
Federal. É escolhido um tema, as músi-
cas são selecionadas e os arranjos são 
feitos. Então, o desafio dos ensaios co-
meça. Cantar em grupo é uma conquis-
ta gratificante. Implica deixar seu am-
biente de trabalho, aprender sua voz, 
vencer timidez, apatia e cansaço até, 
finalmente, dominar a própria música. 

Se na vida os desafios nos trazem 
vitórias, crescimento, renovação e ele-
vação da autoestima, no canto coral 
não é diferente. Vimos, no 8º Encontro, 
a felicidade, o orgulho e o prazer dos 
coristas em apresentarem os resultados 
dos desafios enfrentados e vencidos,

Quero convidar você servidor, tercei-
rizado e estagiário a ter essa experiên-
cia na sua vida. Encarando seus medos, 
sua timidez, enfrentando sua falta de 
tempo, para se sentir, no final de tudo, 
como os participantes dos grupos de 
canto coral que aplaudimos durante 
toda essa semana de encontro. 

Em um instituição com tantas vozes, 
quantos aceitarão serem vitoriosos nes-
se prazeroso desafio?

Maestro Edvã Barbosa


