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 Para entender como tudo começou, vamos mostrar de forma condensada, a 

evolução da função do Regente e como ela chegou ao patamar que temos hoje. 

 A história da regência está vinculada ao desenvolvimento da música através dos 

séculos, esta evolução culminou com o surgimento de grupos musicais vocais e 

orquestrais que, por conseguinte levou à necessidade de ter um líder musical. A 

história da regência não é muito clara, mas temos alguns parâmetros que podem nos 

ajudar como tudo aconteceu. 

 

 

 

 

 

 

 Começamos pela Grécia antiga por volta do século VI a.C., aí já temos o registro 

da existência do coro, com conotação diferente da utilizada hoje, mas tendo um papel 

importante em eventos públicos diversos.  

 Avançando um pouco mais, na Idade Média, o canto gregoriano era liderado 

pelo ‘mestre cappella’ que utilizava a ‘mão quironômica’, em movimentos de mão 

acompanhando as inflexões ‘neomáticas’ do texto gregoriano.  
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 Na chamada Ars Nova, também as lideranças coordenavam o canto e os 

instrumentos, mas sem normas pré-estabelecidas, mas a partir do século IX, com uma 

atividade mais sistemática, surgem vários compêndios e tratados que expõem e 

consolidam diferentes técnicas musicais e de interpretação. Na imagem abaixo temos 

o que é considerado um dos primeiros tratados de música da história – Divisione 

Naturae - tendo como autor o irlandês Johannis Scoti Erigenae (815-877). 

 Com o aperfeiçoamento da música vocal, a 

necessidade de um dirigente, que também integrava o 

coro, tornou-se indispensável, ele utilizava pequenos 

movimentos de cabeça ou as mãos para passar algumas 

informações ao grupo.  

 Mesmo não existindo grupos instrumentais 

padrão, as cortes possuíam diversos músicos com seus 

instrumentos e que atuavam em atividades públicas e 

privadas seguindo as orientações de um líder que 

comandava os ensaios e as apresentações. 

 Na Itália do século XIV os compositores 

começaram a escrever obras com partes instrumentais e 

vocais independentes - como foi o caso Giovanni Gabrieli 

(1557-1612), seu tio Andrea Gabrieli (1533-1585) e Claudio Monteverdi (1567-1643), 

para citar apenas alguns. As obras dos Gabrieli, por exemplo, podiam prever duas ou 

mais orquestras e dois ou mais coros, que exigiam uma liderança musical para 

coordenar esses grupos. Na ocasião o próprio Gabrieli assumia essa posição.  

 No período barroco tinha por tradição a 

escrita do ‘Baixo Contínuo’, um grupo 

instrumental anexo à orquestra principal, que 

poderia ser formado, no mínimo, por um cravo, 

ou um grupo maior integrado por diversos 

instrumentos como o: Órgão/Cravo, Violoncello, 

Fagote, Alaúde, Teorba entre outros. Dessa 

tradição surgem os primeiros indícios mais 

concretos de uma liderança que se alternava 

entre o Cravo e o Spalla, ambos, orientavam os 

ensaios e apresentações, indicando as principais 

entradas, tempos, início e fim da obra musical.  

Aos poucos o ‘Baixo Contínuo’ perdeu 

importância para dar lugar ao que chamamos de 

‘Orquestra Clássica’, que também não tinha a figura do regente, mas o Spalla assumia 

esse papel dando os principais comandos através do arco e de movimentos da cabeça. 
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 Mudanças importantes dos instrumentos musicais influenciaram a sonoridade 

e a maneira de tocar, dando mais equilíbrio sonoro, afinação mais precisa e, 

principalmente a variação da dinâmica dos grupos 

musicais. Uma das orquestras pioneira nesta 

transformação foi a orquestra de Mannheim, sob a 

direção do violinista e compositor Johann Stamitz (1717-

1757) – vide imagem ao lado. A orquestra era baseada 

em instrumentos de cordas de arco (violinos divididos 

em primeiros e segundos, violas, violoncelos e 

contrabaixos), instrumentos de sopro de madeira a dois, 

duas trompas, dois trompetes, ocasionalmente três 

trombones e tímpanos. Desde então, as orquestras 

sofreram poucas alterações substanciais, registrando-se 

no século XIX e XX um aumento na quantidade de 

instrumentistas participando das orquestras.  

 A função do regente passou a ser mais clara e inicialmente o gestual do regente 

limitava-se a movimentos ascendentes e descendentes, que indicavam apenas o 

tempo forte para baixo (tesis) e o tempo fraco para cima (arsis), mesmo em compassos 

ternários. 

 Os franceses passaram a adotar o seguinte critério, baseado no eixo do corpo 

humano: no compasso quaternário o primeiro tempo era marcado para baixo, o 

segundo tempo era marcado na direção do centro do corpo; o terceiro seria marcado 

para fora do corpo de forma lateral, e o quarto tempo para cima. No compasso 

ternário, o segundo tempo era marcado na direção do centro do corpo, e o terceiro 

tempo para cima, no eixo do corpo. Bem mais tarde, definiu-se que no compasso 

ternário, o segundo tempo seria marcado para fora do corpo e o terceiro tempo, para 

cima — procedimento utilizado até hoje. 

 Os alemães durante muito tempo praticaram movimentos ascendentes e 

descendentes. O compasso quaternário era marcado duas vezes para baixo e duas 

vezes para cima; no ternário, dependendo da acentuação, marcava-se duas vezes para 

baixo e uma para cima, ou uma vez para baixo e duas para cima. Já os italianos, além 

dos movimentos ascendentes e descendentes, utilizavam uma técnica diferente, 

chamada de ‘ondeggiando la mano’, um tipo de regência que utilizava o movimento 

ondular das mãos, muito semelhante ao movimento utilizado pela ‘mão quironômica’ 

no canto gregoriano. Mais tarde, essa técnica foi empregada para marcar as 

subdivisões de tempos em andamentos lentos, mantida até nossos dias. 

 Com a escola de Mannheim e o surgimento de novas técnicas de composição, 

as partituras ficaram mais detalhadas, com indicações mais precisas de andamentos e 

de dinâmica. A partir daí começa a nascer de alguma forma a carreira de regente. 
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 O primeiro testemunho conhecido do uso da Batuta vem das monjas de San 

Vito Lo Capo na Sicília, em 1594. Um compositor da época observou que os cantores e 

instrumentistas se sentaram ao longo de uma grande mesa e a “maestra do concerto 

estava sentada em uma extremidade da mesa com uma longa e fina vara muito 

brilhante que lhe foi ofertada para a ocasião. Quando todas as outras freiras ficaram 

prontas, ela silenciosamente lhes deu vários sinais para começar, continuando com a 

marcação dos tempos, para que elas a seguissem enquanto cantavam e tocavam”. 

 Outra menção do uso de um utensilio na direção vem com o surgimento da 

ópera francesa de Jean-Baptiste Lully (1632-1687) – vide imagem – que se utilizava de 

um bastão do tamanho de um homem para marcar os tempos. Evidentemente que 

esse bastão impossibilitava certos movimentos 

expressivos limitando-se a movimentos ascendentes 

e descendentes, além de fazer muito ruído quando 

atingia o chão ou o próprio pé de Lully, que gerou 

nele um ferimento grave que o levou à morte.  

 A regência com Batuta logo foi absorvida em 

todos os países da Europa. Surgiram defensores 

desse utensílio da regência, tais como Carl Maria 

von Weber (1786-1826), Louis Spohr (1784-1859) 

Gaspare Spontini (1774-1851), Felix Mendelssohn-

Bartholdy (1809-1847), Hector Berlioz (1803-1869) e 

Richard Wagner (1813-1883), entre outros. 

 A Batuta inicialmente não possuía o formato 

que hoje conhecemos, inicialmente eram usados rolos feitos com alguma partitura 

(vide imagem abaixo). Alguns regentes, como Luigi Cherrubini (1760-1842), Gaspare 

Spontini (1774-1851) e Carl Maria von Weber (1786-1826) passaram a utilizar um rolo 

de couro que era seguro ao meio. 

 

John Hayter: Carl Maria von Weber – regendo 
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 Com o passar dos anos, o formato da Batuta foi alterado, e as técnicas de 

empunhadura evoluíram: o objeto, de forma cônica, passou a ter uma 

das extremidades afilada e passou-se a segurá-lo pela ponta mais larga e não 

mais pelo meio. A Batuta, agora era mais leve e elegante tornando-se bem 

mais visível, como um prolongamento do braço do Regente. 

 Quando os regentes profissionais passaram a dirigir as 

orquestras e coros por toda a parte, foi necessário padronizar o gestual 

para torná-lo universal. Dessa forma, em qualquer lugar do mundo, uma 

orquestra ou um coro poderiam receber qualquer Regente, pois a 

linguagem do gesto seria sempre a mesma, evoluindo para deixar de 

ser um mero marcador de compasso, passando a conduzir e a 

interpretar uma obra de forma artística. Portanto, o regente, seja ele 

profissional ou amador, sua própria personalidade, seu estilo próprio de dirigir, deve 

se sedimentar nas convenções básicas e universais.  

 A função profissional do Regente aparece apenas no século XIX. Um dos 

primeiros referendados pela história é o violinista e compositor Ludwig Spohr (1784-

1859) (vide imagem ao lado) que foi um dos 

primeiros a usar a batuta, sendo um dos primeiros a 

dirigir um grupo musical sem ruídos de bastão, sem 

bater o pé no chão ou falar, contribuindo para o 

desenvolvimento da cultura orquestral moderna. 

Também foi ele que estabeleceu (por volta de 1817) 

que a posição do regente passasse a ser na frente da 

orquestra, entre os Violinos (à sua esquerda) e os 

Violoncellos (à sua direita), com a partitura sobre 

uma estante à frente do pódio, e assim passou não 

só a marcar os tempos, mas também dar algumas entradas para os instrumentos, 

evidenciando uma confiança até então desconhecida.  

 Mas foi Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) que estabeleceu métodos 

modernos de ensaio. A primeira batalha foi obrigar os músicos a seguir o diretor, não 

com intimidação, mas sempre com respeito e gentileza. Ele se preocupava com as 

condições de trabalho dos músicos, conseguindo aumentar seus salários, o número de 

ensaios, levando a Orquestra da Gewandhaus a se tornar uma das melhores 

orquestras da Europa no seu tempo.  
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POST SCRIPTUM # 02                                        

Ser um Regente 

1. Como ser um Regente? 

2. Quais as implicações que envolvem o “ser um Regente”? 

3. Quais os conhecimentos mínimos e habilidades iniciais para ser um 

Regente? 
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 Ser ou não ser um regente? Nem sempre essa possibilidade de escolha está 

programada.  

 O “ser regente”, acontece muitas vezes circunstancialmente, não por decisão 

própria, mas por outros motivos, como: ter um bom relacionamento com as pessoas 

chaves, ter Q.I. (quem indique), interesses pessoais entre muitas outras variantes.  

 A melhor opção é quando a pessoa desejar ser realmente um Regente e para 

isso dedica seu tempo ao estudo e formação e, consequentemente, busca 

oportunidades de atuação no mercado de trabalho.  

 Seja lá qual o meio utilizado pelo regente para ocupar o posto principal de um 

grupo musical, a partir desse momento ele passa a ter grandes responsabilidades 

inerentes à atividade artística alcançada. 

 Ser um Regente é muito mais do que estar à frente de um grupo musical, subir 

num podium, empunhar uma batuta e abanar os braços e ter o status de ser chamado 

de ‘maestro’. Essa é a parte mais fácil da atividade, no entanto há muitas outras e mais 

importantes implicações que só estar à frente de um grupo musical e ter o status de 

Regente.  

 Dois pontos primordiais, no mínimo, devem ser estudados e um não funciona 

sem o outro: a regência é uma arte e uma ciência simultaneamente, por isso 

precisamos ter a capacidade de unir esses dois elementos num único objetivo final – a 

música.  

 

 A ciência apresenta os conteúdos e condutas universais pré-determinadas e 

desenvolvidas pelo homem, já a arte nada mais é do que a demonstração e 

desenvolvimento da sensibilidade do Regente, a sua visão estética da obra de arte, que 
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no caso de regência, será representada por meio de sinais quironomídeos que 

resultam na expressão musical do grupo artístico. 

 Assim para trabalharmos como regentes temos a necessidade de associar a 

ciência à arte. Uma não subsiste sem a outra. 

 De esta forma ser um regente envolve não só a sua sensibilidade artística, mas 

também o conhecimento específico da música e da regência. Esses conhecimentos 

passam por vários caminhos importantes, como o domínio da teoria musical, o solfejo, 

o conhecimento da harmonia e contraponto, dominar a linguagem quirinômica, tocar 

um instrumento musical com o máximo de perfeição, ter um domínio aceitável do 

piano, se este não for o seu principal instrumento, entre outros conhecimentos. 

 Além destes conhecimentos mínimos o Regente precisa desenvolver algumas 

habilidades, como: 

1. Ter conhecimentos específicos e associados ao grupo que o Regente vai 

trabalhar. Por exemplo, se o trabalho será com uma banda ou fanfarra, o 

regente vai se deparar com grupos musicais tendo por base os instrumentos de 

sopro e percussão. Estes grupos possuem características específicas, como a 

possibilidade de atuarem em marcha ou até na forma estática de concerto. São 

grupos que possuem características sonoras próprias, e que utilizam diferentes 

técnicas de emissão sonora, sem falar nas diferentes formações possíveis. 

Na orquestra temos a adição dos instrumentos de cordas friccionadas (Violinos, 

Violas, Violoncellos e Contrabaixos), além dos sopros e percussão. Também 

possui características sonoras próprias e bem diferentes da banda, com 

diferentes possibilidades de tamanhos e formações.  

Por último, e não menos importantes, o coral, um grupo vocal, é em geral 

formado por cantores vocacionais e amantes da música coral. Esse tipo de 

grupo em geral é tido por muitos regentes, como sendo um grupo mais fácil de 

dirigir, o que não é correto.  

No coro há implicações muito mais sérias que quando se dirige um grupo 

instrumental, o instrumento musical do cantor é muito sensível e não pode ser 

trocado ou levado a um construtor para apertar um parafuso ou trocar uma 

corda ou palheta. Isso cria uma gama de dificuldades e cuidados especiais por 

parte do cantor e especialmente por parte do Regente, que na sala de ensaio 

ou nas apresentações passa à responsabilidade do regente.  

O aprendizado do regente de coro inicia-se quando ele integra um grupo vocal 

como cantor, dessa forma ele aprende como se trabalha com as vozes e quais 

os cuidados necessários,... em uma segunda etapa seria recomendado que o 

regente de coro tivesse formação vocal como cantor solista, ou que na pior das 

hipóteses, adquira, no mínimo, conhecimentos importantes das diferentes 
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técnicas de emissão vocal, respiração para o canto e a exploração dos 

diferentes pontos de ressonância. 

 Importante destacar que cada um desses grupos musicais, além das 

características sonoras diferentes, possui peculiaridades específicas de escrita musical.  

 Há outras habilidades e conhecimentos que são indispensáveis a um regente, 

como: 

2. Ter a capacidade de poder ler uma partitura horizontalmente em suas 

diferentes partes instrumentais ou vocais; 

3. Saber ouvir e identificar cada uma das diferentes partes instrumentais ou 

vocais quando apresentadas simultaneamente; 

4. Ser capaz de criar e conceber com clareza o resultado sonoro da partitura antes 

mesmo dela ser executada pelo grupo musical; 

5. Ser líder e desempenhar a função com respeito; 

6. Ter a capacidade de gerenciar conflitos e prover soluções; 

7. Ter a capacidade de prover soluções musicais quando alguma dificuldade 

aparecer, entre outras muitas variáveis. 

 Muitos alunos me perguntam: qual a diferença em reger uma banda, uma 

orquestra ou um coro? Minha resposta é simples: depende.  

 Se observarmos cada um dos grupos musicais, temos uma gama de 

características e conhecimentos específicos que nos levam a caminhos e abordagens 

diferentes de trabalho;  

 Se pensarmos pelo lado do Diagrama: não há diferença: um compasso, binário, 

ternário ou quaternário sempre será expresso da mesma forma em qualquer um dos 

grupos ou em qualquer parte do planeta, visto ser uma convenção universal.  

O Diagrama é imutável? Há um ‘riscado’ básico modelo a ser seguido, mas pode ser 

adequado ao contexto da partitura para envolver e produzir melhores resultados 

sonoros.  
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 No aspecto do tamanho e altura do gestual também nada muda não 

importando o tamanho do grupo. Há apenas pequenas adaptações, como a altura do 

gesto, que precisa ser adequado ao grupo de trabalho, por exemplo, um grupo que 

toca sentado, o gesto fica na altura dos olhos do músico (veja desenho abaixo) e no 

caso do coro, quando canta em pé, o gestual precisa ser ajustado à altura da visão dos 

seus cantores. Este tema será abordado em um post específico. 
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A Autoridade do Regente 

1. A autoridade pessoal 

2. Autoridade técnica 
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 Até pouco tempo atrás este tema não me chamava à atenção, mas depois de 

assistir algumas aulas do maestro brasileiro Roberto Duarte que enfatizava este tema 

em suas aulas, passei a prestar mais atenção ao assunto. Em minha formação 

acadêmica esse tema nunca foi abordado por nenhum professor e nenhum maestro 

que eu conheci ou trabalhei.  

 Movido pela curiosidade, dediquei um bom tempo a pesquisar este tema e 

como este seria abordado por outros regentes internacionais e, qual foi minha 

surpresa notar que muitos maestros famosos haviam abordado o assunto em suas 

aulas ou comentários. 

 

 
 

 Na regência, a autoridade é o substractum da arte, é como fosse parte 

integrante da natureza das coisas, sendo lastreada pela experiência e competência do 

regente. 

 Na atividade humana, raras vezes “o poder” de um único indivíduo se mostra 

tão evidente nas exigências de obediência e lealdade.  

 O gesto do Regente é dominador e suas imagens gestuais refletem suas 

intensões e expressões que devem ser seguidas por todos os músicos. 

 Exercer a atividade de regência pressupõe ter virtudes de liderança, poder de 

comunicação, precisão técnica e senso de autoridade. 

 Mas o que é autoridade? Segundo o dicionário Aurélio, autoridade “é o direito 

ou poder de se fazer obedecer, de dar ordens, de tomar decisões, de agir, [...] é o 

indivíduo de competência indiscutível em determinado assunto”.  

 Muitos regentes confundem duas palavras: autoridade e autoritarismo, que 

também segundo o dicionário Aurélio “é o regime político que postula o princípio da 
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autoridade aplicada com frequência em detrimento da liberdade individual; 

despotismo ditatorial”. 

 

 
  

 “O regente moderno sugere, não impõe sua vontade”, assim se expressa o 

maestro Bernard Haitink. O maestro Carlo Maria Giuliane dizia que “não nos sentimos 

absolutos sobre um podium. Devemos pedir constantemente aos músicos que 

executem e aos cantores que cantem. Se formos autoritários é para pedir”, ele ainda 

dizia que “entre o maestro e os músicos não deve haver trocas desiguais e que a 

obediência deve vir pela convicção: eu prefiro convencer” dizia ele. 

