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Alberto T. Ikeda 



PREFÁCIO

Ao tomar conhecimento do tema do livro da professora Ma-

risa Fonterrada sobre “práticas criativas em Educação Musical”, 

lembrei-me logo de W. A. Mozart (1756-1791), por seu sempre 

ressaltado talento como compositor e improvisador precoce, tendo 

composições suas desde os 6 anos, conforme se afirma. Lembrei-

-me também, logo, dos jazzistas, tão referenciais para o assunto da 

criação e da improvisação na música. Por sua vez, o título do traba-

lho Ciranda de sons, muito bem proposto, permite-nos facilmente 

vincular a música ao movimento “de roda” (con moto) de várias das 

animadas brincadeiras infantis no Brasil, algumas das quais pres-

supõem a criação e/ou improvisação de versos e a expressividade 

gestual, numa espécie de “moto perpétuo”, enquanto há o interesse 

delas na atividade, ou, conforme disse o poeta Vinicius de Moraes 

(1913-1980) em seu Soneto de Fidelidade: “... Mas que seja infi-

nito enquanto dure”. Essas são algumas das várias ideias: criação 

musical, improvisação, movimento (dança; coreografia), fazer coleti-

vo, poesia, multiexpressividade e outras – que permeiam este livro, 

que certamente se tornará referencial para o assunto da formação 

em música, encarada para além da expressividade somente musical, 

mas de forma múltipla e aliada a outras possibilidades expressi-

vas. Ressalte-se, no entanto, que o livro não trata somente do en-
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sino musical nas escolas comuns, oficialmente reconhecidas como 

Ensino Fundamental, mas também do Ensino Profissionalizante 

(antigos Conservatórios de Música e Escolas Livres) e do Terceiro 

Grau, identificado como Ensino Superior.

Mas criança compõe? É preciso ser um gênio como Mozart para 

ter a capacidade de compor e improvisar precocemente, conforme 

se afirma e se enfatiza? A própria reiteração sobre a genialidade 

do compositor austríaco do Classicismo denota o senso tornado 

comum de que a criação musical, sobretudo em tenra idade, é tida 

como algo excepcional, para pessoas especiais, conforme a visão 

canônica da “Música Clássica” ocidental. Embora essa concepção 

ainda permaneça em muitos, o pensamento sobre os processos cria-

tivos em música mudaram bastante, o que se nota na pesquisa de 

Marisa Fonterrada e do seu Grupo de Estudos. De fato, o aspecto 

da criação sonora, que prefiro à ideia de criação musical – para des-

viar do viés da música canonicamente compreendida –, é aquilo de 

que o livro trata, assunto este ainda pouco abordado na bibliografia 

da Educação Musical, conforme afirma a autora. Ainda segundo 

Marisa, destaque-se que o desenvolvimento da pesquisa se deu 

aproximando as suas preocupações com as da professora espanhola 

Chefa Alonso, compositora, saxofonista, percussionista e cultora 

referencial da “Improvisação Livre”, tendo a participação dire-

ta dos dedicados pesquisadores do Gepem – Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Educação Musical, criado e coordenado por Marisa, 

no Instituto de Artes, da Unesp, campus de São Paulo, incluindo 

vários outros dos seus estudantes, e desdobrando-se depois em 

enquete sobre o tema em outras universidades do Brasil, alcançan-

do também experiências similares em instituições da Espanha, ou 

seja, chegando a um foro de âmbito internacional. A esse respeito, 

há de se comentar, inclusive, que diante do seu trabalho fecundo 

realizado por anos na Educação Musical, na Unesp e no Grupo 

Gepem, esta linha de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em 

Música tem merecido notável reconhecimento e, em razão disso, 

a professora Fonterrada tem sido praticamente a orientadora mais 

requisitada do curso, chegando a ter vinte candidatos por vaga ofe-
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recida para novos ingressantes, dependendo do ano, levando-se em 

consideração que esse número não é maior porque muitos preten-

dentes ao curso indicam outros professores para a orientação, dian-

te da concorrência sempre acirrada que se estabelece entre tantos 

interessados. Realmente, o reconhecimento ao seu nome ultrapassa 

as fronteiras do Brasil e por ser notado em países da América do Sul, 

no Canadá e na Europa, conforme se revela em mais este trabalho 

e em livros dos pesquisadores do Grupo de Estudos, já publicados, 

alguns pela própria Editora Unesp.

Dessa forma, como ocorrido com outros livros e artigos da auto-

ra, com entusiasmo se receberá mais esta pesquisa temática, mesmo 

que seja “introdutória”, conforme afirma, e restará muito pouco 

tempo para o repouso do livro nas estantes das bibliotecas, pelo 

interesse que certamente despertará entre os educadores musicais. 

Aproveitemos, pois!

Alberto T. Ikeda
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