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Sob a batuta
do maestro
Walter Lourenção aplica
seus conhecimentos
de música para ensinar
professores e gestores
a se movimentarem
como em uma
orquestra: na mais
perfeita sintonia

Adriana Natali

educação não deve, absolu-
tamente, ser vista como um
instrumento, mas sim como
um permanente processo

criativo de transformação. Em cada ges-
to, em cada opção pedagógica, estamos
construindo a capacidade de mudar a
cada dia." Com esta frase, o sociólogo
e educador peruano Oscar Jará disse
que é possível aprender sempre e com
tudo. O maestro brasileiro Walter
Lourenção, da Orquestra Filarmônica
Nacional, pode ser considerado um
seguidor fiel dessa filosofia.

Por meio do Projeto Sinfonia Edu-
car, Lourenção utiliza a música como
meio pedagógico. A idéia do projeto,
criado há mais de três anos, é formar
professores e melhorar a relação entre
alunos e docentes. "A orquestra é a parte
mais importante do projeto. Ela precisa
estar fisicamente no local para que eu
possa mostrar como é possível ensinar
por meio da música e que para uma boa
educação é necessária a participação
de todas as pessoas envolvidas no pro-



cesso de ensino, ou seja, alunos, pais,
funcionários e professores", afirma. O
maestro compara essa interação com a
necessidade, dentro de uma orquestra,
de instrumentos de sopro, metais e cor-
das, que se completam.

O mesmo trabalho é realizado por
meio do programa Sinfonia Empre-
sarial, que tem como objetivo levar
música clássica para dentro de grandes
empresas como método de treinamento

e capacitação. Durante uma hora, o
maestro rege o emocional do público,
estabelecendo durante todo o tempo
ligações entre o cotidiano de uma em-
presa e as obras dos grandes mestres
da música. Marketing e compassos de
jazz, vendas e o Bolero de Ravel, recur-
sos humanos e operetas de Strauss - é
por meio da experiência musical que o
público atenta a questões fundamentais
no cotidiano corporativo.

"Hoje o que eu faço é um trabalho
de relacionamento da orquestra com o
trabalho das empresas, ou seja, a orques-
tra como sistema organizacional, como
trabalho em equipe, como ação sistêmica
e individual, correlação entre liderança e
trabalho de equipe, busca de excelência.
Eu falo pouco e a orquestra toca para
ilustrar o que eu falei para um grupo de
qualquer pessoa de qualquer empresa,
para que eles trabalhem por analogia os
problemas que eles têm de relacionamento
interno, de produtividade, de qualidade,
de transformação em relação ao que estão
vendo na orquestra", explica. Assim como
nas empresas, os gestores das instituições
de ensino também podem se beneficiar
com as aulas do maestro, que faz uma ana-
logia com o cinema. "No filme Ensaio de
Orquestra, do italiano Federico Fellini, de
1979, os músicos rebelam-se contra o mau
gerenciamento do maestro. A orquestra se
desintegrou e o mesmo pode acontecer
com uma empresa, seja pela má gestão,
seja contando só com talentos individuais
que não interagem."

M isturados à música, Lou-
renção utiliza conceitos
de filosofia e artes para
levar o público a uma

reflexão sobre os mais variados temas
relacionados à vida dentro da empresa.
Por meio da vivência da apresentação
da Sinfonia Empresarial, a criativida-
de dos profissionais é estimulada, de
forma a compreenderem seu papel e a
buscarem novas abordagens no dia a
dia do trabalho.

O espectador é despertado para ques-
tões como técnica, disciplina, ousadia,
liderança, equipe e aperfeiçoamento -
temas que o maestro relaciona, durante
todo o tempo, ao funcionamento pleno
da engrenagem de uma orquestra.

