




Benito Juarez de Souza 17/11/1933 – 03/08/2020 

(Maestro Benito Juarez) 

 

O premiado maestro Benito Juarez, mineiro de Januária, nascido 

no ano de 1933, desenvolveu uma longa carreira em Campinas (SP).  

Benito Juarez, como ficou conhecido, foi um dos regentes de maior 

expressão no cenário artístico nacional e internacional. Assumiu a direção 

artística e a regência da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas em 

1975, um ano depois de sua criação. Benito Juarez foi responsável pela 

reformulação dos quadros da orquestra e de seus métodos funcionais. A 

sinfônica é composta por 80 músicos e é a primeira a não ser 

subvencionada por uma capital. 

Benito fundou o Coralusp e foi professor e diretor do curso de 

música da Unicamp e comandou a Orquestra Sinfônica Municipal de 

Campinas durante muitos anos. Uma de suas características mais marcantes 

era o repertório diversificado. 

Com a participação do Coralusp, a sinfônica realizou, em 

Campinas e em São Paulo, produções como "Carmina Burana", de Carl 

Orff, "O Messias", de Haendel, e o "Guarani", do compositor campineiro 

Carlos Gomes. A orquestra campineira foi a primeira a receber o grande 

prêmio pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Em 1995, a sinfônica 

realizou a abertura da primeira edição do Encontro de Cultura Brasileira. 

Em 1997, recebeu o Prêmio Qualidade Brasil - Sudeste Paulista. 

Benito sempre reservava espaço para arranjos de música popular 

nos seus programas. Essa predileção pela nossa música popular acaba 

sendo até mesmo um ponto de conflito entre ele e os músicos da 

Orquestra Sinfônica Municipal de Campina, que começam a se incomodar 



com a falta do repertório clássico. Os atritos entre o maestro e os músicos 

leva ao desligamento de Benito da orquestra de Campinas em 2001.  

Mas apesar dos conflitos, sua passagem pelo grupo foi muito 

determinante. Ele assumiu a direção artística e a regência do grupo em 

1975, apenas um ano após sua criação, e foi responsável pela reformulação 

dos quadros da orquestra e de seus métodos funcionais. A orquestra 

campineira foi a primeira a receber o grande prêmio pela Associação 

Paulista dos Críticos de Arte.  

Em 1995, a sinfônica realizou a abertura da primeira edição do 

Encontro de Cultura Brasileira, e recebeu em 1997 o Prêmio Qualidade 

Brasil – Sudeste Paulista. Com a participação do Coralusp, a sinfônica 

realizou, em Campinas e em São Paulo, produções como 

“Carmina Burana” (de Carl Orff) “O Messias” (de Händel) e o “Guarani” 

(renomada obra do compositor campineiro Carlos Gomes).  

Em 1967 o Coralusp surge primeiro com o nome de Coral 

Universitário Poli-Enfermagem, criado por Benito Juarez e José Luiz 

Visconti. Logo depois o grupo mudaria seu nome para Coral Universidade 

de São Paulo, até posteriormente receber o nome Coralusp, que perdura até 

hoje.  

O grupo atualmente tem proporções enormes, com vários grupos 

corais com níveis e enfoques diversos, envolvendo alunos, professores, 

funcionários e até mesmo pessoas de fora da comunidade USP, sendo um 

projeto que além de seu papel cultural e educacional, acaba tendo um papel 

social de destaque na universidade. Benito Juarez trabalhou por mais de 40 

anos com o grupo, até se aposentar.   



O maestro Benito Juarez morreu em uma segunda-feira, aos 83 

anos de idade e seu velório e a cerimônia de cremação ocorreram no 

Cemitério Crematório Horto Da Paz, em Itapecerica da Serra. 

 

Trajetória 

Benito nasceu na cidade de Januária, MG, imortalizada por 

Guimarães Rosa no clássico Grande Sertão Veredas, e que compõe a fiel 

imagem de um Brasil plural, de uma riqueza cultural inigualável. Benito 

sempre fez jus a essa pluralidade e nunca esqueceu que era fruto desse 

grande sertão. Seu pai escutava ópera em casa, mas tocava sanfona e fazia 

forró ― começava aí o flerte entre o erudito e o popular que o acompanhou 

por toda a sua trajetória. 

Benito insistiu em reverenciar seu aprendizado em terras 

brasileiras. Sua passagem pela Universidade Federal da Bahia o colocou 

em contato com mestres como, Hans-Joachim Koellreutter, Ernest Widmer 

e Damiano Cozzella. Esse momento foi para ele a verdadeira formação 

social e musical de que precisava. 

