A ESCOLA DE MUSICA DE PIRACICABA • sAo PAULO

Maria Apareclda Mahle

Fundada em 1953, portando ha 39 anos, a E.M.P. a considerada um
dos nucleos mais aluantes do ensino no pais.
impulso inicial foi dado por Koellreutter, poram, alam de pessoas~;;.
propria cidade que deram seu apoio, foi sem dUvida Mahle 0 maior
propulsor das atividades da E.M.P., pois tendo side tambam um dos
fundadores, fixou-se a partir de 1955 na cidade de Piracicaba. 0 aspecto
'ensino de base' sempre foi considerado fundamental, naquela escola.
Dentro desse principio 0 trabalho com crian<;as e adolescentes const~uiu
uma preocupa<;ao primordial. Uma 'evolu<;ao' foi tambam sempre e ala hoje
a seguida, entre os alunos. Primeiro frequentam 0 curso de inicia<;i3o
musical, cantam no cora infanta juvenil; em seguida come<;am 0 estudo de
um instrumento (e af houve sempre um grande estimulo para 0 vioUno) e
com pouco tempo de aprendizado tocam em conjuntos de cfunara ou
orquestra juvenil, executando arranjos especialmente realizados para eles,
pelo proprio Mahle. Ap6s mais ou menos um ou no maximo dois anos de
'estagio' nesse c6njunto, 0 aluno a 'promovido' para a Orquestra Infanta
Juvenil, que toea ja arranjos mais diliceis ou eventualmente algumas
composi<;6es originais. Mais um ou dois anos nesse conjunto e 0 aluno
passa para a Orquestra SinfOnica, onde atuam jovens e adu~os, toeando
composi<;6es originais de dificuldade media, de varios compos~ores. Os
mais capacilados, alam de aluar na SinfOnica loeam ainda na Orqueslra de
Camara, que a um conjunlo de maior qualidade, apresenla-se mais vezes,
loea obras maisdfficeis, elc.
Um aluno ingressa na E.M.P. mais ou menos aos 7 anos de idade e
geralmente permanece la estudando ala os 17,18 anos. A maioria dos
curses sao livres e alam do instrumenlo a dada mu~a enfase ao solfejo e
pralica da musicaem conjunto. Aqueles que resolveram optarpor um curso
com vias a profissionaliza<;ao esludam tambSm harmonia - conlraponto,
hisloria da musica, realizam exames, etc. e obloom um certificado de 20
grau.
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Um fato comprovado, param, a oseguinte: amadores au profissionais
os a1unos da E.M.P. tem uma base mu~o s6liOO; atuam em conjuntos
diversos no pais: SAo Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Piracicaba, alguns
no exterior, enfrentando bem omercadodetrabalho, pelofatodeque desde
crian~sfizeram mu~a musica em conjunto, a1am de tersido oferecido a eles
bons professores de inslrumento e matairas te6ricas.
A dedica<;Ao de Mahle ao ensino tem side not6riae atualmente mu~as
escolas e professores solic~am trabalhos seus, compasi<;Oes ou arranjos,
para utiliza-Ios com seus alunos e conjuntos orquestrais, nAo 56 no Brasil,
mas tambam na Argentina, EEUU, Inglaterra, etc.
Para demonstrar um pouco a '~jan~' da E.M.P., talvez seja interessante falar de obras que foram passiveis de serem montaOOs ali, somente
com alunos e amadores 00 cidade. Deslaques especiais para '0 Messias'
de Haendel, apresentado 12 vezes, na integra, em Piracicaba, cidades
vizinhas e no Teatro Municipal de SAo Paulo; 'A PaixAo segundo SAo JoAo'
de Bach, tambllm levada a efe~o 8 vezes, inclusive em SAo Paulo e as duas
6peras de Mahle 'Maroquinhas Fru Fru' (teXlo de M. Clara Machado), em
1976, 8 vezes com elenco local (e umas 20 outras, com outros e1encos, no
Rio, Ouro Preto e Belo Horizonte) e 'A Moreninha' (texto de J.M. Ferreira,
baseado em Macedo), cuja estraia acaba de ser realizada.lsso sem falar no
grande numero de obras de autores de varias apocas e estilos apresentados no decorrer destes 39 anos.
Dir-se·ia que 0 'segredo' da E.M.P. a: valorizar 0 trabalho realizado
com crian<;as e adolescentes - par ser aquele que realmente apresenta
resultados promissores - par parte de seus professores, Iiderados par
Mahle; demonstrarsempre paciencia edevotamento, sem se impartar com
efe~os fugazes e brilhantes, que se baseiam muitas vezes exclusivamente
notalento do aluno. Ha por assim dizer um processo 'artesanal' e individual
na forma<;Ao do estudante. 0 aprendizado nAo se processa par saltos, mas
segue caminhos ordenados e definidos, baseados na tradi<;Aode quase40
anos, que a E. M.P. foi criando, nodecorrer dostempos. Eo objetivo:envolver
atados os que ali convivem; alunos, professores, diretores, narealiza<;Ao de
belas tarefas musicais e artisticas surge espantAneo, como decorrencia de
tada uma filosofia de ensino e de vida.
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