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Apresentação Diretoria de Ensino 

Anna Cristina Cardozo Fonseca 

 

Foi com muita satisfação que recebi o convite para redigir a apresentação do 

primeiro número da Revista Interlúdio, uma iniciativa do Departamento de Educação 

Musical do Colégio Pedro II, e que conta com artigos da autoria de professores desse 

Departamento, resultado do trabalho desenvolvido nas diversas Unidades Escolares ao 

longo dos 30 anos de sua existência, comemorados exatamente em 2011. 

A prática musical no Colégio Pedro II vai muito além desses 30 anos, remontando 

à própria história da Instituição. Afinal, “estudaram aqui brasileiros de enorme e subido 

valor”, em todas as áreas do conhecimento, desde sua fundação, em 1837. Músicos e 

docentes renomados fizeram parte de seus quadros docente e discente nos 173 anos 

dessa que é a mais antiga escola pública do país. 

Poucos estabelecimentos de ensino no Brasil possuem a prática musical como 

atividade inserida em seus projetos político-pedagógicos e um número menor ainda 

sistematizou sua oferta  na composição curricular dos diversos níveis da Educação 

Básica, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Nesse sentido, o Colégio Pedro II é 

ímpar e seus alunos têm o privilégio de contar com aulas regulares de Educação Musical 

em todo o Ensino Fundamental e na 1ª. série do Ensino Médio, ministradas por corpo 

docente com formação específica na área. 

Tal é a certeza do alcance social e artístico do trabalho desse Departamento e de 

sua importância acadêmico-pedagógica para a Instituição que, em 2012, será inaugurada 

a Escola de Música do Colégio Pedro II, no Campus Realengo, com a implantação de 

curso de Ensino Médio Integrado/ Técnico em Instrumento, além de cursos livres e de 

grupos vocais e instrumentais. 

Teria, certamente, muito mais a escrever. Entretanto, por mim falam, cantam e 

ecoam, mais e melhor, os sons produzidos por todos os que contribuíram para esse e 

outros tão importantes momentos. Fiquemos, portanto, com eles, materializados nos 

artigos dessa publicação. No mais, é desejar sucesso e aguardar ansiosos pelos próximos 

números. 

 

Anna Cristina Cardozo Fonseca 

Diretora de Ensino Colégio Pedro II 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação Chefia do Departamento de Educação Musical 

 

É uma honra coroada de imensa responsabilidade para a Chefia do Departamento 

de Educação Musical apresentar esta obra de importância ímpar para nosso 

departamento, nossa instituição centenária, bem como para o panorama da Educação 

Musical Brasileira, em especial neste momento, quando a Educação Musical retoma seu 

lugar de importância com a Lei da Obrigatoriedade do Ensino da Música nas Escolas. 

A revista Interlúdio responde aos anseios de registro e preservação da memória. 

Inicialmente apresenta-se sob a perspectiva da história da Educação Musical no Colégio 

Pedro II, instituição pública de Educação Básica, que prima pela formação dos jovens, 

proporcionando-lhes uma formação diversificada e rica em todos os sentidos. 

Além do aspecto do registro, há também o aspecto do importante trabalho da 

equipe de editores no sentido de valorizar as pesquisas e as experiências do corpo 

docente que são efetivamente o resultado de sua prática pedagógica na Educação 

Básica. 

O outro aspecto tem por base a abertura de caminhos para discussões e reflexões 

sobre o importante papel da Educação Musical na transformação da Educação como um 

todo. 

Interlúdio, parafraseando a significação musical do termo, é um espaço entre 

pensamentos, práticas, ideias e reflexões que estão registradas e aquelas que brotarão de 

sua leitura, conduzindo a uma obra sempre maior e mais aprofundada. 

Interlúdio é a expressão escrita do trabalho intenso e dedicado de todos os 

professores de Educação Musical, visualizando um futuro promissor rico de 

experiências para nossos jovens, que tem a grande oportunidade de viverem neste tempo 

pleno de efervescência musical. 