 O maestro Pierre Monteaux ao falar sobre o assunto diz que “o maestro nunca 

deve faltar com o respeito aos seus músicos, que tem o direito a ter direitos”. E 

encerrando os depoimentos de maestros, e reforçando o assunto, o maestro e 

violinista Itzhak Perlman diz que “é tolice achar que o regente é uma figura poderosa. 

O verdadeiro poder está com os músicos de uma orquestra. Se eles quiserem, podem 

nos deixar em maus lençóis”.  

 Dessa forma, chegamos à seguinte conclusão: o autoritarismo é pernicioso, 

hoje predomina o respeito e o diálogo sem abdicar do nosso senso de liderança, 

perfeição e musicalidade. 

 Nossos músicos tem acesso a muitas formas de conhecimento, assim como nós, 

e em muitos casos alguns músicos, mais estudiosos, podem ter adquirido muitos 

conhecimentos importantes e muitos podem ter conhecimentos superiores aos do 

maestro, por este motivo é muito importante a troca de experiências e informações. 

Ser humilde e assumir deficiências o que não faz do regente menos do que ele é, não 
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desmerece seu trabalho, muito pelo contrário, o trabalho musical coletivo só traz 

aprendizado. 

 Muitos músicos que se ‘tornam’ Regentes, ao empunhar uma batuta sentem-se 

poderosos, se acham acima de tudo e de todos. Gostaria de vos lembrar que a Batuta 

nada mais é que um pedaço de madeira ou fibra que nos auxilia na comunicação com 

nossos músicos, ela não tem o poder de uma “varinha mágica”, da fadinha que resolve 

tudo num piscar de olhos. Se o Regente não sabe o que fazer, o que pedir, de nada 

servirá a tal da “Batuta”. Ela não tem os poderes mágicos que muitos Regentes 

gostariam, nem traz poder. Aliás, na maioria das vezes, a Batuta mais atrapalha que 

auxilia. Se o Regente não sabe usar, ela poderá se tornar inconveniente. Vamos 

conversar em um post específico sobre o assunto. 

 O poder tem de vir pelo estudo, pelo conhecimento, pelo aperfeiçoamento, 

pela dedicação, e o Regente somente alcançará êxito se juntar o seu conhecimento ao 

conhecimento de seus músicos. A cada ensaio e apresentação há um novo 

aprendizado coletivo. 

 O Regente deve se impor pela autoridade técnica e não pela autoridade 

pessoal.  

 

 
 

 O que é autoridade técnica? É tudo o que envolve de conhecimentos 

necessários ao exercício da função de Regente, é o conhecimento detalhado da 

partitura, o domínio sonoro do grupo musical, o domínio da comunicação gestual, ter a 

solução para os problemas musicais decorrentes, ter a concepção definida de todo o 

contexto musical e artístico da partitura, ter os conhecimentos musicais necessários à 

atividade do regente, entre outras possibilidades técnicas da atividade musical. 
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 A autoridade técnica nem sempre se adquire nos bancos da academia, muitos 

Regentes ao se formarem num curso de Regência, acha que está pronto para 

desempenhar sua função, infelizmente não é verdade, somente os conhecimentos 

adquiridos na academia associados à experiência e a troca de experiências com os 

músicos são responsáveis por toda essa tarimba. Ninguém está pronto com um 

diploma debaixo do braço ou num lindo quadro pendurado na parede, mas assim 

como em todas as profissões, o conhecimento só vem do estudo diário e da prática. A 

academia ensina muito pouco, pelas circunstancias, ela apenas mostra os diferentes 

caminhos a seguir.  

 Um Regente despreparado e que chega à frente de seu grupo sem conhecer a 

partitura, não tem autoridade para pedir nada a seus músicos, o Regente precisa estar 

pronto desde o primeiro ensaio como se fosse o ultimo ensaio.  

 Os músicos profissionais ou amadores logo perceberão se seu Regente está 

preparado para aquele momento. Alguns Regentes alegam que por seu grupo ser 

amador, não precisa estar 100% pronto, porque eles vão levar muito tempo para 

aprender. Os músicos podem ser amadores, mas o Regente nunca pode ser amador. Se 

ele está preparado e planejado para o primeiro ensaio, com certeza o ensaio terá 

outro sentido e em menos tempo o resultado final será atingido. 

 O Regente não é a pessoa que abana os braços, ou a pessoa que deseja 

perfeitamente os diagramas dos compassos. Aliás, marcar compasso não é a função do 

Regente, e sim conduzir o grupo musical para obter o melhor resultado sonoro e 

artístico. É nesse ponto que o Regente se impõe a seus músicos. Quando isso não 

acontece, o grupo musical não se desenvolve e não se aprimora, porque os próprios 

músicos não são motivados a isso, o grupo musical sempre é o reflexo de seu Regente. 

 Assim prezado Regente, se imponha por suas aptidões musicais, por seu 

domínio técnico. Isso estimulará seus músicos e eles terão prazer em seguir suas 

orientações, mas se algum deles tiver uma proposta diferente da sua, leve em 

consideração, pelo menos pense sobre o assunto e veja se a observação é ou não 

pertinente e dê um retorno a esse músico, ou publicamente ou em particular. Se a 

observação for pertinente, seja humilde suficiente para aceitar a sugestão. Portanto, 

regência é a troca de experiências que poderá enriquecer o contexto musical e 

artístico de seu grupo. 
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 Dirigir é muito mais que estar à frente de um grupo musical. Ser Regente exige 

uma gama de conhecimentos importantes para o desempenho da atividade musical. 

Essa gama de conhecimentos vai da psicologia, conhecimentos gerais, conhecimentos 

musicais e o conhecimento e domínio das técnicas do gesto, entre outros, e somente a 

soma de todos esses conhecimentos pode habilitar uma pessoa a assumir um trabalho 

de regência. 

 O Regente moderno não é o que abana os braços, alias isso é o que menos 

importa, o Regente moderno é uma pessoa culta, atualizada e informada de tudo o 

que acontece ao seu redor e que domina a arte da comunicação pelo gesto.  

 Dentre todas as formas de conhecimento há um ponto que merece destaque e 

eu gostaria de enfatizar, já que na academia raramente esse ponto é abordado: a 

relação humana do maestro e seu grupo musical.  

 Como já foi mencionado no Podcast #3 a relação humana envolve o poder e a 

autoridade do maestro, que é um dos pontos importantes do relacionamento musical 

e do relacionamento humano. O Regente precisa se impor como líder, mas também 

deve saber como se relacionar com seus músicos.  

 Para isso, o Regente precisa entender o lado psicológico do ‘ser humano’. Ele, 

como ser humano e líder, precisa entender as diferentes personalidades psicológicas 

de cada indivíduo, que pelo cansaço, esgotamento, estresse, a tensão pré-menstrual, 

humor, amor, desilusão, formação de caráter, berço da educação, formação intelectual 

e muitas outras possibilidades, influenciam cada indivíduo.  

 Por outro lado ninguém é unanimidade. O Regente vai encontrar aqueles que o 

apoiam e aqueles que o apoiam parcialmente, ou mesmo aqueles que não concordam 

com sua maneira de atuar, falar, etc. Saber lidar com as diferenças, maneiras de 

pensar e encontrar caminhos alternativos é a principal virtude humana do Regente. 

Mas como fica a sua responsabilidade frente ao grupo musical?  

 Se formos pensar friamente, se o Regente for atender às necessidades 

individuais de cada um de seus integrantes ele não fará nada, assim ele precisa 

encontrar um ponto de equilíbrio entre o lado humano, a técnica e a atividade musical.  

 É ai que entra a sensibilidade humana – o equilíbrio, confesso, não é fácil, mas 

os músicos esperam por isso de seu Regente e também esperam que ele seja firme 

frente às divergências pessoais e artísticas. Parece difícil? Sim é. É a maneira de gerir 

tudo isso que fará a diferença. O Regente admitir um erro, não é nada desprezível, mas 

persistir nesse erro para não dar o braço a torcer, é burrice.  

 Lembre que seus músicos também pensam e raciocinam e eles também sabem 

das coisas. Em certos momentos haverá a necessidade de explicar o porquê das coisas 

para que os músicos possam melhor entender o que e, como devem responder às suas 

solicitações. É a autoridade técnica do Regente. 

 Hoje, o relacionamento humano, para mim, tem maior peso na atividade 

musical do Regente do que tinha à muito pouco tempo atrás. Saber lidar com pessoas 
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resolve muita coisa musical e extramusical, saber compreender as pessoas só trás 

pontos positivos. Este ponto é primordial. 

 Mas outros saberes devem fazer parte do relacionamento do regente, como: 

ter uma gama ampla de conhecimentos gerais, dominar os conhecimentos musicais e 

dominar as diferentes técnicas do gestual.  

 

 
  

 Numa escala de porcentagens fictícias, apenas para posicionar a importância do 

assunto das relações humanas, eu diria que o conhecimento humano ocuparia 60% da 

gama de conhecimentos e atitudes do Regente. O lado musical e o gestual também são 

importantes e na minha escala fictícia ocuparia os 40% restantes.  

 Como disse também há a necessidade de aprimorar os demais conhecimentos. 

O Regente precisa ser completo, ou o mais completo possível. Não pode ser um ser 

alienado do mundo, precisa viver o dia a dia da sua sociedade. Assim outros 

conhecimentos devem ser incorporados. Vamos pensar da seguinte forma. Um 

Regente que não tem conhecimentos gerais é uma pessoa fora do contexto social, é 

um alienado. Vale lembrar que um Regente moderno não faz apenas música, ele é 

obrigado, pelas circunstancias e pelo posto que ocupa, a se relacionar com 

empresários, políticos, administradores públicos e outras pessoas da sociedade, isso 

significa que ele precisa ter conhecimentos gerais do passado e da atualidade, primeiro 

para contextualizar as obras que dirige e segundo para poder participar de debates e 

conversas e fatos da atualidade, que por ventura seja solicitado sua participação. O 

Regente não deve se envolver - no trabalho – com assuntos políticos ou religiosos, 

porque sua atividade está acima de tudo isso. Os conhecimentos musicais são uma 

necessidade, afinal o Regente trabalha com música e se não conhece a linguagem 
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musical, suas características e técnicas, como vai defender suas ideias musicais? Por 

ultimo, e não menos importantes, o Regente precisa desenvolver sua capacidade e 

domínio da comunicação não verbal, ou seja, ele precisa dominar as diferentes 

técnicas do gestual e dos Diagramas.  

 Ser um Regente envolve uma gama de conhecimentos profundos, não 

superficiais, porque estamos lidando com várias pessoas, com conhecimentos 

diversos, culturas e educação diferentes, e toda esta gama de informações influenciará 

a maneira como dirigimos nossos grupos musicais e no resultado final e artístico. 

Percebemos ao longo dos anos, que na medida em que o Regente se torna uma pessoa 

mais culta, o resultado final de seu trabalho aparece com facilidade. 

 Tenho observado que pessoas com poucos conhecimentos tem dificuldade de 

observar certas coisas, sejam ela de cunho social, sejam elas de cunho artístico. Um 

Regente sem cultura geral, musical e social torna-se obsoleto logo de cara, e os 

músicos percebem isso com muita rapidez. Muitas vezes as primeiras palavras de um 

regente o denunciam, mostram sua falta de preparo para o cargo. Assim, sugiro que 

todos os Regentes se preparem para desempenhar sua atividade, com uma visão 

muito mais abrangente, que só conhecer as fórmulas de compasso e a melodia. 
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 A memorização poderá ser um aliado do maestro em sua atividade cotidiana. 

Quando nos referimos à memória, não estamos falando apenas em gravar 

determinada informação, mas envolve todo o processo, a capacidade de ouvir, 

memorizar e a posterior possibilidade de resgatar todas as informações adquiridas. 

Esse processo pode ser um processo longo, mas de vital importância para a atividade a 

que nos propomos.  

 

 Muitos regentes não conseguem ouvir o que está acontecendo à sua volta, por 

falta de preparo anterior e como consequência, não conseguem estabelecer uma 

sonoridade coerente ficando a decisão ao belo prazer de cada músico.  

 Não há memória sem aprendizado, e não há aprendizado sem experiências, 

assim dizia Aristóteles há mais de 200 anos atrás.  

 A aquisição de informações passa pelo depósito sensorial, que consiste na 

memória de curto prazo: “As Informações que entram neste depósito, entram na forma 

de entradas sensoriais de todos  órgãos dos sentidos. Este depósito pode segurar 

grandes quantias  de informação; virtualmente toda informação que entra nas 

sensações. Tecnicamente, existe um depósito sensorial diferente para  cada sensação, 

mas a maioria dos diagramas do processamento de memória, como o de cima, 

simplificam estes depósitos sensoriais separados para um depósito sensorial genérico 

que representa todas as sensações. Informação armazenada aqui é informação crua, 

sensorial, e não tendo sido analisada para algum significado. Informação de depósito 

sensorial decai rapidamente em questão de alguns segundos. Então, uma decisão deve 

ser tomada depressa sobre que informação será transferida para o próximo depósito 

de memória para ser analisada e de que informação será esquecida”.  
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 Para adquirir dados consistentes há a necessidade de sistematizar o processo, 

que começa com estudo e repetição, um caminho lento e gradativo. O processo de 

assimilação da informação é fruto da organização das ideias e a sistematização do 

estudo. Não se obtém sucesso com um estudo aleatório.  

 Cada regente estabelece a melhor forma de estudar uma partitura, mas para 

começar, nunca parta do todo e sim do detalhe, Após uma rápida olhada no todo da 

obra, melhor seccionar a partitura em partes para poder analisar cada detalhe, 

começando pelas partes mais importantes e mais difíceis, entradas complicadas, como 

os naipes se relacionam e como equilibrar a sonoridade entre os naipes, afinação, 

rítmica, elementos melódicos temáticos, harmonia e assim por diante. É um processo 

lento e minucioso que envolve muita paciência e persistência. 

 A segunda parte do processo é o arquivamento dessas informações no cérebro 

e que passa por duas etapas: a memória de curto prazo e o armazenamento de longo 

prazo. O médico Drauzio Varela explica da seguinte forma: “A memória de curto prazo 

trabalha com dados por algumas horas até que sejam gravados de forma definitiva. 

Este tipo de memória é particularmente importante nos dados de cunho declarativo. 

Em caso de algum tipo de agressão ao cérebro, enquanto as informações estão 

armazenadas neste estágio da memória, ocorrerá sua perda irreparável. A memória de 

longo prazo é a que retém de forma definitiva a informação, permitindo sua 

recuperação ou evocação. Nela estão contidos todos os nossos dados autobiográficos e 

todo nosso conhecimento. Sua capacidade é praticamente ilimitada.” 
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 Ainda sobre a memória de longa duração do Dr. Ivan Izquierdo comenta: “A 

potenciação de longa duração é o aumento de tamanho da resposta de um grupo de 

neurônios desencadeada pela sua estimulação repetitiva durante alguns segundos, e 

ocorre no hipocampo durante a consolidação de memórias. Dependendo dos 

parâmetros de estimulação e/ou do estado prévio de cada sinapse, pode ocorrer, em 

vez de uma potenciação, uma depressão de longa duração (LTD) da resposta dessa 

sinapse.”  

 Os ensaios ajudam a conferir se o que estudamos no privado está bem 

consolidado em nossa memória, podendo nos aventurar a dirigir sem depender da 

partitura, embora a arte de memorização se cultiva, se treina e é um processo 

cognitivo importante.  

  “[Um] problema que surge quando se estuda a memoria é descobrir por que, às 

vezes, temos problemas para recuperar a informação. Os psicólogos cognitivos muitas 

vezes têm dificuldades de encontrar uma forma de distinguir a disponibilidade dos itens 

de sua acessibilidade. A primeira e a presença de informações armazenadas na 

memoria de longo prazo; a segunda e o grau no qual podemos ter acesso a informação 

disponível. O desempenho da memoria depende da acessibilidade, das informações a 

serem lembradas. Em termos ideais, os pesquisadores da memoria gostariam de 

acessar a disponibilidade de informações na memoria, mas, infelizmente, tem que se 

contentar em avaliar a acessibilidade dessa informação. [...] Uma importante lição 

sobre a memoria e que sua recuperação não e apenas reconstrutiva e envolve o uso de 

varias estratégias (por exemplo, busca de pistas, fazer inferências) para recuperar os 

traços originais de memoria de nossas experiências e depois reconstruir as experiências 

originais como base para a recuperação. Em lugar disso, em situações da vida real, a 

memoria também é construtiva, no sentido de que a experiência anterior afeta a forma 

como nós recordamos as coisas e aquilo que realmente recordamos da memoria [...] 

Outro fator que aumenta nossa confiança na recordação e a clareza percebida - o 

caráter vivido e a riqueza de detalhes - da experiência e seu contexto.” 
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 Adaptando as informações para a memória musical, a necessidade de resgatar 

os dados da memória está intimamente ligada à riqueza de detalhes que pudemos 

memorizar. Não depender de uma partitura facilitará a comunicação, dedicando mais 

atenção ao grupo e à música. 
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 Nos tempos modernos, as ações do maestro não se limitam às funções 

artísticas, ele deverá ter domínio e se envolver com outras áreas, como as atividades 

administrativas, pedagógicas, relações públicas e políticas. Em muitos lugares há essa 

exigência ao se contratar um Regente, e ainda, tem lugares que contratam 

determinado Regente porque ele já demonstrou na sua atividade profissional, sua 

capacidade de gerir essas atividades extramusicais. Em muitos casos a atividade do 

Regente passa obrigatoriamente pela gerencia administrativa do grupo musical, de 

uma forma direta ou de uma forma indireta, quando o Regente orienta a pessoa 

responsável pela administração, especialmente quando essa pessoa não é da área 

musical e não conhece as peculiaridades do grupo artístico.  

 

 Este é um mercado em expansão, por esse motivo cabe ao Regente moderno se 

qualificar nessa área para poder melhor gerir artisticamente e administrativamente 

seu grupo. Se possível realizar cursos de administração e de gestão pública, para 

conhecer os procedimentos profissionais e oficiais. 

 Este tipo de atividade profissional está tomando rumos de proporções incríveis 

e sem volta. Cada vez mais os maestros se envolvem nesse tipo de atividade, por sua 

exposição pública provocada pela atividade artística, passando a exercer papel 

importante nas negociações administrativas e no fechamento de contratos de 

parcerias e patrocínios. Muitas instituições exigem a presença do maestro em reuniões 

deste porte, locais que o maestro terá que dizer sim ou não, assinar documentos 

importantes e firmar acordos. 
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 As atividades pedagógicas são outra atividade moderna do Regente. Hoje um 

grupo musical precisa desenvolver atividades educacionais, visando a informação de 

crianças e adultos, assim como formação de plateia.  

 Precisamos lembrar que a massificação vinda pelas rádios e TV, desvia a 

atenção do público em geral para as atividades corais, orquestrais ou até de uma 

banda musical. Muitos acham chato ir a uma apresentação de uma orquestra ou de 

uma banda, e é justamente esse público que deve estar na mira do Regente, mostrar 

para ele que uma apresentação musical pode ser muito gratificante.  

