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Estudos revelam que ouvir músi-
ca pode fisiologicamente reduzir 

o estresse, potencializar o desempe-
nho em atividades, melhorar o sono 
e corroborar com muitos outros fato-
res do cotidiano. Além disso, a mú-
sica é uma ferramenta facilitadora 
no processo de aprendizagem, e con-
tribui - na educação infantil - para 
o desenvolvimento psicomotor, só-
cio afetivo, cognitivo e linguístico.
    O curso de licenciatura em Músi-

ca da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN) tem 
em mente esses fatores e propicia 
aos seus graduandos o ensino neces-
sário para que eles sejam capazes de 
promover tais benefícios na educação 
de crianças e jovens através da músi-
ca. Porém, embora o foco do curso se-
ja a formação docente, a prática ins-
trumental também é uma ferramenta 
indispensável para a atuação profis-
sional, sendo seu desenvolvimento im-

portante, tanto individualmente como 
coletivamente. 
 Consciente dessas necessidades,
a Faculdade de Letras e Artes disponi-
biliza um projeto de extensão denomi-
nado “Camerata de Cordas da UERN”, 
que visa proporcionar aos alunos de 
música uma vivência de prática em 
grupo. As atividades musicais da 
Camerata, dialogam com diversas 
disciplinas do curso de música, apli-
cando a prática dos conteúdos. Com 

ensaios semanais, o grupo também 
permite a participação de alunos da 
Escola de Música D’alva Stella No-
gueira Freire e de outros interessados 
da comunidade em geral, com turmas 
avançadas e iniciais, que oportuniza 
a participação de pessoas com níveis 
musicais diferentes. Além do estudo 
de repertório específico, o grupo reali-
za recitais para a comunidade e reci-
tais didáticos em escolas da educação 
básica.

O extasiante encontro do arco com as cordas
Camerata de instrumentos da família do violino vem há mais de 10 anos 
promovendo a prática e a propagação da música na UERN e em Mossoró
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são do Departamento de Artes”, conta 
o professor.  
     O grupo tem funcionado como um 
laboratório acadêmico de prática de 
conjunto, com um caráter interdiscipli-
nar que propõe uma formação musical 

mais densa. O compartilhamento de co-
nhecimentos vem a ser encontrado na 
convivência do grupo, em meio a troca 
de informações e experiências gerando 
um entendimento em torno da música. 
          “Normalmente as pessoas que tem 
entrado já estudam aqui na faculda-

de de música ou então na escola, en-
tão a gente já conhece, já sabe que a 
pessoa tem um nível, e automatica-
mente ela vem a ser convidada para 
compor o grupo”, diz o professor. 
Caso uma pessoa da comunidade te-
nha o interesse de participar, é reali-
zada uma entrevista com o coordena-
dor verificando o perfil do interessado 
e sua iniciação no instrumento (pois 
é necessário que já saiba tocar). A 
partir disso, o ingressante é direcio-
nado a um dos dois grupos existentes, 
conforme o nível musical, o qual o 
grupo A é composto por alunos avan-
çados e o grupo B é composto por ini-
ciantes. 
      Os ensaios de ambos os grupos 
são semanais, durante duas horas 
cada, envolvendo o estudo de peças e 
o ensaio em si. “No semestre que vai 

CONHECENDO O VIOLINO
           
É um instrumento musical, classificado 
como instrumento de cordas fricciona-
das. É o menor e mais agudo dos ins-
trumentos de sua família, que abrange 
a viola, o violoncelo e o contrabaixo.
Toca-se com o arco a passar nas cor-
das e faz um som diferente de acordo 
com as cordas tocadas. Sua utilização 
mais comum é nos naipes de cordas 
das orquestras, sendo normalmen-
te tocadas em concertos. No entan-
to, diversos músicos já o utilizam em 
gêneros musicais mais populares. 

