
Resumé – CLÁUDIO ÁVILA  

 

Formado pela Pró-Arte, em Regência Coral e Análise Musical, e Mestrando em Música 

pela UNI-RIO. Desde 1987 prepara técnica e musicalmente coros e solistas em óperas e 

em música de câmara.  

Como regente, preparou e regeu diversos Coros, dos quais podemos citar: os Coros da 

2ª. Igreja Batista de Barra do Piraí e Maestro e Preparador Vocal do Coral Ars 

Plena, fundado pelo Maestro Armando Prazeres, a quem substituiu. Desde 2014 é o 

Maestro do Coral Feminino da Associação de Canto Coral que se apresentou em 

diversos espaços no Rio de Janeiro.  

Como pianista-acompanhador, é possuidor de uma grande sensibilidade para preparar 

e acompanhar os cantores, seja em música de câmera ou ópera. Apresentou-se em diversas 

salas de concerto e acompanha grandes cantores brasileiros. Trabalhou com os mais 

renomados professores de canto do Rio de Janeiro e de outros países como dos EUA, 

Alemanha e Holanda. Desde 2005, realiza concertos cênicos com a Cia. Canto Brasil, 

onde é o Fundador e Diretor Musical. Trabalhou com o barítono Nelson Portela na 

produção da ópera As Bodas de Fígaro de W. A. Mozart do Conservatório de Música do 

Rio de Janeiro, que foi realizada na Sala Cecília Meireles. Em 2014 atuou, como Maestro 

Interno, Pianista e Organista, na Ópera Suor Angélica de G. Puccini, na série Ópera do 

Meio Dia, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. E ainda em setembro de 2014, foi 

um dos Pianistas na realização da obra de Carl Off – Catulli Carmina – para quatro 

pianos, conjunto de percussão, solistas, coro e ballet. Trabalhou na Casa da Arte e 

Cultura Julieta de Serpa, onde fez a direção musical e foi também o pianista do 

espetáculo “Uma Tarde na Ópera”. Em dezembro de 2017 foi o pianista e preparador da 

Ópera Gianni Schichi de G. Puccini. E em 2019 foi o maestro, pianista e preparador da 

Ópera Suor Angelica de G. Puccini realizada pelo Núcleo de Ópera da Associação de 

Canto Coral, com participação de grandes solistas, apresentando no Teatro da Cidade as 

Artes. Em dezembro de 2021 estreou no espetáculo musical “Pinóquio”, da cia. PeQuod, 

como pianista, com direção musical de Tim Rescala. Estreia em fevereiro de 2022 a 

Ópera O Empresário de W. A. Mozart, com direção cênica de Menelick de Carvalho. 



 O trabalho vocal desenvolvido pelo professor Cláudio Henrique Ávila tem como base o 

conhecimento da fisiologia vocal aliado à sensibilidade auditivo-sensorial, sendo o 

responsável pela formação e desenvolvimento vocal de diversos cantores que estão na 

cena lírica brasileira. 

Em virtude desta pandemia que afetou o mundo, Cláudio Ávila, em parceria com a 

Associação de Canto Coral, tem realizado uma série de “Saraus-Live-Temáticos” com 

cantores líricos, como o tenor Eric Herrero, a mezzo-soprano Carolina Faria, o soprano 

Karla Calistrato, a mezzo-soprano Lara Cavalcanti, o soprano Daruã Góes, o soprano 

Paolla Soneghetti, diretamente do auditório da Associação de Canto Coral, atingindo 

visualizações de mais de duas mil pessoas.  

 

 