 

 O público que gosta desse tipo de repertório é cada dia mais limitado e se faz 

necessário chamar a atenção das pessoas para que elas se tornem uma plateia 

consciente e desfrutar da música com mais profundidade. Criar eventos destinados a 

públicos específicos, como crianças, realizar apresentações onde as obras musicais 

possam ser explicadas para que o público presente, realizar apresentações com a 

participação do público, estabelecer um calendário destinado a atividades pedagógicas 

nas escolas, fazer apresentações em parques e praças públicas em determinada data, 

ou estabelecer um calendário fixo para essas atividades, e por ai vai. Há um grande 

público esperando ser convidado. Desenvolver material didático para ser distribuído, 

mostrando como funciona uma orquestra, uma banda, um coral, explicar isso para o 

público onde o Regente ou alguém destinado para esse fim conversa com o público. 

Tudo isso faz parte do processo pedagógico.  
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 O Regente precisa ser político, mas não precisa ser partidário de algum partido 

político, ou mesmo ser um candidato a algum cargo eletivo, mas necessita sim ter um 

bom relacionamento político, no mínimo, com as diversas autoridades da cidade. Hoje 

em dia é um diferencial, ter bons relacionamentos e bons contatos. O Regente precisa 

desenvolver estratégias arrojadas de política cultural para seu grupo apresentando à 

sociedade e possíveis patrocinadores; conhecer as diversas Leis de Incentivo: 

apresentar projetos em diversas leis de incentivo (municipal, estadual e federal), com 

o intuito de conseguir recursos que viabilizem projetos importantes. Há muitos 

técnicos especializados na elaboração de projetos, assim como agentes culturais que 

possuem contatos importantes com a iniciativa privada ou pública, podendo conseguir 

verbas importantes para projetos culturais relevantes. 

 Outro fator importante desenvolvido pelo Regente é ele ser uma espécie de 

Relações públicas de seu grupo musical. Ninguém melhor que um Regente para 

defender os interesses artísticos, políticos e de marketing de seu grupo. 

 Acredito que este é o ponto fraco da maioria dos Regentes, e por isso eu o 

menciono aqui para chamar a atenção. Considero um ponto primordial na divulgação 

de nosso trabalho, no entanto creio que esta é uma das ações extramusicais mais 

especializadas. É uma deficiência minha, eu confesso, e por este motivo, dentro dos 

projetos que submeti às leis de incentivo, sempre previ a contratação de um 

profissional especializado, uma pessoa que estabeleça uma ação completa de 

divulgação. Independentemente da contratação do especialista, o Regente deverá 

orientar o caminho que deseja atingir, para que não se desvirtue o objetivo primordial. 

Há diversos livros especializados que podem nos ajudar a orientar ao marqueteiro o 

que realmente estamos querendo, e também nos ajudará a decidir sobre as ações 

propostas pelo profissional.  



 

  

REGÊNCIA 
Emanuel Martinez: maestro e professor 

POST SCRIPTUM # 07                                               

O Domínio da Partitura 

1. Conhecendo o compositor; 

2. A composição; 

3. Audição interna da musica; 

4. Detalhamento da obra. 

07 



Post Scriptum # 07 - O domínio da partitura                                                                                          1 

 

Site: https://martinezemanuel.wixsite.com/conductor 

 O domínio da partitura e a concepção da obra são fatores relevantes para um Regente, 

ação que começa muito antes do primeiro ensaio, não importando o nível de dificuldade da 

obra e do grupo musical.  

 Alguns Regentes ao escolherem uma obra não se preparam antecipadamente, 

alegando que o grupo é fraco ou amador, ou que “a obra é simples demais e que os músicos 

vão levar tanto tempo para ensaiar a obra que não vale a pena se incomodar em estudar 

antes, aprendem com o grupo”. 

 Marcar compasso, é o mais fácil, é uma ação mecânica, extrair música de uma folha de 

papel é o mais difícil. Os músicos, profissionais ou amadores, sabem logo quando o maestro 

conhece ou não o conteúdo da obra. É só ele abrir a boca para falar alguma coisa.  

 

 O domínio da partitura não se resume única e simplesmente em conhecer a linha 

melódica ou até mesmo o seu conteúdo, esse domínio vai muito mais além, como conhecer a 

forma, a estrutura, o conteúdo das partes, ter o domínio do gestual e a concepção clara de 

como a obra deverá soar. O domínio da partitura não está associado ao reger um CD/DVD que 

nunca erra, mas passa por diversas etapas: 

1. Conhecer os dados biográficos do compositor é de suma importância para se 

compreender em que contexto histórico o compositor vive ou viveu e em que contexto 

sua obra foi criada.  

2. Obter informações detalhadas da composição pode interferir no resultado final. 

Informações como o ano da composição, fatores que influenciaram o surgimento da 

obra, nas obras vocais, ter o conhecimento do texto, estilo e forma estrutural, e a 
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análise completa da composição. O regente tem a necessidade e a obrigação de 

entender o todo da obra. 

3. O estudo detalhado da partitura leva o regente a estabelecer a visão sonora da obra, 

o que chamamos de “audição interna”, isto é a representação mental do som.  

4. O detalhamento da partitura é o diferencial entre os regentes e entre os músicos, a 

capacidade de traduzir todos os recursos da partitura. Para o maestro Georg Solti “O 

músico que diz não precisar desse processo [de detalhamento] é um mentiroso e não é 

um bom músico com toda a certeza”. “O primeiro passo é conhecer a estrutura, em 

seguida examinar detalhadamente cada parte, decompondo as frases, iniciando pelas 

cordas, madeiras e por último, metais e percussão. Finalizando o processo, observar os 

detalhes de informações e expressões indicados pelo compositor. Havendo dificuldade 

em um trecho, o ideal é sentar ao piano e tocar as passagens, objetivando a imagem 

sonora desse trecho”.  

5. Outro ponto importante é a fidelidade ao autor. O mais fiel intérprete é sem dúvida 

aquele que procura traduzir, com suas palavras, a intenção do autor. 

6. A percepção de um músico de orquestra que está sempre em estado receptivo é 

bem complexa, está determinada pela associação do senso de acuidade visual 

estabelecida por sinais gerados pela fisionomia, gestual e atitudes do maestro, 

somados à percepção auditiva do coletivo, sem deixar de lado as informações da 

partitura, que este transformará em linguagem musical, na elaboração do senso 

musical coletivo, e todos os sentidos num grau máximo de concentração que 

respondem instintivamente às indicações do regente.  
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 O maestro que não possui gestos claros, ou que possui gestos tencionados sem 

necessidade, que não olha para seus músicos, marcando apenas os compassos, perde a sua 

função como maestro, ou seja, o músico não sente a necessidade de interagir com seu diretor.  

  “A função de maestro não é só o marcar de compassos, ser maestro vai muito 

mais além, é a arte de se comunicar com as mãos, ou ainda saber utilizar a comunicação não 

verbal, saber inspirar seus músicos, controlar o som do seu grupo em cada detalhe, usar todos 

os recursos intuitivos para dominar a técnica e saber dosar a mente e o coração em partes 

iguais” são palavras de Arnold Schoenberg (1874-1951).  

 O maestro Lorin Maazel (1930-2014) referindo-se ao desafio de ser um 

maestro, comenta: “O desafio do maestro é o de dirigir um grupo, guiando-o, 

conduzindo-o, inspirando-o e coordenando-o, ao mesmo tempo em que modela, mede 

e dosa, nisso consiste a grandeza do maestro”. 

 O maestro e professor Benjamim Zander (1939) comenta: “Cada vez que subo 

num pódio eu estou assumindo um risco publicamente de as coisas não acontecerem 

exatamente como programadas para meus ouvidos – mas não há excelentes 

executores de música sem se assumir tal tipo de risco”. 

 Resumindo: 
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 Quando me refiro à percepção musical do Regente, estou pensando no Regente 

à frente do seu grupo musical e a sua capacidade auditiva de perceber o que está 

acontecendo dentro do conjunto musical.  

 A percepção deve detectar os problemas, corrigir e depois repassar o trecho 

para que o músico tenha a oportunidade de corrigir o erro. Só repetir, sem nada falar, 

não corrige o erro, apenas consolida o erro. 

 O mais intrigante para o Regente é perceber auditivamente tudo o que 

acontece: se o instrumento está tocando a nota certa, se o cantor está afinado, se a 

articulação rítmica está correta, se a harmonia está correta, se a afinação de cada 

instrumento e a afinação do conjunto estão corretas e por ai vai. 

 O domínio do gesto torna-se singelo perto da dificuldade perceptiva de um 

Regente.  

 Em geral quando se está à frente de um grupo musical pela primeira vez, o 

Regente não consegue ouvir nada, tendo em vista o nervosismo que o assola naquela 

posição de destaque.  

 Para enfrentar este momento, o Regente precisa em primeiro lugar dominar o 

nervosismo; em segundo lugar, ter o domínio do conteúdo da partitura e por último 

ter domínio absoluto do gesto. 

Muitos Regentes ouvem apenas a melodia executada por um determinado 

instrumento, naipe ou de um cantor, Regentes estes chamados de “Regentes de 

melodias”, porque eles só ouvem isso ignorando todo o restante do conteúdo musical.  

Veja a seguir alguns dos pontos que o Regente precisa dominar em sua audição: 
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 Esses são alguns dos muitos pontos importantes a ser observados atentamente 

na música. Dependendo do grupo musical do Regente, outros pontos específicos 

devem ser levados em consideração. 

 Quando maior o conhecimento, a capacidade de percepção e a solução, melhor 

será o resultado final.  
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 O Regente não pode ser bom de gesto e esquecer o restante, ou vice versa. No 

entanto, ainda será possível ao Regente “batedor de bolo”, mas com uma boa 

capacidade de percepção e capacidade de solucionar as dificuldades, obter melhor 

resultado musical que aquele que se dedica única e exclusivamente a marcar 

compassos. O que marca compasso não é um Regente, é um mero metrônomo. 

 Não podemos exigir que um instrumento de bocal toque igual aos instrumentos 

de cordas e não podemos fazer com que um cantor cante igual a um instrumento de 

bocal. Cada instrumento e cada voz têm suas características e possibilidades e estas 

devem ser respeitadas ao máximo. O segredo está exatamente no equilíbrio da 

sonoridade tão diametralmente oposta.  

 Não poderemos exigir que um pianíssimo de um Trombone seja exatamente 

igual ao de um instrumento de cordas. Um bom trombonista com certeza fará um 

lindo pianíssimo se precisarmos, mas dentro das possibilidades do instrumento. São 

maneiras muito diferentes de produzir o som e com características muito diferentes.  

 O Regente precisa conhecer esses limites e esses recursos. Na dúvida pergunte 

ao instrumentista, em termos gerais, terá o maior prazer em demonstrar. Há duas 

maneiras de fazer isso: ou no ensaio ou em particular. Eu gosto muito da segunda 

opção, porque dessa forma eu posso me aprofundar mais nas minhas dúvidas sobre o 

instrumento.  

Vale ressaltar o já dito: reger é um ato de troca de experiências e vivências. O Regente 

está em constante aprendizado e o músico também. Se o Regente tiver bom 

discernimento e conhecimento, vai conseguir equilibrar a sonoridade do grupo 

musical. 

 Vale lembrar que do lado vocal há problemas semelhantes: um Soprano e um 

Tenor na região grave, mesmo que queiram e com raras exceções, não conseguirão ter 

um volume de voz equivalente aos Altos e os Baixos na mesma região, que é uma 

característica dessas vozes mais graves.  

 Essas características vocais e instrumentais são muito preciosas para que o 

Regente saiba equilibrar a sonoridade de seu grupo musical, seja ele vocal ou 

instrumental.   
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 O Ensaio é uma seção de trabalho que precede uma apresentação e nele o 

Regente e os instrumentistas/cantores definem detalhes da interpretação da obra 

musical. É o período necessário para ajustes entre os músicos e o Regente. É no ensaio 

que a partitura é elaborada em detalhes a fim de atingir o máximo de perfeição de 

execução. 

 A principal ação logo ao início do ensaio é ter a preocupação com a afinação do 

grupo musical. Primeiro precisa se definir a afinação padrão a ser utilizada, 415 Hz (na 

música barroca) 440 Hz ou 442 Hz (as mais usuais) ou 446 Hz (usada em muitas 

orquestras modernas), ou outra que o grupo convencione. Definido a frequência a ser 

adotada, a afinação dos naipes e a afinação geral, no caso da orquestra é conduzida 

pelo Spalla com o apoio do primeiro Oboé. Caso o grupo não possua Oboé, o Clarinete, 

a Flauta, ou mesmo no caso de uma orquestra de cordas, o Spalla providenciará a nota 

base da afinação e orientará a afinação do grupo. 

 O processo de estudo da partitura no ensaio, começa por dividir a partitura em 

blocos ou partes para poder trabalhar melhor cada trecho. Em geral as partituras estão 

marcadas com número, letras de  

 

Número de ensaio 
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ensaio ou números de compasso, facilitando assim a localização por todas as partes do 

trecho a ser estudado. 

 

Letra de ensaio 

 Caso a obra necessite de um estudo mais específico e detalhado, o grupo pode 

ser dividido em salas de ensaio paralelas à sala principal a fim de resolver os problemas 

musicais ou técnicas. 

 As orquestras que possuem instrumentos de cordas (violinos, violas, 

violoncelos e contrabaixos) devem trabalhar as arcadas e articulações em parceria com 

os chefes de naipe e com o Spalla. Os Regentes, mesmo que estes sejam 

instrumentistas de arco, não devem interferir nas arcadas, eventualmente podem 

sugerir ao chefe de naipe ou ao Spalla alguma arcada, caso ele pretenda algum efeito 

específico e ele saiba exatamente o que está pedindo, por exemplo, mas a decisão 

final fica a cargo dos respectivos chefes de naipe e do Spalla. 

 Para o ensaio também se determina a quantidade ideal de instrumentistas, 

observando as características da obra, estilo, compositor e período. A quantidade de 

instrumentistas pode contribuir para o equilíbrio sonoro do grupo. 

 O Regente e os músicos devem anotar com lápis a sua partitura, para que se 

lembre de determinadas informações passadas, como mudanças de tempo, enfatizar 

passagens, ou mesmo destacar algum detalhe da partitura, contribuindo para o melhor 

resultado artístico, no entanto, o excesso de anotações pode desviar a atenção de seu 

principal objetivo.  
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 A principal forma de linguagem do Regente está no gesto. O Regente precisa 

aperfeiçoar a sua linguagem não verbal, ou seja, é através do gesto ele deve se 

expressar, mas ao necessitar explicar alguma coisa verbalmente precisa ser sintético e 

objetivo. O Regente deve saber exatamente o que deseja. Não deve deixar passar 

nada, nem mesmo uma entrada imprecisa, um erro de afinação, rítmica ou qualquer 

outro problema, devendo interromper o ensaio e corrigir. Se o Regente não parar para 

corrigir o erro acaba virando o certo, e depois ficará muito mais difícil de corrigir.  

 O ensaio não é o lugar para se fazer leitura à primeira vista, especialmente em 

grupos profissionais. Em geral o músico recebe as partes com antecedência para que 

este possa resolver problemas de dedilhado, arcada e afinação, entre outros. Já entre 

os integrantes do coro há o hábito de se realizar leitura em ensaios de naipe ou de 

conjunto, visto que na maioria das vezes os cantores não leem música.  

 O ensaio é o momento de fazer a leitura de conjunto, o momento de moldar a 

sonoridade e estabelecer a concepção da obra com eventuais correções.  

 É no ensaio que qualquer mudança pode ser aceitável, mas nunca durante a 

apresentação que é o momento sublime. O ensaio geral não deve ser utilizado para a 

realização de mudanças de última hora, porque este ensaio representa uma mostra do 

que poderá ser a apresentação. O resultado de um bom concerto é consequência de 

bons ensaios.  

 O que muda no modus regencial? O modus regencial pode passar por duas 

etapas. A primeira tem a ver com o início dos ensaios, onde há a necessidade de ter 

uma regência mais precisa, mais detalhada, demonstrando as intenções e os tempos, 

mas na medida em que as definições vão chegando ao seu final, o gestual deve ir 

passando por transformações e adquirindo a versão final a ser utilizada na 

apresentação. Esta forma final não deve aparecer apenas no momento do concerto, 

ela precisa ser conhecida dos músicos para que eles não se surpreendam com 

informações novas que eles não conhecem.  

 Com relação ao ensaio de um coro, há a necessidade de todo um processo de 

preparação, que será abordado em post específico. 
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 O domínio do gesto é de suma importância na comunicação do Regente e por 

este motivo precisa ser simples, objetivo, claro e conciso, atendo às necessidades não 

só do maestro e sim e em primeiro lugar, às necessidades da partitura, sublinhando 

elementos importantes do tecido musical, que pode ir da eventual marcação das 

fórmulas de compasso, até aos elementos estruturais, como dinâmica, fraseado, 

entradas relevantes, fraseado, mudanças harmônicas, mudanças temáticas, evidenciar 

passagens importantes, entre muitas outras funções do gestual.  

 O gestual não é algo ao acaso e sim baseado em convenções internacionais, 

convenções estas que estão a serviço da música. Dois princípios norteiam a regência: o 

principal está no fato de que reger não é marcar compasso, e o segundo é que o gesto 

precisa expressar as intensões e o caráter da partitura.  

 O gesto é uma marca muito pessoal, é a maneira de cada Regente dizer as 

coisas, é a forma pelo qual o Regente se comunica diretamente com seu grupo e de 

forma indireta com seu público.  

 Os diagramas dos compassos existem como um referencial, e não como uma 

atitude inviolável e fixa, mesmo sendo pré-determinados, os diagramas devem se 

adaptar ao contexto da obra e refletir a visão da obra.  

 O principal segredo da regência está na capacidade de poder de sintonizar 

todos os músicos num mesmo objetivo. A base do gesto é igual para todos, reger 1, 2, 

3 ou 4 é a única coisa comum a todos os Regentes, a diferença está na maneira como 

cada o faz. “Gente diferente, música diferente” diz o maestro Benjamin Zander (1939). 
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 A regência, basicamente está consolidada em dois pilares importantes: 

 

1. Domínio da técnica: engloba todo o conhecimento científico associado, 

o domínio do gestual, controle do tempo, embasamento teórico e 

conhecimento das ciências correlatas; 

2. Domínio da expressividade, parte esta que está acima do 

conhecimento técnico. É o âmago, a alma, o que está além das notinhas 

espalhadas na partitura. É o “algo a mais” que está por trás da escrita.  

 A parte técnica, de certa maneira, é mais fácil, envolve estudo, conhecimento 

científico e automação, mas quando nos apresentamos para o público, não é a técnica 

e a automação que fica evidente e sim como a música tocou o ouvinte.  

 O bom Regente é aquele que sabe somar o humano à ciência e à arte, tudo 

num mesmo pincel; ser Regente é aquele que se utiliza da ciência para emocionar pela 

arte.  Se a música não deixar marcas, é sinal que faltou alguma coisa. 

 Gestos trabalhados são importantes, ter coragem de olhar no olho de cada 

músico é imprescindível, saber traduzir não só o que está escrito, mas também o que 

está por traz do escrito.  
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 O Regente por princípio utiliza-se da linguagem gestual não verbal, que 

compreende sinais, gestos, expressões faciais e corporais, utilizando-se das mãos, 

braços, dedos, envolvendo as veias, artérias, coração, emoções, sentidos, cada poro do 

corpo, cada célula, cada pelo e cada fio de cabelo, enfim todo o corpo.  

 Tudo o que o regente faz, necessita ter sentido, tudo o que ele fizer sem 

sentido é desperdício podendo induzir ao erro. Todas as escolhas tem que valer a 

pena. O excesso de gestos, ou utilização de gestos desnecessários, pode levar para o 

caminho do exibicionismo. 

