Apresentação Diretoria de Ensino

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.
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