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RESUMO

A Camerata de Violões da ESMU/UEMG surge com o objetivo de preencher um nicho na comunidade artística de Belo Horizonte caracterizado pela escassez de grupos com

essa formação capazes de articular diferentes vertentes musicais, incluindo em seu repertório obras tanto da tradição erudita, quanto da popular. Além de possibilitar o

conhecimento e a divulgação do repertório camerístico para o público em geral, o grupo revela-se como um importante espaço de integração, onde os alunos de violão dos

diferentes cursos da Escola de Música da UEMG, os estudantes egressos e violonistas convidados vivenciam a prática em conjunto e o desenvolvimento de suas habilidades

técnicas, musicais e interpretativas. O trabalho da Camerata envolve a pesquisa detalhada de repertório original, a criação e edição de arranjos e composições inéditas, o estudo

aprofundado dessas obras por parte dos integrantes e a busca coletiva por uma interpretação que alie as características da obra com as próprias da formação. A realização de

concertos comentados é não só resultado final dos constantes trabalhos realizados, como também, uma forma de divulgação do repertório e de suas características históricas,

estilísticas e interpretativas, apresentadas de maneira acessível e didática para toda a comunidade. Os impactos desse trabalho no âmbito acadêmico também já podem ser

observados: a Camerata está fomentando a criação artística do corpo discente e docente e está criando oportunidades para os alunos integrantes se apresentarem tanto

individualmente como em conjunto, experiências essenciais à formação de profissionais preparados na área. Além disso, buscando o aperfeiçoamento do grupo, foram

organizadas palestras direcionadas ao desenvolvimento musical e à prática instrumental. Até o fim do projeto, visa-se firmar o grupo como uma instituição artística atuante na

cidade por meio de colaborações com indivíduos e instituições do meio artístico belo-horizontino.
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