 Não podemos deixar de destacar a habilidade do instrumentista: ele deve ler a 

sua partitura decodificando as informações contidas, associando-as ao mesmo tempo 

com as informações advindas do gestual do maestro, juntando tudo, as convertendo 

em som musical no seu instrumento. Não esquecendo ainda que o ângulo de visão do 

músico é bastante limitado em relação ao maestro.  “É o poder de ver sem ver”, assim 

dizia o maestro inglês Colin Davis (1927-2013).  

 O Regente pinta um quadro partindo das informações contidas na partitura. 

Inegavelmente um só olhar pode servir de indicação para um determinado 

instrumento, ou mesmo para encorajar o músico em uma passagem importante ou 

difícil, aprovar ou reprovar. A indicação da entrada de um instrumento pode ser vista 

como um convite a tocar e não uma imposição. Isto se reflete na maneira como nos 

expressamos aos nossos músicos ou cantores. O rosto também possui importância 
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vital na comunicação e na expressão cuidando para que esses sinais não se tornem 

inúteis, ou mesmo cacoetes que venham a desviar a atenção dos músicos. 

 O maestro Sergius Celibidache (1912-1996) falava o seguinte para seus alunos: 

“O gesto grande o tempo todo, priva o maestro das possibilidades de expressão, o que 

o impede de chegar onde deseja. Esse tipo de gesto contradiz com o caminho natural 

do som para o gesto que se coloca entre o som e a música [...] A música deve ser 

refletida nos gestos”. 
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 Tendo por base os princípios da regência, temos algumas aplicações práticas 

importantes a ser observados:  

 

I. Linha de regência  

II. Regência Ativa e Passiva  

 A linha de regência é a trajetória que o gesto tendo por base o conteúdo da 

partitura, é o movimento trilhado durante toda a execução, é a combinação do 

Diagrama e as diferentes maneiras de expressão do gestual para explicar o que está 

acontecendo musicalmente naquele momento. Por este motivo a grande importância 

de o Regente ter pensado em cada momento da partitura e definir qual gesto mais 

adequado a cada momento.  
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 A regência não é um mero processo de ‘marcação de compassos’ ou de ‘gestos 

aleatórios sem conexão’ e sim, todos os gestos precisam ter algum objetivo, algum 

sentido, contribuindo para a elaboração do tecido musical. A representação da linha 

de regência é a mais importante das formas de direção gestual, porque através dela, o 

Regente evidencia passagens importantes, harmonias, movimentação das linhas 

melódicas, as entradas, efeitos e muito mais.  

 

 A linha de regência passa por todos os efeitos, entradas, dinâmicas, mudanças 

bruscas, e muito mais, não importando onde elas aconteçam, por exemplo, se um 

tema inicia em um oboé e depois passa para um violino, a linha de regência segue 

exatamente este movimento, transitando entre os instrumentos. 

 A utilização da regência ativa ou passiva também está condicionada ao 

conteúdo da partitura, ou seja, 

sempre que houver alguma 

movimentação em pelo menos 

um instrumento, a regência 

será ativa, a forma mais 

utilizada e, no inverso, quando 

nenhum instrumento se move, 

a regência será passiva, ou seja, não há a necessidade de mostrar o Diagrama ou 

realizar qualquer outro gesto.  
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 A regência passiva é utilizada quando o conjunto de todas as partes for 

estático, não havendo a 

necessidade de qualquer 

indicação, por exemplo, um 

compasso que possui uma 

Fermata, num compasso de 

Cadenza, ou ao final de uma 

frase ou no final de um 

movimento, onde TODOS os instrumentos estão estáticos, neste caso utiliza-se a 

regência passiva, que indica apenas o que está escrito, sem se preocupar em mesurar 

o compasso. Se essas paradas acontecerem no percurso da obra, a regência passiva vai 

depender do regente, ao emprega-la, o pulso interior deverá estar acontecendo, 

enquanto que o gesto permanece estático até o momento em que o gesto volta a 

acontecer corretamente.  

  

 Outros exemplos de utilização da regência passiva verificam-se na regência de 

Recitativos: nessas obras o canto é livre, assim o Regente apenas indica o início de 

cada compasso para que os instrumentistas tenham a precisão necessária na 

contagem dos compassos em branco. Em muitos casos nesta forma de composição, os 

instrumentistas tocam notas longas para dar sustentação harmônica ao solista, assim o 

regente indica apenas as mudanças harmônicas e a cabeça de cada compasso. Outra 

possibilidade de regência passiva são as cadências instrumentais ou de cantores. Em 

geral essas cadências são livres e, cabe ao Regente indicar apenas o fim da Cadenza 

com o chamar a atenção dos músicos, seguindo com o Levare retomando a música, 

como acontece no accompagnato abaixo, extraído do oratório Messiah de Georg 

Friedrich Händel (1685-1759): 
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 O compasso indicado pela seta vermelha mostra o local onde o Tenor solista 

poderá realizar uma Cadenza vocal. Neste local apenas o solo canta e a orquestra 

permanece parada, por isso, nesse compasso o Regente não marcará o Diagrama do 

compasso quaternário por ser uma atuação livre do solista – regência passiva.  
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 O gesto é a marca registrada do Regente, é a linguagem utilizada por todos 

para se expressar com seus músicos, é o meio pelo qual se comunica com o grupo 

musical e por tabela com o público.  

 O Diagrama musical para o compasso quaternário, por exemplo, é o mesmo em 

todo o mundo e todos sabem como fazer, a diferença, no entanto, está na 

personalidade de cada um e como cada tempo vai ser abordada, diferenciando-o dos 

demais Regentes.  

 Cada qual expressa uma mesma frase com seu toque pessoal. Observe esta 

palavra: Table. O que significa? Como se pronuncia? O significado é um só: table = 

mesa, mas a pronúncia vai depender do idioma utilizado, se em francês ou inglês. Em 

ambos os idiomas a escrita e o significado são iguais, apenas a maneira de dizer é 

diferente. Da mesma forma, cada Regente tem seus meios de expressão, embora a 

forma de escrever e o significado sejam o mesmo para todos.  

 Quando diversos Regentes interpretam uma mesma obra musical observamos 

diferenças que são provenientes das diferentes leituras e diferentes personalidades 

individuais. A maneira de interpretar uma obra é singular, única, e está associado e 

uma série de fatores. As diferenças de interpretação estão sujeitas à personalidade, ao 

grau de formação e informação, a compreensão da leitura da partitura, entre outros. 

Outros fatores externos ainda podem influenciar a leitura da obra, como o nível de 

conhecimento da obra, entender o compositor, conhecer o contexto e período 

histórico que influenciou a origem da partitura, o local da apresentação, as condições 

acústicas do local, tudo isso junto pode influenciar o resultado final da interpretação.  

 Há outro fator importante a ser considerado: um 

mesmo Regente poderá produzir interpretações diferentes 

da mesma obra, levando-se em consideração não só os 

elementos acima descritos, mas também a sua maturidade 

artística adquirida ao longo dos anos.  

Diversos Regentes de fama internacional, só salientando 

dois deles, gravaram a mesma obra diversas vezes, como o 

maestro alemão Herbert von Karajan (1908-1989) (imagem acima) que ficou à frente 
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da Orquestra Filarmônica de Berlin por trinta e quatro anos, o maestro italiano Claudio 

Abbado (1933-2014) (imagem ao lado) que ficou à 

frente da mesma orquestra por 13 anos, ambos 

interpretaram diversas vezes o ciclo completo das 

nove sinfonias de Beethoven (1770-1827) e ao se 

ouvir essas gravações percebem-se grandes 

diferenças entre elas, mostrando como cada um 

analisava a obra musical à época da gravação.  

 Os Diagramas existem como referência e não como uma lei fixa, mesmo que 

seu desenho seja pré-determinado, os Diagramas devem ser adaptados ao contexto da 

obra. Cada Regente dá maior ou menor ênfase a determinada passagem. 

 Além do domínio da técnica a atuação do Regente envolve um grande triangulo 

musical que passa pelo grupo musical (solista, orquestra, banda ou coro), o Regente e 

o público.  

 

 O triangulo funciona assim: o Regente passa o que deseja para o grupo musical, 

o grupo musical responde às informações do Regente e repassa para o público, que 

retorna para o Regente e para o grupo musical.  
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 Este caminho é árduo e longo. Começa com o Regente determinando o 

Diagrama apropriado, mas sem esquecer a riqueza da música, que é o ponto alto da 

interpretação.  

 O trabalho do Regente envolve levar os músicos a compreenderem a linguagem 

da partitura e isso só vai acontecer quando eles passarem a se ouvir entre si. O grupo 

musical, independente do seu tamanho deve funcionar como se fosse um grupo de 

câmara, onde todos os músicos se ouvem e se comunicam.  

 O Diagrama é importante, mas não está acima da linguagem musical. O músico 

não deve entender a partitura de forma mecânica ou a simples necessidade de tocar 

junto, quando isso acontece o Regente não precisa estar tanto tempo dentro do grupo 

musical, dando espaço aos músicos para que pensem não estar dentro de uma 

orquestra, mas que estejam envolvidos na parte espiritual da música. A parte técnica 

vem do estudo individual - dos músicos e do Regente - e quando se juntam as partes, 

cabe ao Regente fazer a conexão da técnica com a parte espiritual da música. Assim o 

triangulo musical se completa e alcança o resultado desejado - Regente, músicos e o 

público na mesma sintonia. 

 “Ser músico” engloba instrumentistas, cantores e Regentes. É muito mais que 

tocar um instrumento, cantar ou ter um gestual encantador; ser músico é saber fazer 

música, é saber interpretar, é saber iniciar e terminar uma frase musical, é ouvir e se 

adaptar ao conjunto, é ter sensibilidade, é ter técnica, é ter conhecimento, é somar e 

dividir e a diferença está no detalhe.  



 

  

REGÊNCIA 
Emanuel Martinez: maestro e professor 
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 A comunicação gestual não verbal é toda a informação que o Regente passa a 

seus músicos somente através do gesto, sem se utilizar das palavras.  

 Quando o Regente apresenta uma informação gestual instantânea, o músico se 

vê na obrigação de reproduzir apenas o que ele vê, mas se o Regente chama a atenção 

momentos antes, terá tempo suficiente de relembrar e de se preparar para reproduzir 

o que foi solicitado. Obviamente que o Regente não vai inventar nada de ultima hora, 

isso com certeza não dará certo, mas a função primordial do Regente é lembrar a seu 

músico todo “o combinado”.  

Existem alguns tipos de regência que gostaria de comentar. 

 

 A pior forma de regência é aquela que obriga o músico a tocar no tempo justo 

(na mão). Muitos Regentes fazem questão de frisar que querem que os músicos 

toquem na mão. Mas se isto acontecer de fato, não faz sentido o Regente estar à 

frente de um grupo musical, desta forma ele torna-se apenas um metrônomo frio e 

sem nada para oferecer, desta forma, os músicos não necessitam olhar para seu 

Regente, visto que eles já sabem de antemão que só vão assistir a um metrônomo que 

marca o tempo de um compasso. 

 A regência figurada é uma das técnicas mais bonitas e por sua vez uma das mais 

difíceis, ela mescla todos os elementos da comunicação gestual, como o gesto do 
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Diagrama, a representação do fraseado, o lado espiritual da partitura (a contribuição 

do Regente ao tecido musical) e o pulso.  

 Os gestos servem para explicar as ideias contidas nas frases, mostrando uma ou 

outra entrada, passando pelo Diagrama, intensões, dinâmicas, manter o pulso, ou seja, 

os gestos contam os fatos musicais, com moderação e precisão, exagerando sim, na 

sobriedade, utilizando de gestos que mostram o início e o fim de uma frase musical. É 

uma regência difícil de ser seguida, mas ela não tolhe, deixando que o músico se 

envolva com a obra e permitindo que a música flua. Este tipo de regência é fruto de 

muito estudo e grande intimidade musical entre o Regente e seu grupo.  

 A regência refletiva ou de rebote é uma das formas de regência antecipada e 

uma das mais utilizadas, indicada por meio de dois gestos, onde o Regente mostra a 

escrita musical e onde ele vai ouvir de fato, isso acontece no movimento de rebote do 

gesto em um processo ascendente. O gesto é formado por dois movimentos: o 

movimento descendente e o movimento ascendente, este segundo, é uma 

consequência do primeiro gesto descendente ao qual chamamos de rebote.  

 

 O tempo escrito na partitura acontece quando o gesto está na parte baixa, mas 

o som só vai ser ouvido ao final do movimento ascendente, do Rebote.  
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 Detalhando ainda mais um pouco, o gesto de Rebote tem duas funções: a 

primeira é indicar onde o som vai ser ouvido; e a segunda, que também serve de 

Levare para o próximo movimento descendente - o próximo tempo.  

 A melhor forma de regência é a antecipação total das informações com 

bastante tempo, não apenas no Rebote como acabamos de mostrar. É uma forma de 

regência muito utilizada especialmente nos tempos lentos. O Regente mostra todas as 

suas intenções com bastante antecedência. Em geral há uma defasagem de pelo 

menos um tempo entre o gesto e o resultado sonoro.  

 Este tipo de regência é utilizada para antecipar eventos importantes, como: 

mudanças bruscas de andamentos, dinâmicas, assim como entradas e cortes de 

instrumentos ou vozes. Há pelo menos duas situações inevitáveis de antecipação: 

quando o episódio musical acontece, por exemplo, sobre o terceiro tempo, a indicação 

a esse novo episódio ocorre sobre o segundo tempo; ou quando o episódio musical 

ocorrer na subdivisão do tempo (por exemplo, na parte fraca do tempo), a indicação 

acontece na parte forte do tempo, antecipando assim a informação. 

 Em resumo todos os tipos de regência antecipada são os mais interessantes. 

Por meio desta técnica, o Regente mostra suas intenções antecipadamente e o 

resultado sonoro vem posteriormente ao sinal como uma consequência. O músico 

precisa de algum tempo para processar as informações e realizar o que se pede, por 

isso a necessidade de antecipar as informações. 

 O verdadeiro Regente sabe discernir o que é realmente importante destacar no 

seu gesto, enfatizando o que é necessário e dando liberdade para que o músico faça 

música.  
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 Em uma obra com previsibilidade e regularidade no tempo da música, não há a 

necessidade de marcar compasso do princípio ao fim como se fosse um metrônomo, o 

mais importante dentro do pulso, é mostrar elementos musicais importantes para a 

compreensão da obra e trabalhar a sonoridade de cada ideia ali contida, com gestos 

claros, simples e antecipados, tendo como foco a compreensão da partitura. 



 

  

REGÊNCIA 
Emanuel Martinez: maestro e professor 
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 Muitos Regentes não se concebem subir num Podium sem uma Batuta na mão. 

Historicamente ela surgiu como técnica da regência apenas depois dos “batteurs de 

mesure”, batidas ruidosas no chão com um grande bastão, marcando os tempos e cuja 

figura emblemática foi o compositor Jean-Baptiste Lully (1632-1687) no séc. XVII.  

 A prática ruidosa foi substituída pela condução silenciosa no século XVII, pelo 

Konzertmeister, o Spalla do primeiro violino, que conduzia os demais músicos por 

meio de movimentos com o arco e da cabeça, para estabelecer o tempo e as 

dinâmicas. Seu coadjuvante era o Kapellmeister o qual conduzia os músicos do cravo 

ou do órgão. No século XVIII com o surgimento da orquestra de Mannheim e da música 

sinfônica, surge a função do músico ensaiador e diretor. Johann Stamitz (1717-1757) 

foi o primeiro grande diretor desse grupo. Inicialmente ele era o Konzertmeister e, 

além de estabelecer o tempo e as dinâmicas, conseguia obter grande refinamento 

interpretativo. Diversos compositores ao longo do século XVIII dirigiam os músicos à 

sua disposição do cravo ou do órgão.  

 Um dos primeiros diretores de orquestra a utilizar a Batuta, nos moldes que 

hoje conhecemos, foi Ludwig Spohr (1784-1859). 

 A Batuta pode funcionar como um prolongamento da mão direita, um 

prolongamento ótico, mão esta que tem como principal função a marcação dos 

compassos, podendo auxiliar a esquerda em suas funções inerentes; já a mão 

esquerda, com suas sutilezas, exprime nuances, fraseados, cores, indica as entradas 

dos instrumentos e vozes, suscita a expressão, entre muitas ouras funções. O maestro 

Charles Munch (1891-1968), dizia que “a Batuta não é indispensável, mas serve para 

tornar mais visíveis e claros os movimentos do maestro, devendo integrar-se a ele 

como se fosse um só corpo”.  

 Isso significa que a Batuta deve funcionar como um prolongamento de seu 

braço, “um dedo mais longo”, tendo como principal objetivo a função de amplificar o 

campo de visão do braço direito, facilitando a visão dos Diagramas e das intenções do 

Regente. Às vezes, as duas mãos podem inverter as funções ou até mesmo uma mão 

servir de espelho para outra com a intenção de reforçar certa passagem, como num 

momento difícil ou num trecho que assim o exija. As mãos, a princípio, devem atuar de 

forma coerente e independentes, mas integradas de tal maneira que uma 

complemente a outra.  

 Alguns Regentes não gostam de utilizar a Batuta, um dos primeiros a dirigir 

uma orquestra sem ela foi o maestro russo Vassily Safonoff (1852-1918). Outro 

maestro que se destacou também pela abstinência foi o maestro russo Leopold 

Stokowsky (1882-1977). Já o maestro italiano Arturo Toscanini (1867-1957) não 

dispensava a Batuta, pois achava que suas mãos não eram suficientemente 

expressivas.  
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 Alguns Regentes acham que a Batuta é um economizador de energia, outros 

acham que é uma necessidade expressiva, dá maior precisão, enquanto que para 

outros a Batuta inibe a expressão da mão, é um complicador por ser um objeto que 

fica na mão o tempo todo. Alguns maestros utilizam a Batuta para movimentos de 

precisão rítmica em movimentos rápidos, já outros preferem não usa-la nos 

movimentos lentos, dando maior vazão à expressividade de suas mãos. Os Regentes 

antigos achavam que a Batuta era um símbolo de poder e domínio. 

 Ela deve ser utilizada como ferramenta e sempre na mão direita, deixando que 

a mão esquerda seja mais comunicativa. Alguns Regentes canhotos utilizam a Batuta 

na mão esquerda, o que é um erro, já que seu uso está ancorado numa convecção 

internacional. Alguns Regentes reclamam de ter que aprender a mão direita a reger. A 

minha pergunta agora é, como fica um pianista canhoto, ele só toca a mão esquerda 

da música? O que ele tem que fazer é desenvolver a sua habilidade da mão direita. 

Seja destro ou canhoto, o pianista precisa desenvolver a habilidade em ambas as mãos 

para poder tocar piano.  

 

 Existem diversos modelos e tamanhos que se adaptam à maioria dos Regentes. 

Algumas são feitas em madeira, fibra de vidro, fibra de carbono, marfim ou Bambu, 

com empunhadura de madeira, metal, cortiça ou outros produtos. A escolha vai da 

disponibilidade financeira de cada Regente e do 

gosto pessoal. Alguns Regentes mandam 

confeccionar conforme seu gosto.  