A idéia de usar a música como meio
pedagógico surgiu no início dos anos 70,
quando Walter Lourenção trabalhava na
Secretaria Municipal de Cultura de São
Paulo. Conversando com integrantes

Compasso certo: boa educação
exige a participação de todos
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Ensino democrático
O maestro Walter Lourenção

lembra que a música fazia parte do

currículo escolar nos anos 60, mas o

governo Getúlio Vargas tirou a ma-

téria do currículo escolar por conta

da ditadura e sob o pretexto de que

era preciso reavaliar e democratizar o

ensino. Em agosto de 2008 foi publi-

cada a lei n° 11.769, que re-obrigou

o ensino de música na educação

básica. As escolas têm até três anos

para se adaptar à lei.

Segundo o maestro, atualmente

o ensino de música nas escolas está

mais presente nos países do Oriente,

Japão, Coréia, principalmente. "Os

professores acreditam que se deve

aprender a ler e a escrever desde

criança incluindo música e canto. Na

pedagogia oriental não há diferença

entre cantar e falar e entre escrever

música e escrever palavras."

Em São Paulo, uma pesquisa com

48 mil alunos do Projeto Guri - pro-

grama musical da Secretaria Estadual

de Cultura - atestou que 62% dos par-

ticipantes tiveram melhor rendimento

escolar após o contato com a prática

musical. Na rede particular, as escolas

da pedagogia Waldorf, aplicada no

Brasil há mais de 50 anos, utilizam a

música como disciplina de base, com

três aulas semanais. Pela pedagogia

da escola, a música está no currículo

desde o 1° ano do fundamental. Ela

tem uma amplitude formativa, não é

atividade recreativa. A música interage

com outras matérias e por meio dela

se trabalham os processos acústicos

do som, a história dos instrumentos, as

diferenças culturais.

Na área da educação existem 48

cursos para formação profissional de

professores de música e 47 de gradua-

ção específica, de acordo com o Censo

da Educação Superior 2007.

da Banda Sinfônica da Polícia Militar,
que se apresentava uma vez por mês no
Teatro Municipal, ele sugeriu que, além
do repertório normal que fazia parte do
concerto, fosse tocada pelo menos uma
música de um determinado país. Dessa
forma, os alunos das escolas públicas
que assistiam à apresentação durante o
concerto teriam uma aula sobre outras
culturas. "As crianças eram preparadas
um mês antes pelas professoras e, no dia
da apresentação, recebiam um folheto
com informações sobre história, geo-
grafia, política e economia daquele país
escolhido naquele mês. Então a banda
homenageava o país e as crianças pas-
savam a aprender mais sobre ele através
da música", explica o maestro.

Desta experiência surgiu a
idéia de sair do tradicio-
nalismo, do ensino "frio e
teórico" e partir para algo

inovador, de maneira que a música pu-
desse ser um meio pedagógico. Segundo
o maestro, a música é facilitadora da
aprendizagem e os professores não têm
consciência da importância dela, que
pode ser usada para trabalhar várias
áreas. "Um piano é matemática pura. Na
alfabetização, é possível usar elementos
musicais similares ao som das letras. A
música favorece até o convívio social de
pessoas de todas as idades", diz Louren-
ção. Ele afirma que a música desenvolve
novas habilidades cognitivas e ajuda a
lidar melhor com as emoções e a dimi-
nuir comportamentos agressivos. Dessa
forma, ela pode e deve ser trabalhada na
grade curricular. "Ela é facilitada pelo
fato de ter uma parte prática muito im-
portante, talvez até mais do que a parte
teórica. A parte teórica, por sua vez, é
composta de símbolos. Em pouco tempo
se decifra o código e a pessoa aprende
a ler e a escrever música. A prática já é
instrumental. Desde criança, escolhendo
um instrumento, isso vai definir a prá-
tica pela qual ela está estudando, se ela
vai querer tocar apenas um pouquinho
para se distrair; se ela vai querer ser
um amador um pouco melhor, terá de
estudar mais e, se quiser se tornar um
profissional, também não há limite para



o grau de perfeição a que ela possa che-
gar e vai exigir dela muita aula e prática
para dominar o instrumento. Isso pode
ser feito através do canto, canto coral,
através de instrumentos fáceis e formar
uma banda, uma fanfarra, uma orquestra
de metais e assim por diante", afirma.