Este primeiro exemplar mostra um perfil do professor de Educação Musical do 

Colégio Pedro II que, além de debruçar-se sobre a melhora constante de sua prática 

pedagógica, aprofunda-se no seu lado pesquisador e também na sua especificidade 

musical. 

Ainda para coroar o sucesso deste primeiro exemplar, contribuíram dois mestres 

inesquecíveis: professora Elza Wyllie e professor Ricardo Tacuchian. 

A professora Elza Wyllie é um símbolo não só para o nosso departamento, mas 

para a Educação Musical Brasileira. Ela representa a integração total da pura dedicação, 



entusiasmo, trabalho incansável, talento e capacidade ímpares que definem o exemplo 

perfeito para todos aqueles que abraçam a licenciatura na área musical. Sua experiência 

é surpreendente. É uma escola. 

O professor Ricardo Tacuchian, inesquecível mestre de muitos de nós, hoje 

professores de Educação Musical, foi e é um “semeador” de uma visão progressista da 

Educação Musical, que tocou profundamente milhares de alunos, incluindo minha 

pessoa. Suas palavras aqui registradas soam como uma obra musical criada com a 

profunda emoção do mestre que aponta a importância da Educação Musical na 

formação dos jovens.  

Aos professores Inês de Almeida Rocha e Ricardo Szpilman, os agradecimentos 

do Departamento de Educação Musical por esta realização que dignifica ainda mais a 

nossa importância não somente no Colégio Pedro II, bem como no panorama da 

Educação Brasileira. 

Junto-me a nossa Diretora de Ensino, professora Anna Cristina Cardozo da 

Fonseca, para apoiar e apresentar o primeiro número desta publicação. A professora 

Anna Cristina também integra o Departamento de Educação Musical e conduz com 

maestria os rumos da Direção de Ensino de nossa instituição, demonstrando o alcance e 

a importância do papel do professor de Educação Musical na instituição pública. 

Finalmente, como Chefe do Departamento de Educação Musical, tenho que 

pontuar o apoio e o incentivo de nossa Diretora-Geral, professora Vera Maria 

Rodrigues. Com muita sensibilidade e visão do futuro, a professora Vera Maria vem 

seguindo a tradição da importância da música no projeto pedagógico da instituição, 

proporcionando-nos sempre a abertura de novos caminhos para que esta tradição se 

perpetue.  

 

Tânia Márcia de Moura Fé Saione 

Chefe do Departamento de Educação Musical do Colégio Pedro II 

 

 

 

 

 



Interlúdio: simultaneidades & síntese 

 

A revista Interlúdio do Departamento de Educação Musical do Colégio Pedro II 

me fez evocar dois momentos de minha vida: o primeiro como aluno do Colégio Pedro 

II, na década de 50; o outro, a época em que fui professor de Educação Musical, em 

várias escolas do Rio de Janeiro, nas décadas de 60 e 70.  Ao ler os artigos do primeiro 

número de Interlúdio me emocionei com lembranças destes dois momentos que me 

afloraram à mente.  De outro lado, com a leitura de Interlúdio, constatei o alto nível 

intelectual e profissional do magistrado de música, em atividade no Colégio Pedro II, 

reafirmando a velha dinastia de grandes mestres do tradicional Colégio.  Os autores dos 

textos de Interlúdio, nº 1, revelaram disciplina acadêmica, equilíbrio metodológico, 

observação crítica da ação educativa e capacidade de unir a prática diária da sala de aula 

(ou fora dela) com a realidade cultural dos educandos e com o mais avançado 

conhecimento da bibliografia disponível. 