 Há uma norma universal para se pegar 

uma Batuta e essa norma é utilizada pela 

maioria, mas isso não impede que cada Regente 

faça uso dela com outras posturas.  
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  A princípio, a empunhadura (onde se 

segura) deverá ficar encostada ao centro da 

mão direita e o todo da batuta deverá ter o 

tamanho equivalente ao antebraço, da parte 

interna da curva do cotovelo à ponta dos 

dedos. 

  O Regente ao empunhar uma Batuta, 

precisa pensar que os músicos estão à sua 

frente, assim a Batuta precisa estar virada para 

os músicos, como um prolongamento de seu 

braço. O pulso, a Batuta e o antebraço 

devem ser uma única evitando ‘quebrar’ o 

pulso, no entanto, em passagens expressivas 

é aceitável utilizar as articulações do pulso e 

antebraço para evidenciar uma passagem 

expressiva da música.  

 A Batuta não pode ser pesada, 

porque o uso prolongado dela criará dores 

ou tendinites nos braços e no ombro, assim 

o Regente deverá buscar preferencialmente Batutas leves. Atualmente as mais leves 

são construídas em fibra de vidro ou carbono e a empunhadura construída em cortiça.  

 Ter o peso bem distribuído 

também é uma virtude das boas 

Batutas, ou seja, a empunhadura 

deverá ter o mesmo peso que todo o 

corpo da Batuta. Pode se fazer um 

teste simples: esticar o dedo 

indicador, como se estivesse 

apontando para algo, coloca a 

Batuta sobre o dedo e encostar a 

empunhadura no dedo e deixando o 

restante do corpo suspenso e em 

equilíbrio, permanecendo reto e sem 

cair do dedo. Aí o Regente terá uma Batuta com peso equilibrado: empunhadura e o 

corpo da Batuta. Pequenos cuidados que farão a diferença. O modelo da empunhadura 

vai do gosto de cada um. 
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 Uma criança quando começa a dar os seus primeiros passos, se apoia em todos 

os objetos disponíveis ao alcance de suas mãos para tentar se manter em pé, com essa 

atitude e de tanto insistir, ela consolida sua sensibilidade e técnica de se manter 

equilibrado sobre os pés sem cair até chegar ao ponto de não precisar mais pensar 

como fazer para não cair. Na regência o processo é semelhante, a consolidação do 

gestual só virá com a repetição à exaustão que fará com que o Regente, com o tempo, 

não precise mais se preocupar em fazer determinado gesto, ele ficará automatizado, 

para obter determinado resultado musical. O estudo, perseverança e a repetição 

ajudarão na automação e na preparação intelectual e física do Regente, fazendo-o 

dominar as principais técnicas do gestual. 

 A técnica da regência segue padrões universais que podem não ser definitivos, 

já que a arte está em constante evolução e adequação, mas hoje esses são os 

parâmetros internacionais utilizados e aceitos por todos os grupos musicais do 

planeta.  

 O Diagrama pode se ajustar às intensões musicais e à personalidade de cada 

Regente. Há a possibilidade de ter algumas liberdades gestuais tendo como parâmetro 

a técnica universal do gesto.  

 Observe como isso é importante: o Regente assumiu um determinado grupo 

musical que teve outro Regente anterior que não seguia qualquer padrão universal da 

regência, isso trará inicialmente, grandes dificuldades de trabalho entre você e o 

grupo, já que o grupo estava acostumado a “qualquer coisa” que o seu antecessor 

fazia.  

 Quando se utiliza a técnica universal da regência, mudanças de Regente não 

provocam traumas nos músicos, eles conhecem todos os padrões, mesmo os 

estudantes, necessitando apenas de adaptação à personalidade do novo Regente, que 

poderá ter uma nova visão da partitura, ou quem sabe, um novo foco de trabalho, o 

que não é tão traumático. 

 Vamos conversar sobre alguns pontos genéricos: 

 O Regente deve manter-se em uma posição cômoda, de tal forma que os gestos 

sejam claramente visualizados por todos os músicos e sem dificuldades. Em primeiro 
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lugar, ao ficar em pé, o Regente deverá ter uma posição relaxada, braços caídos ao 

lado do corpo, pés ligeiramente afastados para oferecer equilíbrio ao corpo, cabeça 

erguida, ombros para traz oferecendo uma postura altiva e o ventre recuado, não 

demostrando posição de desleixo.  

 A estante de música não deve ficar despercebida e deve ser adequada à 

regência. Há dois tipos de estante: a estante para 

músico instrumentista (veja a imagem) e a estante 

de regência. A estante de músico possui uma 

angulação de aproximadamente 45 graus, ele utiliza 

este tipo de estante, porque ele toca sentado, 

enquanto que a estante de regência possui uma 

angulação de 90 graus em relação ao chão (veja 

imagem abaixo), porque o Regente encontra-se em 

geral em pé e sobre um estrado.  

 Por que isso é tão importantes? Se coloque no lugar do instrumentista, ele está 

sentado com sua estante na posição de 45 graus aproximadamente, ele utiliza-se  da 

visão periférica para observar a partitura à sua frente 

e o Regente no mesmo golpe de vista. Se o Regente 

utilizar esse tipo de estante, vai atrapalhar a si próprio 

porque vai precisar utilizar gestos ou acima da estante 

para não esbarrar nela, ou empregará gestos mais 

baixos que ficarão parcialmente escondidos atrás da 

estante, criando também dificuldades ao músico de 

observar o Regente, como opção, o músico vai olhar o 

mínimo possível para o Regente e sim dedicar-se à 

sua partitura. Já com uma estante horizontal a 90 graus, acondicionada abaixo da linha 

da cintura, o Regente poderá manter seu gestual baixo no campo de visão do 

instrumentista/cantor sentado, facilitando a vida de todos.  

 Lembre-se que músico não olha diretamente para o Regente, ele se utiliza da 

visão periférica, como diz o maestro Colin Davis (1927-2013), “o poder de ver sem ver”. 

Em alguns momentos importantes ou críticos da partitura, o músico olhará 
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diretamente ao Regente, podendo-o ver por inteiro e não escondido atrás de uma 

estante. Outro agravante é se o Regente está sobre um podium, ai fica tudo muito 

mais alto, dificultando ainda mais a leitura do músico.  

 A regência necessita estar na 

linha de visão do músico, ou seja, 

diante dos seus olhos, não importando 

se eles estão sentados ou em pé.  

 Músicos sobre estrados em 

níveis diferentes, a nossa linha de 

regência visa o músico que está mais 

próximo de nós, o mais baixo, porque os demais, como estão mais altos poderão ver o 

Regente sem grandes dificuldades.  

 O posicionamento do Regente e do gesto depende de alguns fatores que 

podem mudar de pessoa para pessoa. Devem ser levadas em consideração algumas 

variantes: 

 A estatura do Regente; 

 O posicionamento dos músicos; 

 O tamanho do conjunto musical; 

 Estar ou não sobre um podium. 

 Outra observância vai para a posição dos braços, para que não fiquem 

esticados em demasia.  

 



Post Scriptum # 15 - A postura do Regente                                                                                            4 

 

Site: https://martinezemanuel.wixsite.com/conductor 

 Deixar o braço próximo da posição oval, próximo da posição hexagonal. A mão 

deverá estar no prolongamento do braço e os dedos sempre juntos de forma natural e 

côncava. 

 O gestual do Regente é sempre constante, uniforme e o mais natural possível, 

observando que nas diferentes tensões musicais utilizem-se as articulações mais 

convenientes. Gestos grandes e distantes do corpo vão produzir maior amplitude 

sonora, já o inverso, gesto pequeno, reduzirá sonoridades em graus mais contidos; 

tempos lentos poderão utilizar gestos mais expressivos e abrangentes, enquanto que 

em tempos rápidos a utilização de gestos menores propiciará maior precisão e menor 

fadiga muscular. Quanto mais rápido for o tempo da música, menor deverá ser o 

gesto, direcionando o foco para uma alavanca menor, como o antebraço, pulso e os 

dedos. A situação musical vai estabelecer a alavanca mais apropriada. Ter a 

preocupação de não movimentar o ombro e de não movimentar o corpo 

desnecessariamente, já quando não estiver utilizando uma mão, deixa-a paralela ao 

corpo para não atrapalhar a comunicação. 

 Raramente as duas mãos precisam repetir o mesmo sinal, em duplicidade, em 

forma de espelho. Na utilização das duas mãos simultaneamente (em espelho), os 

gestos, em nenhum momento, devem se cruzar. O limite do gesto é o centro do corpo.  

 As informações claras e objetivas de cada mão facilitam a decodificação correta 

das informações. Quando o Regente vai realizar uma indicação, como uma entrada, 

uma admoestação, os olhos e a cabeça devem antecipar essas informações. 

 Ao se utilizar de diversas indicações com uma mesma mão, evitar emendar uma 

informação na outra. Tentar dentro do possível, desvincular as informações, com uma 

rápida anulação do gesto da mão esquerda, - uma pequena interrupção do movimento 

- criando uma pausa entre cada indicação. A emenda das indicações poderá fazer com 

que a segunda indicação fique despercebida. 

 Quanto ao uso da batuta, esta deverá ser utilizada como prolongamento do 

braço. Cuidar para que ela não forme um ângulo de 45º em relação à mão que a 

segura.  
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 A batuta deverá funcionar como um facilitador da regência, tornando-se um 

prolongamento do braço, auxiliando na compreensão do Diagrama e aproximando o 

gesto dos músicos. A batuta deverá ser por convenção, utilizada sempre na mão 

direita, mesmo para os canhotos.  

 Utilize como referencial o seu corpo para estabelecer limites para seus gestos 

para que eles não se percam no espaço. Quanto menor o gesto mais objetividade vai 

obter. Gestos grandes em demasia se perdem na objetividade.  

 

 Os limites sugeridos, como referência para o gestual são os seguintes: altura da 

visão na parte superior, altura do umbigo na parte inferior, nas laterais tentar 

concentrar o gestual entre os ombros, evitando o cruzamento das mãos ao centro do 

corpo. 
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 A mão que demonstrar maiores dificuldades, esta deverá receber uma atenção 

especial e ser mais exercitada. Quando não utilizar uma das mãos, mesmo que por um 

pequeno lapso de tempo, deixe-a relaxada junto ao corpo, mas quando precisar utilizá-

la prepare-se com tempo hábil e na posição correta, chamando a atenção para uma 

nova indicação ou advertência. Toda a atividade que parta da inércia do braço deve ser 

precedida de um sinal de atenção e de um gesto preparatório. O gesto deve ter um 

motivo claro, uma justificativa plausível, com informações objetivas e pertinentes ao 

que se pretende alcançar com o movimento. Gestos aleatórios e sem sentido podem 

confundir o músico. Havendo insistência em gestos inúteis, o músico poderá deixar de 

acompanhar o Regente para não comprometer a sua atuação. Lembre-se que você é 

um contra todos, por este motivo o músico precisa acreditar no que o Regente está 

fazendo e ser estimulado a seguir essas orientações, por este motivo, as indicações 

precisam ter um objetivo muito claro. Se o Regente for ignorado pelo músico, o 

Regente perdeu seu objetivo frente ao seu grupo.  
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 Os movimentos iniciais da regência são sem dúvida, os mais importantes. Antes 

de irmos adiante, precisamos definir dois termos musicais para esclarecer suas 

funções: o que é Levare e o que é tempo anacrústico? Tempo anacrústico é a 

figura/nota musical ou o conjunto de figuras/notas musicais que se encontram em um 

determinado compasso incompleto, compasso esse que antecede o tempo forte do 

próximo compasso completo logo à sua frente.  

 Já o Levare regencial, é o movimento do braço que antecede os sons musicais 

indicando como essas figuras/notas musicais devem ser realizadas. É no gesto do 

Levare ou in levare, que realizamos o movimento preparatório que antecede no início 

da execução musical.  

 Na regência, é sem dúvida um dos mais importantes gestos, o mais importante 

gesto inicial. Se esse gesto não for claro, nada acontece, nele deve conter todas as 

informações pertinentes, como: intensidade, andamento, quem e como se deve 

começar, o caráter musical, que tipo de sonoridade, entre outras informações. Este 

gesto se aplica sempre no início de cada obra ou a qualquer momento após qualquer 

interrupção, anulação ou suspensão do tempo, seja ele, na retomada de um 

movimento, na mudança de tempo com interrupção, após uma Fermata com corte ou 

pausa, após um gesto passivo, entre muitas outras possibilidades. O processo inicial do 

gesto é formado por três etapas:  

1. A primeira parte do processo é um gesto de atenção, um gesto estático, 

que tem por objetivo chamar a atenção dos músicos e dar um pequeno 

espaço de tempo para o posicionamento dos instrumentos. Nesse 

momento, no levantar das mãos, o regente começa a sintonizar a música 

em sua mente, para que na etapa seguinte, num processo não verbal, 

informe com a precisão o que se pretende ouvir na primeira nota escrita na 

obra. Quanto tempo demora este processo? O suficiente para que todos os 
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instrumentistas se posicionem e a seus instrumentos. Onde se posiciona 

este gesto de atenção? É posicionado na posição equivalente a dois tempos 

antes do início da música, isso quer dizer que, se a música inicia no quarto 

tempo de um compasso quaternário, a posição das mãos deverá ser sobre a 

posição do segundo tempo desse compasso; se a música inicia no primeiro 

tempo, o sinal de atenção acontece sobre o terceiro tempo do compasso 

anterior. 

Alguns regentes – preocupados - quando levantam o braço, demoram tanto 

tempo para passar para a segunda parte do processo - aproveitando este momento 

para ficar chamando a atenção “disso” ou “daquilo”, ou até alterar alguma co isa de 

última hora – que acabam desconcentrando e cansando os músicos que já estão 

prontos para tocar. Este não é o momento de falar absolutamente nada ou de 

modificar alguma coisa. O ensaio existe para isso. Sempre pode dar alguma coisa 

errada, já que pode ter algum músico que não entenda a informação de última hora 

comprometendo a apresentação. Esta postura de atenção é um processo rápido, 

apenas para chamar a atenção dos músicos e permitir que estes se posicionem com 

seus instrumentos – nada mais. Mas... vamos supor que exatamente neste momento 

aconteça algo inesperado com um dos músicos, ai o Regente deve baixar os braços e 

aguardar até que o problema esteja solucionado - se o problema ocorreu com um 

instrumento de sopros, por exemplo, deve-se aguardar resolver o problemas da forma 

mais rápida possível, mas se o problema for em um instrumento de cordas, ou em um 

instrumento de dobra, isso pode ser resolvido fora do palco, o músico sai de cena 

discretamente e o processo de atenção reinicia-se imediatamente passando para a 

segunda parte do processo sem demora: 

2. O gesto do levare, propriamente dito, é o mais importante e corresponde 

ao processo de respiração. Não importa onde começa a música, sempre 

haverá um gesto de levare, seja ele sobre um tempo tético ou sobre um 

tempo anacrústico. É neste gesto que o regente deve informar tudo o que 

for necessário para o correto início da apresentação.  Um bom início traz 

segurança para uma boa apresentação. Gestos mal resolvidos poderão 

jogar tudo a perder.  
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Onde deve começar o processo do levare? Vamos pensar em uma partitura que 

se inicia no terceiro tempo: o gesto de levare sai do gesto de atenção que está sobre o 

primeiro tempo, e vai na direção do segundo tempo – este é o levare - que por 

consequência leva ao terceiro tempo, onde tem a música escrita. Por indução deste 

gesto o músico já tem a possibilidade de ouvir mentalmente a música de forma 

antecipada em sua mente, o que resultará no correto início da música. Ou seja, o 

músico percebe a música um tempo antes de esta acontecer de forma física e antes de 

chegar ao ouvido do público. 

3. O gesto do ataque é uma consequência do levare, que corresponde ao 

início da obra É apenas nesse momento que o público terá o prazer ou o 

desprazer de ouvir o que o regente acabou de fazer. 

Baseando-nos no exemplo acima: no primeiro tempo do compasso inicia-se o 

processo com o sinal de atenção - um gesto estático, em seguida segue-se em direção 

ao segundo tempo do compasso, processo esse que chamo de “levare”, que, sem 

interrupção, culminará no terceiro tempo, onde a música inicia.  

Lembrando que a altura das mãos sempre vai depender da disposição dos 

músicos: se estão sentados ou em pé. 

 Os compassos anacrústicos iniciais, encontram-se sempre sem os 

primeiros tempos, o que chamamos de compasso acéfalo (sem cabeça, sem início), 

assim esse compasso é formado apenas por tempos fracos ou por suas subdivisões. 
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Após esse compasso poderá haver um compasso completo – veja os dois exemplos 

acima.  

No gesto sobre os exemplos acima com os grifos em vermelho, o regente 

deverá ter clareza nas informações que vai transmitir, do contrário o grupo musical 

terá muitas dificuldades em iniciar corretamente seguindo um princípio básico do 

gesto: “corresponder exatamente ao que se pretende obter”.  

Vou relatar um pequeno episódio ocorrido com um ex-aluno meu na UNESPAR 

- Escola de Música e Belas Artes do Paraná, ocorrido na época em que fui professor na 

instituição e a orquestra era também utilizada para a prática de regência dos alunos da 

matéria. No início da aula de prática de regência junto à orquestra eu informei à 

orquestra, na frente de todos os alunos, que os músicos, naquele ponto da aula, 

deveriam se limitar a responder exatamente à informação contida no gesto, 

independentemente da escrita musical ou do que o Regente viesse a dizer. Meu 

principal objetivo, nessa fase, era forçar ao aluno a necessidade de ter consciência 

exata da linguagem gestual. O ensaio iniciou e a orquestra respondeu às informações 

do gesto, o que não atendeu á expectativa desejada do Regente. O aluno de regência 

interrompeu o ensaio e solicitou verbalmente: “o início da obra deve ser tocado em p 

(piano) e não na dinâmica que vocês estão tocando”. Os músicos ouviram atentamente 

e ao reiniciar o ensaio, seguiram novamente as informações contidas no gesto do 

aluno e como era de se esperar, ocorreu o mesmo problema, a orquestra tocou 

novamente como antes, não atentando para as palavras do jovem Regente. O que 

estava errado? O Regente queria que a orquestra tocasse em p (piano), a partitura 

também solicitava isso, no entanto, seu gesto era demasiado enérgico e grande para 

gerar essa resposta na orquestra. Depois de algumas trocas de informações com o 

Spalla, o Regente entendeu que seu gesto estava em desarmonia com suas palavras e 

com o conteúdo da partitura. Esse exemplo vem apenas para mostrar a importância 

das informações contidas em um gesto. O gestual é uma forma de comunicação e para 

isso, a comunicação deve ser clara para que quem a leia, possa entender a mensagem 

contida no gestual, como fazem os mímicos, que sem palavras explicam algum fato 

apenas com a força do gesto. 



Post Scriptum # 16 - Levare, Anacruse e Corte Final                                                                             5 

 

Site: https://martinezemanuel.wixsite.com/conductor 

Ao final de um movimento, ao final de uma obra, ou em algumas outras 

circunstancias há a necessidade de finalizar ou interromper a música, para isso 

utilizamos um gesto chamado de “Corte”. Há várias circunstâncias onde este gesto se 

faz necessário. Genericamente podemos classificar de duas maneiras a sua utilização: 

1. Corte final: Este tipo de corte não pressupõe qualquer tipo de 

continuidade na música. É utilizado para encerrar completamente a 

apresentação de um movimento ou de uma obra.  