        O projeto Camerata de Cordas da 
UERN existe desde 2005, criado pelo 
prof. Isac Rufino e vinculado inicial-
mente a Escola de Música D’alva Stella 
Nogueira Freire, “a gente começou com 
quatro violinos, foi uma experiência 

inicial para fazer a prática em conjunto 
de grupo com o instrumento. De lá pra 
cá a Camerata veio crescendo, foram 
inseridos outros instrumentos da famí-
lia do violino, e no ano de 2016 - quan-
do eu já estava concursado - oficializei 
a Camerata como um projeto de exten-

Desenvolvimento 
do projeto

“O grupo tem funcionado como 
um laboratório acadêmico de prá-
tica de conjunto, com um caráter 
interdisciplinar que propõe uma 
formação musical mais densa.”

entrar, nós iremos aumentar os dias de 
encontro. A gente vê que muitas pesso-
as estão interessadas, mas não podem 
em determinado horário. Pretendemos 
disponibilizar o maior número de ho-
rários, para que mais pessoas possam 
vir”, diz o coordenador.
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Recitais didáticos e apresentações

     No âmbito artístico cultural, so-
bretudo na área musical, a cidade de 
Mossoró carece de grupos que tra-
balham com instrumentos da famí-
lia do violino. Tendo em vista esse 
contexto, outra linha de atuação pro-
posta pelo projeto são os recitais di-
dáticos nas escolas e apresentações 

avulsas nos mais diversos eventos, 
que ocorrem por meio de convite. 
      Os recitais didáticos também são 
apresentações, porém, são volta-
dos para o público escolar. Nesses 
recitais há uma maior interação com 
a platéia, pois existe um momento 
de abordagem didática sobre aspec-
tos específicos, tais como repertório, 
compositores, instrumentos, além do 
ensino e aprendizagem musical. As es-
colas que recebem os recitais são ins-
tituições públicas com oferta de ensino 
fundamental I e II e médio, localiza-

das em Mossoró.    
     O projeto tem uma média de trabalhar 
com pelos menos três ou quatro esco-
las por período acadêmico. Encontros 
desse tipo são importantes, pois como 
cita a doutora em música pela UFRJ, 
Gina Soares: “[...] o acesso a uma 
expressão cultural não cotidiana pode 

ser compreendida e apreendida como 
algo que também venha a fazer par-
te das opções musicais do público 
atendido”. Corroborando com essa 
perspectiva o voluntário do projeto 
Felipe Pompílio, graduando do 7º pe-
ríodo de música da UERN, ratifica: 
“nas experiências com as escolas - 
acho que posso falar até de um modo 
generalizado - é uma experiência en-
riquecedora, porque é um espaço onde 
teremos um público-alvo que poderá 
vir a se tornar futuros componentes 
do nosso grupo”.

“As escolas que recebem os reci-
tais são instituições públicas com 
oferta de ensino fundamental I e II 
e médio, localizadas em Mossoró.”
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Ensino, pesquisa
e extensão

          O grupo de camerata é o único na 
UERN e na cidade de Mossoró a opor-
tunizar o estudo da família do violino. 
Ao se apresentar, consegue desper-
tar o interesse do público pela música 
e pelo instrumento. Já para os alunos 
do curso de música da UERN, o pro-
jeto é importante pois serve como gru-
po de estudo de repertórios, e põe em 
prática os conceitos e técnicas musi-
cais vistos em sala de aula. Além dis-
so, proporciona aos alunos a experi-

riência de capacitar as crianças e jovens 
sobre a música, através dos recitais nas 
escolas, permitindo que elas tenham 
um contato com a docência. Tam-
bém fomenta a pesquisa, ao publi-
car, no mínimo, um artigo por ano, 
normalmente com o propósito de ava-
liar o impacto do projeto na socie-
dade. 
       A integração ao núcleo de cor-
das também ensina ao aluno a como 
trabalhar em grupo. “Caso um des-
ses alunos entre em uma orquestra ou 
em um grupo profissional, ele saberá 

como agir e como se comportar. Além 
disso, também proporcionamos uma 
formação profissional em aspectos téc-
nicos musicais”, diz o coordenador.
       O Camerata de Cordas, enquan-
to ação de extensão, proporciona uma 
grande amplitude, tanto por permitir 
a participação da comunidade em ge-
ral, como por democratizar o acesso à 
música considerada clássica ou erudita 
para diversos públicos. Ou seja, além 
de atender a graduação e os integran-
tes da Escola de Música D’alva Stella 
Nogueira Freire, o projeto também 
contempla a quem deseja progredir no 
estudo desses instrumentos mas não 
está vinculado à UERN, e vem ainda 
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abrilhantando vários eventos na cida-
de, sendo seu maior objetivo ensinar 
e propagar o evocar dos sentimentos 
através da música.