Em função destas lembranças e desta constatação, vou me permitir a citar algumas 

passagens de textos que escrevi durante minha trajetória de educador musical ou como 

ex-aluno do Colégio Pedro II.  Num depoimento que fiz quase meio século depois de 

formado no Colégio Pedro II, declarei: 

 

‘Nem pelas armas nem pela força, mas pelo espírito.’  Este era o lema dos jovens 
de minha geração que cursaram o Colégio Pedro II.  Ainda tenho vivas as 
lembranças da Seção Norte, no Engenho Novo.  Cheguei lá em 1953, para cursar o 
3º ano ginasial, terminando o 3º ano científico em 1957.  Eu precisaria de muito 
tempo e espaço para relatar as ricas experiências com mestres e colegas.  Lá 
aprendi a viver num mundo em constante mutação.  Lá aprendi a respeitar as 
diferenças. Lá aprendi a sonhar.  Naturalmente o ardor juvenil, às vezes, dava 
tonalidades fortes às nossas causas, lutas e anseios.  Mas, até hoje, acredito nos 
valores que me foram passados pelos mestres e continuo convicto de que só com 
paixão se alcança um objetivo nobre.  Enfim, no Colégio Pedro II aprendi minha 
maior lição: eu era um cidadão.1 

 

No 3º e 4º anos do curso ginasial, hoje o 8º e 9º anos do curso fundamental, tive 

dois professores ilustres de canto orfeônico, como era chamada a disciplina de música 

na época: Homero Dornellas e Ademar Nóbrega.  Homero Dornellas era violoncelista, 

compositor de música popular (autor do grande sucesso Na Pavuna, em parceria com 

                                                 
1  TACUCHIAN, R. “Rememorando a CAE _ Ciência e Arte Estudantil”, in CAVALCANTI, 
Mirian S. (org). Ao Colégio Pedro II, Tudo ou Nada? Cotidiano, anos 50, 60 ... Rio de Janeiro: Semente 
Editorial, 2002: 292-305. 



Almirante), mas, antes de tudo, um educador intuitivo que sabia se comunicar com a 

juventude.  Mais tarde, quando eu estava na Universidade, ele, já aposentado, veio, 

espontaneamente, reforçar o naipe de violoncelos da Orquestra Filarmônica Estudantil 

que eu e outros colegas havíamos fundado no Diretório Acadêmico.  Era o velho mestre, 

sentado na última fileira dos violoncelos, fazendo o que ele mais gostava: tocar música 

e ficar ao lado de seus alunos.  O outro professor de Canto Orfeônico foi Ademar 

Nóbrega, notável musicólogo, membro da Academia Brasileira de Música e um dos 

braços direitos de Villa-Lobos, em sua cruzada pela educação musical no Brasil.  

Nóbrega também se tornou meu colega e amigo, quando assumi cargos de Professor de 

Educação Musical. Fizemos, juntos, algumas viagens pelo país, participando de 

diferentes projetos de educação musical. 

A revista Interlúdio iluminou estas lembranças que começavam a se apagar com o 

passar do tempo. 

O relato dos projetos de educação musical, pelos autores dos diferentes títulos de 

Interlúdio, me evocaram um outro texto que escrevi em 1981: 

 

Como falar em educação senão como um processo? Como falar em arte senão 
como forma de comunicação? Como falar em vida senão como uma vocação para a 
liberdade?2 

 

Mais adiante, eu afirmaria no mesmo texto: 

 

Desde que Descartes formulou seu axioma ‘penso logo existo’, a visão do mundo, 
pelos pensadores que o sucederam, vem sofrendo várias mutações e posturas. Gide, 
apelando para o sensorial, afirmou ‘sinto logo existo’. As modernas teorias da arte, 
da psicologia e da educação nos autorizam, hoje, a afirmar, parafraseando os 
autores anteriores que ‘crio logo existo’. Talvez pudéssemos ir mais longe ao 
colocarmos o existir com o significado de viver. Portanto, ‘crio logo vivo’. Todo 
homem possui seu potencial criativo. E a criação está presente em todas as 
atividades do homem, em seu cotidiano. Vida e arte são dois conceitos que se 
interpenetram. Na arte, exercemos nossa criatividade sem um objetivo imediato. 
Ela pode ser lúdica ou terapêutica, mas acima de tudo propõe mudanças de 
comportamentos, através de novos conceitos estéticos. Sua prática cria um 
instrumental de vida. E todo mecanismo que cria um instrumental de vida é um 
processo de educação.3 