2. Corte intermediário: Este tipo de “corte” prevê uma interrupção 

momentânea e a posterior continuidade. Em geral é feito em razão de 

uma cesura pós Fermata, uma “grande pausa”, ou por algum outro tipo 

de suspensão, interrupção indicada na partitura. Sempre que isso 

ocorre, deve-se pensar como uma interrupção provisória do gesto, 

sendo logo retomado, no mínimo, por um gesto de levare que 

antecipará a retomada.   

Os “cortes” podem ser indicados de várias maneiras, isso vai depender da obra, 

do momento da interrupção e até da formação do próprio regente, de qualquer forma 

usualmente utiliza-se um movimento semicircular horizontal de dentro para fora e que 

se interrompe em um determinado ponto.  

 

 

 

 

 

 

 

Corte com ambas as mãos 
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Os “cortes” podem ocorrer sobre uma fermata, sobre um tempo inteiro, sobre 

uma subdivisão de tempo e até sobre uma barra de compasso. Não havendo nenhuma 

indicação de rallentando ou fermata, os “cortes” devem ser feitos, no tempo, dando 

posterior continuidade a musica. 

No exemplo abaixo temos uma Fermata logo no primeiro compasso da 

Abertura. Pode-se realizar um “corte” logo após a Fermata, esse “corte” será curto o 

suficiente para uma respiração, indicado por um gesto de levare, para dar 

continuidade à música no segundo compasso. 

 

 



Post Scriptum # 16 - Levare, Anacruse e Corte Final                                                                             7 

 

Site: https://martinezemanuel.wixsite.com/conductor 

O domínio, a consolidação do gesto só acontece pela disciplina e constante 

repetição no estudo privado e diário. Quem é instrumentista já sabe muito bem disso, 

e o Regente deve igualmente saber, já que a princípio ele é um instrumentista ou um 

cantor e conhece a rotina. Assim, é imprescindível uma boa formação acadêmica e que 

o Regente seja, no mínimo, um bom instrumentista, um bom cantor. Não adianta fazer 

de qualquer maneira, o objetivo final é a perfeição, o domínio do gesto e das 

informações da partitura.  

Em nenhum momento o Regente deve utilizar o seu grupo como cobaia para 

estudar, isso deve ser feito em casa, no estudo pessoal. Os grupos musicais dentro e 

fora da academia pretendem fazer música e não ser cobaias de Regentes 

inescrupulosos que não estudam sua parte. Qual a autoridade do suposto Regente 

quando solicita ao músico que estude a sua parte, se ele mesmo não o faz? O Regente 

deverá estar pronto para o primeiro ensaio e o ensaio precisa ser planejado 

oferecendo maior segurança e confiança ao músico fazendo fluir todo o trabalho. 
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 A Fermata é uma das técnicas mais difíceis, tendo em vista as diferentes utilizações, 

formas e abordagens.  

 O que é a Fermata? Segundo os teóricos e dicionários especializados, é uma parada, 

uma suspensão do movimento, suspensão da sonoridade e do diagrama, o prolongamento do 

som ou de uma pausa além do tempo estabelecido pela figura original. Também pode indicar 

uma cadência, uma improvisação, um recitativo, uma narração, uma ornamentação. São 

muitas as possibilidades de sua utilização. 

 As Fermatas podem ser curtas, médias ou longas e essa duração vai depender do 

sentido estético de cada obra e da visão artística que o Regente oferece à partitura. 

 O Regente ao se deparar com uma Fermata precisa determinar três procedimentos: 

como chegar, como representar (como indicar) e como sair dela. 

 Em geral, quase toda a Fermata é precedida de um ritardando e a indicação gestual é 

feita pelo alargamento sutil do diagrama e pela diminuição do andamento sobre os últimos 

tempos que a antecedem. O Regente pode utilizar como referência o seguinte critério: se a 

Fermata for curta o ritardando é mais sutil, mas se a Fermata for longa, o ritardando é mais 

predominante. Isso não é uma regra, é apenas uma sugestão, um critério estético de 

utilização. 

 A Fermata pode ser indicada por alguns símbolos que veremos mais adiante, mas a 

forma mais utilizada é a de um ponto coberto por um semicírculo.  

 

 Vamos supor que a indicação da Fermata seja apenas para a realização de um 

ornamento, uma pequena cadência de passagem, o Regente não interfere, apenas permanece 

estático (regência passiva), acompanhando a realização da cadência, e ao seu término segue 

dirigindo normalmente após indicar o Levare. As partes tocadas ou cantadas sob o símbolo da 

Fermata, em geral, não precisam ser dirigidas, salvo no caso onde haja mais de uma parte - 

instrumental ou vocal - para que as partes aconteçam juntas. Em muitos casos, o maestro nem 

precisa se preocupar com esse tipo de cadência, porque os solistas na maior parte das vezes, 

pelo olhar entre si, podem controlar o desenrolar da sequência.  

 No “Stabat Mater” de Gioachino Rossini (1792-1868), veja imagem abaixo, não há uma 

Fermata escrita, mas temos uma cadência livre para duas vozes que devem ser regidas para 

que caminhem juntas do início ao fim da passagem. Outra possibilidade é deixar que os 

cantores se olhem e estabeleçam o ritmo da realização da passagem. Pessoalmente, eu prefiro 
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conduzir a passagem para evitar que cada cantor tenha suas liberdades e haja desencontros 

desnecessários. 

 A Fermata ao longo dos tempos teve outras finalidades, como por exemplo, na época 

de Bach indicava uma nota mais tenuta, um pouco mais longa, seguida por uma breve 

respiração, podia indicar um final de fraseado e não deveria ser demasiadamente longa para 

que o texto fosse bem compreendido, já que muitos destes coros deveriam ser cantados pela 

congregação.  

No próximo exemplo temos o Chorale extraído do Motette “Jesu Meine Freude” (BWV 227) de 

Johann Sebastian Bach (1685-1750). Verificamos nessa partitura dois tipos de Fermatas: a 

Fermata final que não precisa de maiores comentários e as demais que têm por objetivo 

indicar o fim do fraseado e a respiração.  
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 Na ultima página da mesma obra, a última Fermata, indica o final do movimento, por 

isso deverá ser um pouco mais sustentada seguida de um corte final.  
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 A gama de possibilidades é enorme para a indicação e utilização da Fermata.  

1. Basicamente temos os seguintes tipos de Fermata: 

2. Fermata como prolongamento de um valor métrico; 

3. Fermata de Cadencia; 
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4. Fermata seguida por pausa; 

5. Fermata com corte; 

6. Fermata sem corte; 

7. Cesura com suspensão da sonoridade; 

8. Fermatas sucessivas; 

9. Fermata sobre pausa; 

10. Grande pausa. 

 No próximo post vou mostrar algumas das Fermatas mais usuais. 

 

 

 



 

  

REGÊNCIA 
Emanuel Martinez: maestro e professor 
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Como chegar, como são representadas e como sair. 
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 A seguir, vamos conhecer os principais e diferentes tipos de Fermata, como elas 
são representadas e como elas devem ser regidas. A Fermata é uma das técnicas mais 
difíceis da regência, tendo em vista as diferentes utilizações, finalidades e formas.  

 Pode ser indicada através de diferentes símbolos atendendo às necessidades da 
interpretação, mas o símbolo mais difundido é o de um ponto coberto por um 
semicírculo (imagem acima). A seguir vamos conhecer algumas de suas utilizações e 
seus contextos: 

1. Fermata como prolongamento de um valor métrico 

 Ao olhar a imagem acima num contexto isolado, a Fermata, indicada no grifo, 
pode sugerir algumas possibilidades: uma cadência (vocal ou instrumental), a execução 
de um ornamento mais prolongado, ou simplesmente indicar a suspensão do diagrama 
e do valor métrico como o fim de uma frase, um movimento ou simplesmente indicar 
uma nota sustentada (para demonstrar uma virtuosidade, um clímax ou enfatizar um 
momento dramático da frase, entre outras opções) que levará neste caso à 
continuidade da obra, indicar um repouso, uma respiração mais profunda quase “a 
tempo”, como é o caso dos corais de Bach já mencionados no post No. 17. 

2. Fermata de Cadência (Cadenza) 

 Quando a Fermata é colocada entre duas figuras (notas) sabemos que neste 
lugar há a possibilidade de se realizar uma Cadenza, uma improvisação, um recitativo, 
uma narração com a indicação de um texto previamente escrito ou improvisado ou 
espaço para uma breve cadencia ornamental, seja ela vocal ou instrumental.  

 

 

 



Post Scriptum # 18 – Tipos de Fermata – Parte I                                                          2 

 

Site: https://martinezemanuel.wixsite.com/conductor 

 Veja a indicação das Fermatas no “Concerto No. 3 para Piano e Orquestra” em 
Do m, Op. 37 de Beethoven. Neste exemplo temos a indicação de uma Fermata de 
Cadenza. Observe: 

 

 Olhando a imagem, no grifo do último compasso – parte do piano solista - 
temos a representação de duas Fermatas: a primeira encontra-se sobre a primeira 
pausa do solista, enquanto que a orquestra sustenta o último acorde em Do m na 
segunda inversão, indicando assim para o solista que a parte da orquestra está 
encerrada e que ele deverá apresentar a sua cadência ao piano. A preparação para 
essa cadência se dá com um pequeno rallentando da orquestra seguindo o corte do 
som orquestral, liberando o solista para o início da sua Cadenza e sem limite de tempo. 

 O Regente limita-se a acompanhar passivamente a performance do solista 
interrompendo a marcação do Diagrama deixando-os em posição de repouso, dando 
total liberdade ao solista e acompanhando sua apresentação; já a segunda Fermata 
encontra-se sobre a pausa ao final do compasso na parte da orquestra e na parte do 
solista, indicando como será o término da Cadenza, funcionando como um guia para 
que o Regente possa chamar a atenção da orquestra e retomar a parte final do 
movimento do concerto. Nesta época era tradição concluir a Cadenza com um trinado 
do solista e a sua resolução (indicada pela appoggiatura) induzirá a orquestra a 
prosseguir sua parte, que em geral é a Coda do movimento.  
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Quando o solista iniciar o trinado, o Regente 
chama a atenção dos músicos para que se 
posicionem, e no momento combinado há a 
indicação do trinado com sua resolução e a 
retomada da orquestra, realizando todo o 
processo de retomada gestual com o Levare. 

A princípio, Beethoven escreveu uma Cadencia 
para ser tocada neste lugar, mas, não há a 
obrigatoriedade de se tocar a Cadência original 
do compositor, podendo ser trocada por outra, 
escrita por algum outro compositor - Mozart 
escreveu diversas para os concertos de 
Beethoven - ou mesmo uma Cadência escrita 

ou improvisada pelo próprio solista, empregando elementos dos temas e motivos que 
integram o primeiro movimento - Allegro com brio. Não há uma duração mínima ou 
máxima para a apresentação da Cadência, depende exclusivamente de cada intérprete 
e do bom senso. Este é um momento só dele, onde a orquestra não toca nada e 
permanece em silêncio até chegar ao momento em que a orquestra voltará a tocar sob 
o comando do Regente.  

 Em geral a cadenza é uma parte de alta virtuosidade, onde o solista mostrará 
sua técnica e 
genialidade, seja 
ele instrumentista 
ou cantor. No 
exemplo abaixo 
observamos outra 
situação para uma 
possível cadência. 

 O Soprano 
solo, ao final da 
primeira parte vai 
se deparar com um 
Fa# que pertence 
ao acorde de Re 
maior, acorde este 
indicado com uma 
Fermata. A cantora 
poderá se desejar, 
realizar uma 
Cadenza 
ornamental de 
pequena duração, 
já que os 
instrumentos 
sustentam o 
acorde até à finalização da cadência. Veja a imagem abaixo: 
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 Neste exemplo a Cadência é preparada a partir do compasso nove (compasso 
anterior à Fermata) com a inserção de um pequeno rallentando que se inicia nas notas 
Do e La da parte do solista com alterações significativas nos dois compassos.   

 Para provocar o rall, modificamos ligeiramente esses dois compassos (nove e 
dez) inserindo notas de passagem: um Si após o Do e um Sol após o La, transformando 
duas semínimas em quatro colcheias. Dessa forma, além de induzir ao rall., muda-se a 
forma de interpretar a passagem musical com a atribuição de funções diferentes para 
cada uma dessas notas originais – Do e La – que passam a ter a função de 
appoggiaturas de Si e de Sol respectivamente; também no compasso dez, inserimos 
um Sol semínima no primeiro tempo, que também passará a ter a função de 
appoggiatura do FA# preparando dessa forma a “possível” Cadenza da solista. Veja os 
exemplos abaixo: 

 Outras possibilidades de cadência e preparação podem ser realizadas, isso 
dependerá do acordo com o maestro ou do grau de conhecimento de ambos na 
técnica da ornamentação.  

 Abaixo temos a indicação do rallentando sobre o compasso nove e uma 
sugestão de cadência ornamental curta no compasso dez: 
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 Ao concluir a Cadência, o Regente não necessita realizar o corte da Fermata, 
isso acontecerá automaticamente quando a música for retomada no Adagio. O gestual 
de saída do Larghetto pós Fermata indica o Corte da Fermata e automaticamente o 
inicio do Adagio. 

 Quero destacar as características gerais dessas duas Cadências bem diferentes: 
a Cadência ao Piano é longa e pode ocupar alguns longos minutos do concerto, já a 
Cadência do Soprano é curta e pode incluir alguns ornamentos que serão realizados 
em poucos segundos.  

 No Barroco, a cadência dentro das Arias, mostrava o domínio da técnica de 
ornamentação e a capacidade de improvisação e ornamentação do cantor. Por ter 
pequena duração e com a sustentação sonora da orquestra, o maestro não chega a 
abandonar sua posição de regência. Quando há mudança de tempo, como no exemplo 
acima, a atenção por parte do maestro e dos músicos deve ser redobrada.  

3. Fermata seguida de pausa 

 

 

 

 

 

 

  

 A Fermata seguida de Pausa não necessita de Corte, pois a aplicação do 
diagrama na regência da Pausa já funciona automaticamente como um Corte. 
Observe-se que ao se realizar o Corte de uma Fermata, aumenta-se no mínimo, o 
número de tempos do compasso, também podendo inserir involuntariamente uma 
nova Fermata não indicada na partitura que, ampliará erroneamente a duração e o 
número de tempos do compasso.  

 Observe que, no caso de haver alguma indicação de mudança no pós Fermata, 
o gestual e o Diagrama deverão conter todas as informações, as novas características 
já a partir da regência da Pausa. 

4. Fermata seguida por corte 

 

  

 

 

  

 

 Nesta passagem está prevista na partitura, um Corte do som após o processo 
da Fermata. Note-se que a interrupção do tempo acontece apenas pelo processo de 
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indicação da Fermata sobre a Semínima. Ao finalizar o processo, o tempo será 
retomado normalmente no gesto do Corte, não havendo a possibilidade de se criar 
uma nova Fermata, (não escrita) no vazio do Corte, isso significa que, o Corte será no 
tempo da partitura e dará prosseguimento à música. Esse gesto pós Fermata tem 
dupla função: de Corte e de Levare para a continuidade da música. Reforçando, que se 
o Regente corta o som e para o gestual, ele criará uma nova Fermata não prevista na 
partitura.  

 O processo do gestual é o seguinte: indica-se para baixo (Ictus) o início do 
processo da Fermata e ao se realizar o movimento ascendente de Rebote, este 
movimento deve ser no tempo previsto pelo Regente para se efetuar a Fermata. Ao 
chegar ao final da representação e antes do corte, pode haver uma micro parada do 
gesto, como se fosse chamar a atenção dos músicos para a retomada, que será 
efetuada pelo Corte, com o movimento da mão direita para fora do corpo - como se 
fosse um segundo tempo de um compasso ternário - seguindo sem interrupção o gesto 
para cima, complementando o Diagrama desse compasso. Se for analisar friamente 
com a Fermata, o corte e a continuidade, transformou o compasso de dois tempos em 
um compasso ternário, adicionando ao compasso um tempo não escrito nem indicado.  

 

 No extrato acima temos o início do primeiro movimento da Sinfonia No. 5 em 
do menor, Op. 67 de Ludwig van Beethoven (1770-1827) – parte do I Violino.  

 O diagrama utilizado neste movimento, será um Diagrama em 1 (um) tendo em 
vista o tempo sugerido na partitura (Mínima = 108), ou seja, um único gesto 
descendente com seu respectivo Rebote ascendente por cada compasso.  

 O processo regencial para essa obra engloba algumas ações primordiais, para as 
quais eu chamo a atenção:  

 Todo esse primeiro movimento utilizará o Diagrama em 1 (um), ou seja, para 
cada compasso teremos um único ciclo gestual integrado por um movimento 
descendente sobre o Ictus, seguido por outro ascendente de Rebote. 

 Nos compassos com a presença da Fermata sobre a Mínima, o rebote deverá 
ser em movimento moderado a partir do Ictus que, culminará com o final da Fermata.  

 A conexão da Fermata com a retomada do movimento dá-se sem interrupção, 
unindo o final do gesto que indicou a Fermata ao gesto de retomada do tempo inicial 
da partitura, por meio do movimento descendente do braço na direção do Ictus do 
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próximo compasso que inicia com uma pausa de Colcheia. Esse movimento 
descendente representa, num único gesto, o Corte da Fermata e o Levare para o 
próximo compasso.   

 Note-se que neste processo não houve um corte efetivo, houve um conjunto de 
ações gestuais consecutivas que englobaram todas as funções musicais necessárias 
para este momento. Se o Regente realizar um Corte tradicional da Fermata ao final do 
Rebote, como alguns Regentes o fazem, o contexto da partitura será inevitavelmente 
alterado. Ao realizar o corte, inicia-se obrigatoriamente um novo ciclo gestual, que 
engloba um novo recomeço precedido obrigatoriamente por um levare. Todo esse 
processo adiciona à partitura, no mínimo, mais um compasso a cada Fermata, 
lembrando que a Sinfonia encontra-se em um tempo rápido e que utilizamos um único 
diagrama em 1 (um).  

 Outro assunto importante destacar ao olharmos o exemplo acima, temos uma 
ligadura unindo o quarto e o quinto compassos, ambos preenchidos por uma Mínima, 
sendo que a Fermata está indicada apenas sobre a segunda figura (Mínima) ligada à 
primeira. Isso significa que a primeira deve ser regida normalmente em 1 (um), mesmo 
estando ligada à segunda e ao se chegar à segunda mínima, ai sim, a Fermata inicia 
todo o processo regencial já mencionado. Lembre-se, é a Fermata que provoca a 
suspensão tempo e do Diagrama, não a ligadura. 

5. Fermata sem corte 

 A Fermata, com ou sem corte, segue de maneira geral o mesmo padrão de 
representação gestual. O ciclo compreende duas etapas: inicia-se sempre na direção 
da posição do Ictus, - que representa o tempo onde se localiza a Fermata, não 
importando a sua localização dentro do compasso - se a Fermata estiver no segundo 
tempo, como exemplo, o gestual da Fermata será sempre para baixo e sobre o ponto 
do Ictus, após, segue um movimento moderado e ascendente até ao final. Como 
prosseguimento, deve haver a conexão gestual da Fermata com a retomada do tempo 
da musica por meio de um movimento descendente do braço na direção do tempo 
seguinte à Fermata. O movimento do pós Fermata representa, num único gesto, o final 
da Fermata e a preparação para a continuidade.   