Para ele, no Brasil é possível aliar

dois anos de duração e, em determinado
momento do curso, trabalhou com música
contemporânea. Ele trouxe um professor
francês chamado Michelle Phelippo, que
então deu algumas palestras traduzidas por
Lourenção, sobre a evolução paralela da
matemática e da música de Pitágoras até
Newton, especialidade dele na Universi-

Postura crítica aos cursos: no Brasil
ainda falta uma abordagem metódica

métrica, tem rima, basta as crianças
também fazerem isso com a voz, com
as mãos, com o corpo, aí você traz
uma poesia para ser só lida, depois
transforma essa poesia em música.
Então vamos cantar essa poesia com a
orquestra, levando a criança ao prazer
de descobrir a poesia, a prosa, mostrar
a diferença, ao invés de mostrar isso na
forma de conceito, frio e teórico. Partir
para a prática", explica.

Para Lourenção, esse método
também pode ser utilizado
com as músicas que são
ouvidas pelos jovens, como

funk, axé e pagode, levando esses alu-
nos a ouvirem tudo isso com atitude
crítica. "Vamos analisar aquilo que
estamos ouvindo e não ficarmos nos
autossugestionando por aquilo que
gostaríamos de estar ouvindo. Vamos
deixar de lado os conceitos filosóficos,
de época. É um exercício de autoe-

O MÉTODO TAMBÉM PODE SER UTILIZADO COM OS JOVENS.
"VAMOS DEIXAR DE LADO OS CONCEITOS FILOSÓFICOS
E LEVAR OS ALUNOS A OUVIR AS MÚSICAS COM CRÍTICA"

aprendizado e música, mas o que falta
é uma abordagem metódica, para de-
senvolver a coordenação de reflexos
necessários para a prática de outras pro-
fissões. O maestro afirma que o estudo e
a prática da música também ajudam na
coordenação entre a visão, a audição, a
precisão digital, o desenvolvimento do
senso de ritmo, de tempo, de dinâmica,
cuidado sensorial para a percepção de
timbre. "Tem a ver com a correlação
da percepção olfativa e gustativa para
culinária, para um curso de gastrono-
mia, por exemplo. De modo que quem
desenvolve uma área dos sentidos de-
senvolve a outra", explica.

O maestro conta que, certa vez, minis-
trou um curso de História da Música de

dade de Paris. "Quando o curso terminou,
instalamos um departamento de música
eletrônica. Falávamos, ao mesmo tem-
po, sobre A Arte da Fuga de Bach (uma
peça inacabada do compositor alemão
Johann Sebastian Bach), alguém tocava,
ouvíamos e discutíamos a beleza da me-
lodia, e o professor Phelippo analisava as
constantes matemáticas que Bach estava
trabalhando para criar esta peça. Através
da música, ele procurava mostrar como os
músicos têm trabalhado com matemática
e música ao longo dos anos".

Para ele, essa é uma atividade lúdica
associada ao aprendizado de qualquer
tempo. Não é substituir o ensino por
brincadeira. "Vamos ouvir música com
poesia. A música tem poesia? Tem

xame psicológico, de autoavaliação,
da procura de si mesmo", explica. O
maestro lembra que sempre houve
músicas de juventude através dos sécu-
los. Mas hoje há o poder de penetração
da mídia sonora e da internet, que tem
a capacidade de transmitir com grande
velocidade, variedade e intensidade. "A
música tem a qualidade e o defeito de
ser altamente descartável. Se há muitos
anos um samba poderia durar 15 anos,
hoje pode durar um mês. Portanto, hoje
analiso criação e intervalo imprecisos na
música eletrônica, por exemplo, o que
gera melodias imprecisas. São sempre
os mesmos instrumentos, tocados sempre
da mesma maneira. Para mim é uma certa
monotonia e ausência de inovação." •
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