 

A revista Interlúdio revela-nos um mundo novo, criativo, de simultaneidades e de 

síntese de vários princípios interagindo entre si. É a dinâmica da interdisciplinaridade. 
                                                 
2  TACUCHIAN, R. “A música na educação como processo”, in PEREIRA, Maria de Lourdes 
Mäder et alli. A Arte como Processo na Educação. Rio de Janeiro Funarte, 1981: 57-63. 
3  Idem. 



 

Ao invés de ‘isto ou aquilo’, ‘isto e aquilo’. A criatividade não exclui a formação 
de platéias, a prática coral não exclui a leitura musical, o conjunto de flautas doces 
não exclui a banda de música ou a bateria de Escolas de Samba, o contexto 
histórico não exclui o contemporâneo, a arte universal não exclui a nacional. Cabe 
ao professor transitar a vontade dentro desta pluralidade de opções e saber usá-las 
adequadamente, de acordo com as possibilidades e as diferenças sociais, culturais e 
econômicas do educando ou mesmo os objetivos a serem alcançados em 
determinado momento.4 

 

A educação musical no Brasil teve seu apogeu depois da criação do projeto do 

Canto Orfeônico, criado em 1931, por Heitor Villa-Lobos, com o apoio de Anísio 

Teixeira. Depois da morte do maestro, novos paradigmas e novas abordagens 

pedagógicas foram atualizados, com o surgimento da Educação Musical. Entretanto, 

durante a Ditadura Militar de 1964, a Educação Musical foi substituída por uma 

ambígua Educação Artística, até que a música se extinguiu totalmente dos currículos 

escolares. Os educadores musicais mantiveram sua luta em prol da restauração da 

música como disciplina indispensável na formação de um cidadão equilibrado do ponto 

de vista cognitivo e emocional. Finalmente, no dia 18 de agosto de 2008, foi sancionada 

a lei 11769 que torna obrigatório o ensino e a prática da música no curso fundamental. 

O Colégio Pedro II foi um dos poucos educandários do país que, durante todo este 

tempo, nunca deixou de ministrar aulas de música aos seus alunos. Este fato permitiu ao 

seu corpo docente acumular uma rica experiência pedagógica que está sendo revelada, 

agora, na revista Interlúdio. Esta experiência vai ser muito útil para os novos 

professores de Educação Musical que atenderão à demanda criada pela nova lei. 

Interlúdio chega na hora certa. A revista é um interlúdio entre um momento de trevas na 

educação musical brasileira e a luz que se anuncia com a volta da música para todas as 

crianças do Brasil. Vamos pedir, cantando aos deuses, longa vida para Interlúdio. 

 

Ricardo Tacuchian 

Maestro e Compositor 

Membro da Academia Brasileira de Música 

Ex-aluno do Colégio Pedro II 

 

                                                 
4  TACUCHIAN, R.  “Novos e Velhos Caminhos” in Anais do 1º Encontro Anual da 
ABEM. Rio de Janeiro: Funarte, 1981. 



Editorial 

 

(...) sabe-se positivamente que os jovens educados nos dois seminários deram boas 
provas de proveito quer no estudo da gramática latina, quer no Cantochão, porém, 
porque serviam de moços nos coros da cidade, excederam os de São Joaquim aos 
de São José, na disciplina, e Cerimônias Eclesiásticas com assaz destreza e aptidão.  
Devido a estas habilitações, os alunos de São Joaquim eram chamados e recebiam 
espórtulas em dinheiro para exercerem as funções de coristas, de moços de 
cerimônias e de cantores nas festividades religiosas, que então eram quase diárias, 
nas diversas igrejas fluminenses.  Assim, quando o príncipe regente Dom João veio 
para o Brasil e quis celebrar com pompa régia a Semana Santa, mandou buscar no 
Seminário de São Joaquim alguns educandos peritos em cantochão que vieram 
servir no coro da Capela Real.  Os seminaristas faziam semana, dois a dois, no coro 
de São Pedro, no da Candelária e no da Misericórdia, recebendo para isto uma 
quantia anual. (ANNUÁRIO, 1911, P.27)5 