 Veja o exemplo a seguir: O trecho foi extraído do Scherzo – Molto Vivace - da 
Sinfonia No. 9, também de Beethoven. É regido em 1 (um), até chegar à Fermata que 
está indicada sobre a Semínima. Neste ponto aplica-se a regra geral para a indicação 
da Fermata e a continuidade da regência da partitura. Como não há um Corte formal, a 
saída deve ser clara, como a indicação do tempo e as características indicadas na 
partitura. 

 O próximo exemplo abaixo foi extraído do Allegro assai da Serenata Haffner KV 
250 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): A regência deste movimento também 
é em 1 (um) e ao chegar à Fermata, o Regente realiza o procedimento padrão e a 
retomada do tempo da música dando prosseguimento à obra. 
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 Observe que a saída desta Fermata possui elementos novos, é diferente: os 
quatro compassos que antecedem à Fermata são em f, isso significa que a indicação da 
Fermata deverá possuir ainda as características dessa dinâmica, mas depois da 
Fermata a indicação da dinâmica é um p, isso significa que a saída da Fermata deverá 
ter novas características gestuais que levem à nova intensão. O caráter da música 
modificou-se no pós Fermata, obviamente a regência também muda.   

Exemplo 1 

 

Extraído do Scherzo – Molto Vivace - da Sinfonia No. 9 de Beethoven 
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Exemplo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído do Allegro assai da Serenata Haffner KV 250 de W. A. Mozart 

 

  

 

 Resumindo os exemplos acima: Nos dois exemplos a Fermata é indicada da 
mesma forma, saindo do Ictus em um gesto ascendente e moderado, mas a conexão 
com o pós Fermata tem procedimentos diferentes: no exemplo 1 a saída mantém as 
mesmas características do início da Fermata, já no exemplo 2 a saída possui uma 
mudança de caráter provocada pela mudança súbita da dinâmica, característica essa 
que deve ser passada para o gestual. 

 Na saída da Fermata, o gesto terá obrigatoriamente o mesmo tempo musical 
utilizado antes do surgimento da Fermata, mudando apenas o tamanho do gesto em 
virtude da dinâmica.   

 O exemplo abaixo, que foi extraído do início do quarto movimento da Sinfonia 
No. 1 em Do maior, Op. 21 de Beethoven, temos duas situações diferentes na saída da 
Fermata. Observe a partitura:  
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Exemplo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 No início da partitura temos a indicação de uma fórmula de compasso binário 

simples em 2/4 e com a sugestão de tempo a indicação metronômica em Adagio ( = 

63).  

 Essas duas informações iniciais nos levam a pensar que os primeiros cinco 
compassos funcionam como uma Introdução ao IV movimento da Sinfonia. Por se 
tratar de um tempo muito lento, este, deve ser regido em dois com subdivisão. Lembre 
que a Unidade de Tempo - UT para esta fórmula de compasso é preenchida por uma 
Semínima e, por conseguinte cada grupo de duas Colcheias representam a subdivisão 
da UT. Assim, a indicação do tempo inicial sugere que a Colcheia torna-se a unidade de 
pulso dos primeiros cinco compassos. 

 Ainda no primeiro acorde da Introdução temos duas informações importantes: 
a dinâmica, um ff indicado para toda a orquestra, e sobre esse acorde tem uma 
Fermata. Após a Fermata do primeiro acorde, temos uma sequencia em p no primeiro 
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violino que, por adição, formará uma pequena escala que culminará numa segunda 
Fermata sobre a nota FA. Após a segunda Fermata há uma suspensão do tempo, 
representado pelo símbolo ( // ). Este símbolo indica que a partir deste ponto dá-se o 
início propriamente dito da Sinfonia e que haverá uma mudança radical no tempo e no 
caráter musical. A saída dessa segunda Fermata mostra que além da mudança de 
personalidade musical, há uma mudança de andamento, passando bruscamente de 
um andamento lento para um andamento muito rápido, sugerido como Allegro molto 

e vivace ( = 88), sugestão essa que nos leva a reger a nova sessão dentro de um 

diagrama rápido em 1 (um). 

 Agora vamos pensar na maneira de como realizar cada parte deste início da 
partitura: A representação da primeira Fermata segue o modo básico em tempo lento. 
Ao concluir a indicação da Fermata, o gesto segue com movimento horizontal do 
braço, para fora, como se fosse um Corte, no entanto, este gesto não tem interrupção, 
o efeito funciona como uma pequena respiração objetivando inserir a nova dinâmica 
apresentada na partitura, emendando com o gestual da ultima parte é feito num 
movimento ascendente do braço, como se estivesse representando o Diagrama de um 
compasso quaternário simples. Não há parada entre as ações. Mais, o gesto horizontal 
pós Fermata, funciona como levare para a ultima parte do compasso e nele devem 
constar as características deste novo trecho, como o andamento a ser utilizado nos 
próximos cinco compassos, a presença de notas em Staccato e em piano. 

 No terceiro e quarto compassos temos um pequeno crescendo e na cabeça do 
quinto compasso temos um p súbito. A escala que se formou por adição deverá ser 
tocada em pp culminando numa nova Fermata. 

 A representação da segunda Fermata segue o modo básico em tempo 
moderado, tendo em vista que a continuidade é em tempo rápido. Ao concluir a 
indicação da Fermata há o corte indicado através da pausa de Colcheia e através do 
símbolo ( // ). O gesto de corte vem com um movimento horizontal do braço para fora. 
A suspensão do tempo não deve ser demasiadamente longa para não perder o sentido 
de continuidade da partitura. Observe que neste compasso temos duas ações musicais 
distintas: o final da Introdução vem com a segunda Fermata e o início do primeiro 
movimento propriamente dito um Allegro molto e vivace. Por este motivo há duas 
intervenções diferentes no mesmo compasso, a primeira concluindo uma parte e a 
segunda iniciando uma nova parte, que devem estar conectadas musicalmente com o 
mínimo de separação entre si. 

  O primeiro movimento propriamente dito, inicia-se no sexto compasso com o 
Allegro molto e vivace, e a regência dá-se através da ação vertical descendente e 
rápida do braço sobre o Ictus. Por se tratar de uma parte muito rápida utiliza-se, até 
por sugestão da partitura, o Diagrama de 1 (um), por esse motivo o sexto compasso 
deverá ter uma retomada do gestual com o novo tempo, como se a Sinfonia estivesse 
começando nesse exato ponto. O Regente deverá imaginar a retomada do gesto como 
se estivesse escrito no exemplo abaixo: 
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 Em continuação ao poste anterior abordaremos outras possibilidades de 
Fermata e suas características. 

6. Cesura - Suspensão do som 

 A Cesura é uma indicação gráfica que se encontra mais frequentemente nas 
obras mais modernas. Podem ser indicadas, no mínimo, de 3 (três) maneiras 
diferentes: 

Exemplo 1 

 Fermata sobre a barra de compasso: 

 

Exemplo 2 

 Dois traços paralelos ( // ) pressupõe a separação de fragmentos musicais que 
se sucedem com ou sem pausas, indicada após uma figura ou sobre um compasso. 
Essa separação corresponde a uma suspensão do tempo, em geral não muito longa: 
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Exemplo 3 

Exemplo 4 

 Indicada com uma vírgula, que pressupõe uma breve pausa para respiração; 
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 A cesura como indicada nos 3 três exemplos acima, é inserida entre dois 
contextos musicais e em todos os casos indica um interrupção do som, uma parada 
brusca em consequência de um corte e com duração relativamente breve, depende do 
contexto da obra, do andamento e do “senso” estético que leva sempre em conta o 
conjunto do discurso musical.  

 Sempre a retomada do tempo exige um movimento gestual de levare, um 
movimento preparatório que culminará com a continuidade do trecho musical. Cabe 
ao regente observar se a retomada da continuidade musical mantém as mesmas 
características ou se houve alterações que devem ser inseridas no gestual. Vide o 
exemplo já estudado do início do quarto movimento da Sinfonia No. 1 em Do maior, 
Op. 21 de Beethoven.  

 

7. Fermata final 

 

 A Fermata final é a mais simples de todas, visto que o regente deve sustentar o 
valor da figura e depois realizar o corte com um gesto horizontal para fora. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Fermatas sucessivas 

 As Fermatas sucessivas exigem domínio e independências nas mãos, além de 
exigir muita atenção. Após o corte da Fermata, o gesto não pode ser interrompido 
para que não haja a adição de novos tempos em pausa não indicados à partitura. O 
corte pressupõe a retomada imediata da partitura. A vírgula indicada nos exemplos 
abaixo, sugere apenas uma respiração no pós Fermata. 

 No exemplo abaixo temos diversas situações. Observemos o segundo 
compasso: na voz superior temos uma Fermata sobre a Semibreve que ocupa a 
duração do compasso, na segunda voz a Fermata encontra-se no quarto tempo e na 
terceira voz a Fermata se encontra no terceiro tempo. Dessa forma temos Fermata no 
primeiro, terceiro e quarto tempos. 
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 A regência poderá ser realizada da seguinte forma: no segundo compasso do 
exercício a mão direita mantém normalmente o diagrama do compasso quaternário 
simples até ao final do compasso e a mão esquerda, após um levare antes de cada 
Fermata, apenas indica para a voz em questão a presença da Fermata, ainda sem a 
suspensão do tempo. A suspensão do tempo virá apenas no quarto tempo e essa 
suspensão engloba a Fermata das três vozes. Observe a partitura: na primeira voz a 
Fermata encontra-se já no primeiro tempo e se prolongará até ao final do compasso, 
na terceira voz a Fermata está sobre o terceiro tempo, e como na primeira voz, 
também se prolongará até ao final do compasso, já na segunda voz, a Fermata aparece 
apenas no quarto e último tempo, somente neste momento é aplicada a técnica da 
Fermata, como já estudada e de forma breve, seguindo por um pequeno corte 
indicando apenas uma respiração, que é marcada com a presença da vírgula, 
emendando o gestual do corte com o compasso seguinte.  
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 No terceiro compasso, a situação é idêntica ao segundo compasso, 
diferenciando apenas que a Fermata da terceira voz recai sobre o segundo tempo, mas 
o procedimento da regência segue igual ao compasso anterior até ao último tempo.  

 Na sequencia temos o último compasso do exercício com o mesmo 
procedimento dos compassos anteriores com Fermata. Neste caso a regência da mão 
direita segue normalmente até ao terceiro tempo, enquanto a mão esquerda vai 
indicando a presença de cada Fermata até o quarto tempo, quando ocorrerá a 
suspensão do tempo em todas as vozes. Após a conclusão da Fermata há apenas a 
indicação do corte final. 

9. Fermatas sobre pausa ou ao final do movimento/obra 

 Fermatas sobre pausas finais não é muito usual, mas pode acontecer. Vamos 
demostrar algumas situações: quando a Fermata está posicionada sobre uma pausa ao 
final de um movimento, sobre uma pausa ao término da obra, ou sobre uma barra de 
compasso entre movimentos diferentes. 

 A Fermata sobre uma pausa ao final de um movimento tem o efeito similar à 
G.P. (vide mais detalhes no item 10 deste tópico) e pode indicar apenas uma 
separação entre movimentos, evitando assim o “ataque” imediato do novo movimento 
da música. Por vezes os compositores escrevem diversos movimentos numa única 
sequencia deixando claro ao regente que as partes devem ser conectadas, mas com 
uma pequena respiração entre si.  

 Nas escritas tradicionais, os movimentos de uma obra são separados por uma 
barra final, e assim o maestro e os músicos poderão relaxar enxugar as mãos, o suor, 
reafinar a orquestra, etc. Mas neste caso, não há esse tempo de descanso, as partes 
devem ser conectadas o mais rapidamente possível para não se perder a unidade do 
conjunto. É assim que o compositor pensa.  

 Na regência a suspensão do tempo e do diagrama pode ser feita de forma 
brusca ou com ralentando – o contexto musical determina o procedimento – de 
qualquer forma, a interrupção será tipo – ataca súbito - sem uma longa interrupção, 
funcionando apenas como uma pequena respiração. A continuidade obriga a um 
gestual de Levare, que precisa conter as informações necessárias, como prováveis 
mudanças de tempo, dinâmica, caráter e assim por diante. 

 Muito raramente existe a indicação de uma Fermata sobre a última pausa ao 
final da obra. O que isso significa, já que a obra acabou? Podemos pensar que esta 
indicação sugere que o maestro e a orquestra mantem suas posições de execução por 
um instante antes de relaxar, fazendo com que o público não invada de imediato o 
clima da apresentação com seus aplausos. Somente após o relaxamento do braço do 
maestro e dos músicos mostram que a música realmente acaba e o público fica livre 
para homenagear aos participantes. 

 No exemplo 1 abaixo, vemos que o andamento inicial é um Andante seguido 
por um Presto identificado com uma Fermata entre os dois?  

 O regente dirige o Andante com o diagrama de 2 (dois), e ao final do 
movimento encontra no ultimo compasso o sinal de repetição, que deverá ser feito, 
voltando ao início, na volta, temos sobre a barra a Fermata que indica uma suspensão 
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do tempo e do diagrama. Essa Fermata não é indicada por um gesto, porque se trata 
de um aviso de mudança de andamento. Ao começar o Presto (observe que o 
movimento inicia apenas no terceiro tempo do compasso), utiliza-se o diagrama de 1 
(um). No movimento descendente do braço, este recai sobre o início do compasso e 
representa o Levare para toda a orquestra.  

 

Exemplo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 O exemplo 2 mostra a Fermata sobre na pausa final, que sugere ao regente que 
o último acorde da partitura deve ser realizado sem ralentando e com corte súbito do 



Post Scriptum # 19 - Tipos de Fermata – Parte II                                                          7 

 

Site: https://martinezemanuel.wixsite.com/conductor 

último acorde da partitura. A Fermata está indicada apenas sobre a pausa final, assim, 
o regente indica os dois tempos do compasso, mantendo o último gesto estático, 
como comentado anteriormente. Lembrando que a pausa faz parte da música. 

Exemplo 2 
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10. Grande Pausa 

 Pode ser indicada de algumas maneiras: ou é indicada por uma Fermata sobre a 
pausa, que ocupa todo o compasso, ou indicada pelas letras G.P., abreviatura de 
Grande Pausa.  

 Um compasso em branco sem essas indicações é apenas um compasso em 
branco, que deve ser lido dentro do tempo da obra, sem nenhuma suspensão de 
tempo. Beethoven em suas sinfonias servia-se desse recurso utilizando diversos 
compassos em branco seguidos para separar ideias que funcionava como uma G.P. por 
extenso e nesse caso utiliza-se a regência passiva – sem a marcação dos tempos, mas 
indicando apenas o início de cada compasso para contagem. O exemplo a seguir foi 
extraído da Sinfonia No. 5 de Beethoven, ao final do desenvolvimento do primeiro 
tema e antes da reexposição. 

Exemplo 1 
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 O próximo exemplo é extraído do Concerto No. 1 para Clarinete e orquestra de 
Weber. Observe que no último compasso encontramos uma Fermata sobre a pausa, o 
que indica um pausa grande, mesmo que não esteja escrito G.P.  

Exemplo 2 

 

 

 O próximo exemplo foi extraído da Sinfonia No. 8 em B minor D.759 de 
Schubert, e ao contrário do exemplo anterior, o compasso em branco não possui a 
Fermata escrita, mas possui a abreviatura G.P. que tem a função de uma longa pausa, 
como se tivesse uma Fermata. 
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Exemplo 3 

 

 Como se rege? Segue-se o mesmo princípio da regência passiva, indicando 
apenas o inicio do compasso com um gesto e ao final da G.P. segue-se com o Levare e 
a retomada no compasso seguinte observando as indicações expressas na partitura. 

 



 

  

REGÊNCIA 
Emanuel Martinez: maestro e professor 

POST SCRIPTUM # 20                                     

Organizando um Coro 

Como criar e organizar um coro. 

20 
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 Nossa abordagem visa grupos corais mais comuns, suas características e suas 

dificuldades. 

 Antes de o Regente assumir ou criar um coro, ele deveria se fazer três 

perguntas importantes: 

1. Qual o vínculo desse coro? 

 Quando pensamos no vínculo de um coro, temos diversas opções de coro 

vinculado: a uma empresa, Igreja, escola regular, escola de música, Universidade, coro 

profissional oficial ou coro independente, ou seja, sem nenhum vínculo institucional. 

2. Quais os objetivos do coro? 

 Social/diversão/lazer 

 Litúrgico/Religioso 

 Educacional 

 Artístico 

 Comercial 

 Cênico 

3. O que pretendo alcançar com esse coro? 

 Que tipo de atividade você vai propor? 

 Você pretende levar o grupo a um novo objetivo a uma nova 

proposta? 

 Qual o caminho que você propõe para o grupo seguir com o 

trabalho? 

 Outras variáveis a ponderar: Se o coro já existe é importantes conhecer a 

história do grupo, porque dessa forma o Regente pode saber detalhes ligados ao 

grupo, como a sua formação, que tipo de repertório estão habituados a cantar, qual o 

público que ele contempla, para que público eles se apresentam, etc. Conhecer as 

pessoas do grupo antes de assumir é importante, para que o Regente saiba de onde 

vem essas pessoas, que tipo médio de formação intelectual e cultural elas tem; outro 

ponto a conhecer é o seu funcionamento, quantos ensaios, duração de cada ensaio, 

qual o processo de ensaio que eles estão acostumados; e por último, se eles são 

sensíveis a mudanças para se adequarem ao seu estilo de trabalho? 

 Se o coro ainda não existe, e o Regente é convidado a criar um grupo, devem 

ser avaliados alguns fatores: Fazer ou não seleção para novos integrantes, conhecer 

um pouco das pessoas que estão à frente do projeto, qual a pretensão dessas pessoas 

para o funcionamento do projeto. Após ouvir os envolvidos, o Regente deve ter um 

plano de trabalho e explicar sua ideia para o funcionamento do coro e mostrar em sua 

sugestão o que pretende alcançar com este novo grupo.  

 Vamos pensar nos tipos de coro mais usuais: 
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• 1. Coro de empresa: o Regente deverá manter um bom relacionamento com os 

diretores, gerentes, chefes na empresa, mas restringir o diálogo com a cúpula à 

atividade profissional, e buscar a excelência do grupo mesmo com as 

dificuldades que sempre vão aparecer em uma empresa comercial. No entanto 

o Regente deverá propor algumas coisas para que o coro possa oferecer 

resultados:  

• Local apropriado para os ensaios e apresentações dentro e fora 

da empresa; 

• Buscar um horário mais conveniente para a empresa a fim de 

conseguir um maior número de participantes; 

• Local com iluminação e ventilação apropriados; 

• Cadeiras apropriadas para os ensaios; 

• Disponibilizar instrumento - piano eletrônico ou piano 

convencional devidamente afinado; 

• Sensibilizar a direção da necessidade de contratação de 

profissionais: 1 regente + 1 pianista + 1 preparador vocal. OBS: 

o Regente não deve ser polivalente. 

