
 

 

Camerata de Cordas da UERN  

Projeto de Extensão do Departamento de Artes, da Faculdade de Letras 

e Artes, da UERN, cujo principal objetivo é fomentar a prática de conjunto dos 

instrumentos da família do violino, incentivando a educação musical através 

do estudo desses instrumentos e a formação de plateia. É possível participar 

quem já tenha uma iniciação ao instrumento e interesse em estudar.  

 

 

Metodologia - redimensionada  

Atividades Online - a partir de abril de 2020 

Em 2020 o Projeto iniciará sua primeira fase em caráter experimental à 

distância, utilizando ferramentas virtuais e online onde ocorrerão aulas, 

orientações, ensaios, gravações individuais e montagem de repertório. Será 

uma nova experiência a ser vivenciada neste período de isolamento social a 

qual nos oportunizará novos aprendizados. 

O Projeto da Camerata de Cordas trabalha com dois grupos: Grupo A 

(mais avançado) e Grupo B (mais iniciante). Neste trabalho online, todos os 

componentes dos grupos A e B poderão participar. O foco será em técnicas 

básicas de execução do instrumento e técnicas interpretativas do repertório 

proposto, através de aulas e orientações online. Haverá montagem do 

repertório gravado individualmente, através de ferramentas digitais. Dispomos 

de bolsista com o domínio tecnológico para essas ações. 

Nesta proposta haverá atividades síncronas e assíncronas com os 

participantes de forma que proporcione estar juntos virtualmente. 



Resultados Esperados – Ensino e Aprendizagem 

 A experiência poderá proporcionar um resultado efetivo no processo de 

ensino e aprendizagem tendo em vista que: 

 

 O aluno terá maior cuidado e dedicação no estudo em virtude da 

responsabilidade de gravar (áudio e vídeo) dos estudos e peças; 

 O professor dará um feedback individual com orientações sobre cada 

gravação detalhando o que deve ser melhorado, oportunizando novas 

tentativas até acertar; 

 O aluno estará constantemente regravando, vendo sua imagem e 

ouvindo seu próprio som, o que desenvolverá a autocrítica de sua 

performance;  

 Será necessário praticar e desenvolver no mínimo um ritmo e afinação 

adequados para a montagem das gravações sincronizadas com 

pessoas tocando individualmente; 

 Desenvolver a autonomia autonomia do aluno;  

 Desenvolverá no aluno habilidades e maior familiaridades com 

gravações e uso de tecnologias necessárias para a aprendizagem e 

comunicação com o professor, entre outras; 

 

 O resultado, além da aprendizagem, serão os vídeos produzidos, os quais 

servirão para o registro do Projeto e arquivos pessoais dos participantes. 

 Espera-se ainda que os aspectos motivacionais sejam impactados 

positivamente em virtude da nova experiência que, mesmo a distância, 

proporcionará o engajamento no desafio proposto desenvolvendo a 

necessidade de autonomia, competência e pertencimento. 

Formulário de Inscrição:   http://abre.ai/inscricaocameratadecordasuern 

Instagran   @cameratacordasuernoficial  

Face: https://www.facebook.com/cameratacordasuernoficial/ 

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCz83jCsB3kRugTB6KNimWJA?view_as=subscriber 

Coordenação: Prof. Isac Rufino de Araújo (DART/FALA/UERN) 