 

Desde os primeiros registros escritos do desempenho dos alunos do Seminário 

São Joaquim, que deu origem ao Colégio Pedro II, já encontramos referências à 

qualidade do trabalho de música, desenvolvido em nossa quase bicentenária Instituição.  

Alunos e professores são um reflexo da estrutura e administração do Colégio. 

No período em que diversos setores da sociedade brasileira ligados à produção e 

ao ensino de música se adaptam às exigências da Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008, 

que trata da obrigatoriedade do ensino de música nas escolas brasileiras, apresentamos o 

primeiro volume de Interlúdio - Revista do Departamento de Educação Musical do 

Colégio Pedro II.  Assim, damos início às comemorações dos 30 anos do Departamento 

de Educação Musical do Colégio Pedro II que serão celebrados em 2011.  Este 

momento não poderia ser mais oportuno para divulgarmos parte da produção dos 

professores de Educação Musical do Colégio. 

A música sempre esteve presente nas práticas educativas deste Colégio.  Não é 

novidade para nós.  O trabalho desenvolvido vem solidificando o espaço conquistado ao 

longo de sua história.  No Ensino Fundamental, a disciplina Educação Musical tem dois 

tempos semanais em todas as séries.  No Ensino Médio, a disciplina ganha o nome de 

Arte, no singular, revelando unidade entre as duas linguagens oferecidas, Artes Visuais 

e Música, que dividem os dois tempos semanais em dois semestres letivos da 1ª Série. 

                                                 
5

  ANNUÁRIO DO COLÉGIO PEDRO II. 1º Anno, 1911.  Optou-se pela transcrição atualizada 
dos termos por compreender que o importante na citação era a fluência e o acesso ao conteúdo do texto.  
As intervenções feitas desenvolveram abreviaturas, atualizaram e corrigiram erros ortográficos e de 
acentuação. 



Além da prática musical na disciplina, o Departamento de Educação Musical 

oferece práticas musicais extra-curriculares, com corais; grupos de choro; aulas de 

teclado em grupo; grupos de flauta-doce; assim como as atividades do Espaço Musical 

na Unidade São Cristóvão II, onde acontecem aulas de instrumentos de cordas, sopro e 

percepção musical.  Na Unidade Escolar Realengo há um projeto para a implantação de 

uma Escola de Música, com instalações a serem construídas especificamente para 

abrigar os novos cursos.  Nossos alunos são sensibilizados para uma escuta 

diferenciada, e estimulados a se expressarem por meio da linguagem musical. 

Oferecemos ao leitor, deste modo, textos que revelam o que pensa o professor de 

música do Colégio Pedro II, como ele descreve e tece reflexões sobre sua prática 

pedagógica, o que considera relevante, o que o mobiliza na prática musical de seus 

alunos e quais são os pressupostos teóricos que embasam suas ponderações. 

Acreditamos serem importantes esta prática de escrita e as reflexões que ela 

suscita sobre o cotidiano das aulas e sobre temas relacionados à Educação Musical, à 

Música e à Educação.  Muitos dos textos enviados para esta revista são produtos de 

pesquisas desenvolvidas em cursos de pós-graduação, em diversos níveis: 

Especialização, Mestrado e Doutorado.  Esta publicação, portanto, pretende divulgar 

uma produção acadêmica que busca analisar diversos aspectos do trabalho que nossos 

profissionais vêm realizando e o pensamento do educador musical em geral. 