Deixou de lado uma bolsa para estudar na Alemanha e foi ser 

regente na Paraíba, andou pelo sertão e se enriqueceu ainda mais com a 

composição popular. Em São Paulo encontrou dificuldades, mas foi 

abrindo as portas aos poucos e em determinado momento USP e Unicamp 

descobriram seu talento, abrindo espaço para que ele transformasse de vez 

o trabalho de extensão nas universidades. 

Essa pluralidade que Benito inseriu em seu trabalho no 

CORALUSP e na Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, junto a 

uma visão cultural ampla, levou o coro e a orquestra além das grandes salas 



de concerto, para ruas, galpões, escolas, presídios, projetando-os para o 

mundo. 

Foi o primeiro maestro a levar música popular para o Theatro 

Municipal de São Paulo. Neste dia, contava o maestro, uma parte da plateia 

foi vestida de preto em forma de protesto, alegando que aquilo era a morte 

da música de concerto. 

Benito também ficou conhecido como o maestro das Diretas Já, 

quando levou a Orquestra Municipal de Campinas para tocar no Vale do 

Anhangabaú no comício das Diretas em 1984. 

Conduziu movimentos por uma democratização musical e o 

CORALUSP é hoje uma de suas maiores heranças. Sua inovação, seu 

pensamento, sua ousadia, deram o tom dessa música e possibilitaram a 

formação de uma escola crítica de pensar a extensão musical dentro e fora 

da universidade. Seu sertão nos norteia até hoje, com melodias de um 

ecletismo de dar orgulho. 

Benito Juarez trabalhou tanto com orquestra quanto com coro 

(muitas vezes propondo concertos que juntassem diferentes grupos) e que 

valorizava muito a música popular brasileira.    

Seu maior reconhecimento é com a Orquestra Sinfônica de 

Campinas, onde atuou como regente e diretor artístico por 25 anos (de 1975 

a 2001).  

Com esta orquestra, realizou muitos concertos de repertório 

variado e obteve muitos prêmios e muito reconhecimento.  

Paralelamente, trabalhou desde a fundação em 1967 com o 

CORALUSP. Foi um dos fundadores do grupo, e através de décadas 



realizou um importante trabalho com o grupo, tendo feito até mesmo 

concertos no exterior, além de gravações para a TV Cultura.  

Fundou também a Banda Sinfônica do Exército, criada 

em 2002, e foi seu regente titular e diretor artístico-musical.  

Além disso, criou o Departamento de Música e a Orquestra 

Sinfônica da Unicamp, instituição na qual atuou como professor de 

regência do seu Instituto de Artes.  

Citação 

“A música pode ser um elemento de formação da 

consciência crítica”. 

Benito Juarez (1936-2020) 

Linha do tempo 

1936 | Nasce Benito Juarez em Januária, MG 

1950 | Formação musical com Hans-Joachim Koellreutter, Ernest Widmer 

e Damiano Cozzella nos Seminários de Música da Universidade Federal da 

Bahia 

1966 | Regente do Coral do Círculo Militar 

1967 | Fundação do CORALUSP 

1967-2009 | Maestro e Diretor do CORALUSP 

Década de 1970 | 3 Turnês internacionais com o CORALUSP: EUA 

(1971), Europa (1973) e África (1979) 

Década de 1970 | Um dos fundadores do Instituto de Artes da UNICAMP 



1975-2001 | Regente da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas 

1973 | Recebe o prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) 

como melhor regente 

1975 | Recebe o Grande Prêmio da Crítica (pela APCA) pelo trabalho 

desenvolvido junto ao CORALUSP e Orquestra Sinfônica Municipal de 

Campinas 

1989 | Um dos responsáveis pela criação do primeiro curso universitário 

(UNICAMP) de música popular no Brasil Unicamp 

1996 | Recebe o prêmio de música “Maestro Eleazar de Carvalho”, 

concedido por uma comissão de intelectuais e artistas constituída pelo 

Ministério da Cultura, como melhor regente do país 

1997 | Recebe o Prêmio Qualidade Brasil – Sudeste Paulista 

1997 | Viaja para o Japão e EUA com o Grupo Carcará, da Orquestra 

Sinfônica Municipal de Campinas 

1998 | Recebeu do Exército Brasileiro o Grau de Comendador na Ordem do 

Mérito Militar, como reconhecimento pela sua brilhante carreira 

2002 | Regente da Sinfônica do Exército Brasileiro 

2008 | Recebe o prêmio Melhor Projeto Musical Erudito de 2008 

2020 | Morre aos 83 anos em São Paulo 
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