Estimulando a escrita para esta revista, pensamos em algumas categorias de 

produção textual, tais como: Trabalhos Teóricos; Relatos de Pesquisa/Comunicação; 

Depoimentos/Relatos de Experiências; Entrevistas e Partituras.  Estabelecemos um 

padrão de formatação editorial e uma seleção de artigos, visando a apenas atender esta 

tipologia, respeitando e aceitando a responsabilidade dos autores pelo conteúdo e pelas 

opiniões emitidas em seus textos.  Optamos por incluir, além dos resumos em 

português, versões em espanhol e inglês para ampliar o alcance de desta publicação. 

Mônica Leme apresenta o Portal do Departamento de Educação Musical do 

Colégio Pedro II, como surgiu a proposta e o início dos trabalhos desta iniciativa 

relevante, que busca disponibilizar ferramentas importantes de aprendizagem. 

Márcia Victório de Araújo Costa apresenta uma proposta bem sucedida no 

primeiro segmento do Ensino Fundamental: a gravação de um CD pelos alunos da 

Unidade Tijuca I, que cantam em conjunto diversas canções.  O processo e produto final 

da gravação são analisados como uma forma de avaliação significativa do binômio 

ensino-aprendizagem musical. 



O texto escrito pelas professoras Greice Cohn (Artes Visuais), Marina Lima 

(Lingua Portuguesa) e Inês Rocha (Educação Musical), apresenta uma proposta 

multidisciplinar realizada na Unidade Centro com a montagem do texto adaptado da 

peça Gota d´Água, de Chico Buarque de Hollanda e Paulo Pontes, assinalando os 

aspectos particulares de cada disciplina e o olhar comum entre elas. 

Niágara Cruz apresenta atividade de prática de flauta-doce que desenvolveu na 

Unidade Engenho Novo, com repertório de trilhas sonoras de filmes. 

Tânia Saione, Ricardo Szpilman, Roberto Stephson e Yvonne Maria de Araújo 

escrevem sobre um projeto interdisciplinar desenvolvido na Unidade Escolar São 

Cristóvão II, por ocasião dos Jogos Pan-Americanos, realizados na cidade do Rio de 

Janeiro.  A proposta, que reuniu o trabalho da equipe de professores de Educação 

Musical, mobilizou diferentes séries e congregou um grande número de alunos na 

prática instrumental em conjunto. 

Ricardo Szpilman questiona o porquê de se exaltar a mitologia grega enquanto a 

mitologia do Orixás, tão importante na formação da cultura brasileira, fica à margem.  

Apresenta reflexões a partir de suas aulas de Educação Musical utilizando a mitologia 

dos Orixás enquanto informação e deleite estético. 

O texto de Roberto Stepheson traz reflexões sobre a função da música na 

contemporaneidade, pensando sobre as conexões que se estabelece entre música e 

tecnologias e sobre a relação de troca educando-educador.  Destaca a importância de 

atividades de criação musical e possíveis rumos para as práticas em Educação Musical. 

João Marcelo Lanzilotti da Silva relata atividade de composição musical que 

desenvolveu com seus alunos do curso de Produção Cultural do IFRJ, campus 

Nilópolis, no ano de 2006.  Os estudantes tiveram uma oportunidade significativa de 

vivência musical prática que proporcionou melhor compreensão dos conceitos musicais. 

A professora Elza, que trabalhou no Colégio Pedro II durante o período de 1943 

a 1984 relembra em entrevista para a Interlúdio, suas atividades de Educação Musical. 

Na última seção, estão registradas a expressão de ideias musicais de nossos 

professores em partituras para flauta transversa e piano, coro e grupo instrumental. 

É, portanto, com muito prazer que oferecemos a primeira edição desta revista. 

 

Rio de Janeiro, 6 de julho de 2010 

 

Inês de Almeida Rocha e Ricardo Goldfeld Szpilman 