É importante o Regente saber que trabalhar com um coro de empresa, não é a 

atividade profissional mais agradável do mundo, tendo em vista as atividades internas 

da empresa e os chefes mal humorados que são contra a existência de um coro que vai 

funcionar, eventualmente em horário de expediente. Assim alguns PROBLEMAS com 

certeza vão surgir: 

• Ausência aos ensaios: é muito frequente em função das atividades 

da empresa, como: reuniões, viagens, emergências, etc... 

• Cantores exibidos: cantores que já participam ou participaram de 

algum grupo coral ou que tem mais facilidade de aprendizado, 

mostram-se sempre muito ocupados, mas não abrem mão das 

apresentações. 

• Chefes inconvenientes: são aqueles chefes que não cantam e não 

deixam os seus funcionários participar, pelo simples prazer de 

atrapalhar, mesmo que não tenham uma tarefa urgente, ou tarefa 

que pode fazer no próximo horário. 

• 2. Coro de igreja: Em primeiro lugar precisa se definir os objetivos de um coro 

de igreja, creio eu, que o principal objetivo é propiciar atmosfera apropriada à 

adoração, independente da profissão de fé, assim o coro de igreja tem 
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algumas funções fixas, como participar da liturgia em todas as suas fases e 

nas festividades religiosas importantes, além de prover a sintonia com a 

temática da adoração do oficiante (padre ou pastor) para que a música venha 

ao encontro da homilia/sermão. 

 Como em todo o grupo musical, também há problemas a ser contornados: 

• Multiplicidade de grupos em concorrência que disputam o 

mesmo espaço e horário para ensaios; 

• Cantores que participam de diversos grupos musicais ou outras 

atividades da igreja; 

• Alguns alegam que faltam aos ensaios porque estavam se 

apresentando com outro grupo; 

• Desculpas frequentes: “precisei dar atenção à minha família”, 

“fui socorrer um necessitado”, “estou muito cansado do 

trabalho semanal”, etc...; 

• Como cantar num coro de igreja é um trabalho voluntário, 

muitos problemas e desculpas podem ocorrer.  

• Dificuldades em conciliar horários com todos os grupos 

vocais/instrumentais num mesmo espaço; 

• Muitos cantores estão sempre ocupados com reuniões 

inadiáveis da comunidade; 

• Egocentrismo de alguns cantores – se sentem indispensáveis, 

assim se dão ao direito de faltar aos ensaios; 

• Cantores que sabem tudo e que só aparecem nas 

apresentações. 

 O Regente precisa estar preparado para lidar com essas e outras dificuldades. 

Cada dia é um novo dia... 

3. Coro de Escola: Um coro de uma instituição de ensino tem diversos olhares 

importantes, como participar das atividades cívicas, pedagógicas e culturais da 

escola além de ser um grupo com finalidades pedagógicas-educacionais e 

lazer. 

 Em geral um coro de escola encontra diversos problemas, como a falta de local 

apropriado. Em geral se oferece o ginásio ou uma sala nas imediações de quadras de 

jogo, prejudicando a concentração das crianças e a afinação; oferecer o 
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teatro/auditório, pode parecer o melhor lugar, mas cadeiras macias nem sempre são o 

melhor para os cantores; falta de instrumento harmônico (piano acústico ou digital); 

falta de auxiliares para ajudar o Regente, tais como um pianista, monitor, etc.  

 Como a música nem sempre é considerada fundamental pelos pais e em muitos 

casos até por alguns professores, nos deparamos com algumas situações adversas, já 

que o coro escolar é realizado em geral no contra turno ou em horário alternativo: 

“Meu pai não pode trazer”; “Tinha tarefas de casa para fazer”; “Tirei notas baixas e 

meus pais não me deixaram vir”; “Não estava afim”; “Estava conversando com minha 

namorada um assunto sério”; participar em um coro (dizem os rapazes) “não é coisa 

para rapaz”. 

 Observe o seguinte: Em geral o Regente ao assumir um coro vocacional, como 

os que mencionamos, deve ter muito jogo de cintura para driblar as dificuldades que 

são muitas e desenvolver a capacidade de ter muita paciência e serenidade. 

 O Regente só se impõe não pelo que ele diz, mas sim pelo que ele faz, assim 

dentro das circunstâncias, precisa buscar a proficiência, e a melhor qualidade possível 

de seu trabalho. 

 Em muitos casos, a instituição quando contrata um regente, não está 

interessada em investir muito nessa área, quer apenas constituir um coro para ser 

utilizado em ocasiões que possam promover de alguma forma a instituição, 

“mostrando” que é sensível à arte.   

 Assim, eu tenho algumas sugestões a oferecer: 

 Seja organizado, tenha método no trabalho e objetivos claros; 

 Ter liderança e firmeza de atitudes na defesa de seus ideais; 

 Ter conhecimento mínimo do comportamento humano; 

 Mostrar que seu trabalho é indispensável e de boa qualidade; 

 Defender suas ideias de forma educada e determinada; 

 Ao surgirem as dificuldades, não desista, busque caminhos alternativos; 

 Saber ceder não significa mudar seus ideais, mas quem sabe adiar por 

um tempo; 

 Reconhecer um erro de estratégia não desvaloriza o Regente;  

 Ouvir mais do que falar; 

 Nunca esquecer que o diretor da organização é quem paga seu salário, 

é ele quem manda na instituição. Se o Regente não gosta, saia; 

 Convencer os cantores que seus objetivos são nobres. Conquiste os 

cantores;  

 Saber equilibrar a escolha do repertório, de tal forma que estimule seus 

cantores a participar sempre; 
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 Nunca trabalhar sozinho. Delegue tarefas, é sinal de liderança e 

confiança. Une o grupo. 

 Que tarefas o Regente pode delegar? Arquivista: cuida das partituras, realiza as 

cópias e distribui; Social: promove a integração do coro com festas de aniversário, 

viagens, etc...; Administrativo: faz a ponte entre a instituição, empresas patrocinadoras 

e o coro, etc... Tesoureiro: responsável por arrecadar verbas entre os cantores (se for o 

caso) e fora do coro. 

4. Coro Independente: podemos pensar num coro independente, aquele que não 

possui nenhum vínculo com nenhuma instituição, a não ser consigo mesmo. 

Podemos pensar basicamente em dois tipos: Coro amador, formado por 

amantes da música e o Coro profissional, formado por cantores profissionais, 

ambos os grupos não possuem vínculo institucional. Este tipo de grupo se 

mantém de forma independente por meio de cachets, projetos remunerados, 

gravações comerciais, tournées patrocinadas, verbas públicas e outras 

atividades e meios que geram renda a seus participantes. 

 Nos dias de hoje sugere-se que o coro independente seja uma associação, uma 

organização social, ou uma empresa constituída e sem fins lucrativos para que possa 

outorgar benefícios fiscais junto aos órgãos públicos, por exemplo. 

 Um coro independente, pessoa jurídica, tem algumas vantagens, porque pode 

captar verbas públicas; participar de concorrências públicas, pode obter facilidades em 

acordos de patrocínio, muitas leis de incentivo só apoiam a instituições jurídicas e 

alguns projetos privados de apoio cultural só contemplam instituições sem fins 

lucrativos. 

 Por outro lado, o coro independente precisa de muito mais atuação para poder 

se firmar como tal. Vários caminhos podem ser seguidos pelo coro independente: 

Investir num Site/Blog (mesmo que gratuito) e divulgar seu trabalho; manter um canal 

de comunicação via redes sociais,  e-mail e todas as mídias disponíveis; folder 

promocional e anual das atividades regulares para ser apresentado como divulgação à 

imprensa/empresários; Pauta de atividades previamente estabelecidas, em detalhes, e 

com um ano de antecedência com datas e locais; manter um relacionamento muito 

próximo com a imprensa em geral; oferecer recepção para patrocinadores e imprensa 

quando do lançamento de um programa anual/especial; firmar convênios com outras 

instituições similares; participar de eventos nacionais e internacionais, entre outras 

variantes. 

 A seguir vou propor algumas funções administrativas para um coro 

independente e que podem constar no Estatuto do grupo: Diretor Administrativo - 

Diretor Financeiro - Diretor Social - Diretor de Marketing – Assessoria de Imprensa (o 

Jornalista hoje é uma função obrigatória em muitas leis de incentivo) – Arquivista – 
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Bibliotecário – Secretária – Assessoria Jurídica (o Advogado hoje é uma função 

obrigatória em muitas leis de incentivo), etc. 

 Já para a área artística do coro Independente a sugestão é a seguinte: Regente 

Titular - Regente Assistente - Preparador Vocal - Pianista co-repetidor (para ensaio de 

naipes) - Pianista ensaiador (para ensaio de conjunto) - Chefes de Naipe (cada naipe 

deve ter o seu) – Fonoaudiólogo. 

 Um dos setores mais importantes de um coro, não importa que tipo de coro, é 

o Arquivo Musical. Neste setor do coro são reproduzidas, adquiridas, alugadas as 

cópias das partituras, que são identificadas, registradas, distribuídas, recolhidas ao 

início e final do período de trabalho. Este material faz parte do ACERVO do coro e para 

que possa ser reutilizado novamente, o cantor deverá se responsabilizar em preservar, 

cuidar da parte como se fosse sua e fazer as anotações necessárias a lápis (jamais com 

caneta ou marcadores) e devolver ao final do período de trabalho.  Se ele gosta de ter 

sua própria parte, ele poderá reproduzir ou adquirir pessoalmente, sem ônus para o 

coro. 

 As partituras devem ter dois formatos de registro. Existem programas digitais 

(Access & Excel, por exemplo) que podem favorecer o cruzamento dessas informações: 

1. Registro numérico: de acordo com a chegada do material (em uma página 

digital ou em um livro destinado para este fim) com numeração crescente, de 

forma que seja fácil identificar sua localização no acervo, seja em prateleiras, 

gavetas ou acondicionadas em pastas. Não se esquecer das partituras digitais. 

Diversas editoras hoje, só disponibilizam edições digitais. 

2. Registro por autor: sempre o nome de família vem primeiro e depois os 

demais nomes (exemplo: MARTINEZ, Emanuel), facilitando a busca de 

determinada obra desse compositor. Junto com esse registro de autor deve 

constar a sua localização no acervo, como a pasta, a prateleira ou o tipo de 

arquivo, para uma busca mais rápida. 

 Se houver um arquivista especializado em biblioteconomia é o ideal, mas na 

falta, estas opções acima são indispensáveis e já ajudam. 

 Veja na figura abaixo, algumas sugestões de informações que podem constar 

na ficha de cada partitura. Inicialmente pode dar um pouco de trabalho, mas coletar 

estas informações em uma ficha (digital) é importante para facilitar o Regente ao 

escolher determinada obra.   
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 Com frequência os Regentes necessitam consultar catálogos de editoras para 

escolher alguma obra para aquisição ou mesmo para alugar.  

 Os catálogos exibem códigos que se tornaram universais, identificando as 

formações orquestrais, especialmente. Veja o post sobre Arquivo Musical. 

 Algumas partituras utilizam abreviaturas para indicar algum instrumento ou 

voz. Conheça as principais associadas à música vocal. 

 



 

  

REGÊNCIA 
Emanuel Martinez: maestro e professor 

POST SCRIPTUM # 21                                              
Arquivo musical 

Como ler um catálogo e catalogar uma partitura 

21 
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 Com frequência necessitamos consultar catálogos de editoras para escolher 
alguma obra para aquisição ou mesmo para alugar. Os catálogos exibem códigos que 
se tornaram universais, identificando as formações orquestrais. 

 Outro ponto importante no arquivo musical é a organização e o arquivamento 
das partituras, sejam elas originais, editadas, fotocopiadas ou manuscritos. Um arquivo 
musical, não importa se é de uma orquestra, banda ou coro, devem possuir um 
registro por número e por ordem alfabética de compositores, alguns também realizam 
o registo em ordem alfabética de título. Eu, pessoalmente, acho desnecessário esta 
terceira aplicação de catálogo.  

 Hoje com os recursos de informática, podemos organizar catálogos em diversos 
softwares que podem ser desenvolvidos pelo próprio arquivista no Access ou no Excel, 
ou em outros softwares escolhidos pelo arquivista. 

 O arquivo por ordem numérica: este tipo de arquivo obedece à ordem de 
chegada e catalogação da partitura, por exemplo: Sinfonia No. 1  in C major, Op. 21 de 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) foi a primeira obra a ser catalogada pelo 
arquivista, então ela receberia o No. 000001 do catálogo, porque ela foi a primeira 
obra a entrar no catálogo. 

 O arquivo por ordem alfabética: este formato de arquivo é o mais utilizado, 
porque quando se procura determinada obra, vai-se direto às obras de determinado 
compositor. Usando como exemplo uma lista aleatória de obras e compositores:  

Dvořák, Antonin (1841-1904) - Symphony No. 9 ('From The New World') in E 
minor, Op. 95 - 00024 

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) - Symphony No. 41 in C minor KV 551 - 
00033 

Berlioz, Hector (1803-1869) - Symphonie Fantastique, Op. 14 - 000120 

Mahler, Gustav (1860-1911) - Symphony No. 2 ('Resurrection') in C minor - 
00245 

Brahms, Johannes (1833-1897) - Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 - 001289 

Gorecki, Henrik (1933-2010) - Symphony No. 3 ('Symphony of Sorrowful 
Songs'), Op. 36 - 03896 

Shostakovich, Dmitri (1906-1975) - Symphony No. 5 in D minor, Op. 47 - 000012 

Beethoven, Ludwig van (1770-1827) - Symphony No. 9 ('Choral') in D minor, Op. 
125 - 00234 

Tchaikovsky, Piotr Ilitch (1840-1893) - Symphony No. 6 ('Pathetique') in B 
minor, Op. 74 - 000961 

Rachmaninov, Sergei (1873-1943) - Symphony No. 2 in E minor, Op. 27 - 00741 

Beethoven, Ludwig van (1770-1827) - Sinfonia No. 1  in C major, Op. 21 - 00001 

 As obras destes compositores acima já estão inscritas no catálogo numérico, 
mas eu preciso coloca-las em ordem alfabética para que o arquivista possa encontrar 
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com facilidade, assim a ordem alfabética deve ser processada independente da 
numeração do catálogo numérico, ficaria assim: 

 Beethoven, Ludwig van (1770-1827) - Sinfonia No. 1  in C major, Op. 21 - 
00001 

 Beethoven, Ludwig van (1770-1827) - Symphony No. 9 ('Choral') in D 
minor, Op. 125 - 00234 

 Berlioz, Hector (1803-1869) - Symphonie Fantastique, Op. 14 - 000120 

 Brahms, Johannes (1833-1897) - Symphony No. 4 in E minor, Op. 98 - 
001289 

 Dvořák, Antonin (1841-1904) - Symphony No. 9 ('From The New World') 
in E minor, Op. 95 - 00024 

 Gorecki, Henrik (1933-2010) - Symphony No. 3 ('Symphony of Sorrowful 
Songs'), Op. 36 - 03896 

 Mahler, Gustav (1860-1911) - Symphony No. 2 ('Resurrection') in C 
minor - 00245 

 Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) - Symphony No. 41 in C minor 
KV 551 - 00033 

 Rachmaninov, Sergei (1873-1943) - Symphony No. 2 in E minor, Op. 27 - 
00741 

 Shostakovich, Dmitri (1906-1975) - Symphony No. 5 in D minor, Op. 47 - 
000012 

 Tchaikovsky, Piotr Ilitch (1840-1893) - Symphony No. 6 ('Pathetique') in 
B minor, Op. 74 - 000961 

 Veja a as duas obras de Beethoven ficaram juntas no catálogo alfabético. 
Observe que os nomes do catálogo devem ser pelo nome de família e não pelo 
prenome, por exemplo: Ludwig van Beethoven: Beethoven é o nome de família que 
deve ser o primeiro nome no catálogo e depois seguem-se os demais nomes – Ludwig 
van. Observe a relação acima para vc entender melhor. Todo esse cuidado facilita a 
vida de quem vai procurar uma partitura no arquivo.  

 Vamos supor que o seu grupo vai receber um Regente convidado e ele quer 
saber o que tem no catálogo, obviamente que o arquivista não vai oferecer o catálogo 
numérico e sim o catálogo alfabético, porque assim o Regente convidado pode saber 
que obras de Beethoven, por exemplo, a orquestra tem, facilitando assim a escolha da 
obra que lhe aprouver. 

 Por outro lado, o arquivista deverá ter o máximo de informações possíveis, 
como a orquestração de cada partitura, se é para 
orquestra de câmara ou sinfônica ou de cordas, ou de 
banda, etc, para que o Regente saiba exatamente se a 
partitura é compatível com o grupo que ele vai reger.  

 Com o catálogo numérico, o arquivista encontra 
com facilidade onde se encontra a partitura, é só seguir 
a numeração da estante. Todas as partituras e seus 
materiais devem estar devidamente acondicionadas em 
arquivos ou gavetas para que sejam facilmente 
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localizadas. Eu uso pastas Poliondas de plástico (veja a imagem acima) para guardar os 
materiais e na frente dessa parta de arquivo, deve constar o nome da obra, o autor e o 
número do catálogo e volume. Utilizamos uma ou mais pasta para as cordas, outra 
para os sopros e percussão e se precisar utilizamos quantas forem necessárias e todas 
devem ter uma única numeração, mas cada caixa deve ter a indicação da quantidade 
de volumes.  

  Quando o arquivista tira as caixas da estante para colocar as partituras na 
estante dos músicos, ao término dos trabalhos tudo deverá retornar para o mesmo 
lugar. A organização é a mola mestra do arquivo. Quando o grupo tem poucas obras, é 
fácil de se achar, mas quando o grupo já possui uma vida de trabalho e um acervo 
considerável, a organização é vital e fundamental. 

 Este tipo de armazenamento e relação de partituras pode ser utilizado para 
qualquer grupo, seja ele orquestra, banda ou coral. 

 Na relação deve constar o maior número de informações possíveis para facilitar 
a escolha de uma obra.  

 O arquivo deve ser uma fonte de informações. Veja o cuidado que as editoras 
tem ao anunciar uma obra qualquer, as informações que eles disponibilizam. Todo 
esse trabalho só facilita a vida dos Regentes, especialmente em obras novas que não 
são muito conhecidas.  

 A seguir vou mostrar uma indicação de catálogo extraído da editora americana 
sediada em Miami: Edwin F. Kalmus & Co., Inc. Um catálogo tem as seguintes 
indicações: 

 

01 Catalog number: A9069 

02 Composer: ANDERSON, Leroy (1908-1975) 

03 Title: Balladette 

04 Instrumentation: 2+1, 2, 2, 2, (3sax) - 4, 3, 3, 1, - timp, perc, str 

05 Duration: 3’ 

06 Year: 1962 

07 Genre: Transcriptions 

08 Ensemble: Orchestra 

08 Category: Pops American 

10 Period: 20th Century 

 Como se lê então? 
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 1. Na primeira linha temos o código da editora, ou seja é um número referência 
de localização e catalogação da obra dentro da editora. Quando fazemos uma consulta 
ou um pedido de aluguel ou compra esse número deve ser indicado para poder 
facilitar a localização nos arquivos da editora, agilizando o pedido. 

 2. Aqui encontramos o nome com a data de nascimento e morte do 
compositor. Vale ressaltar que o nome do compositor para nós no Brasil seria Leroy 
ANDERSON, mas fora do Brasil o nome de família é que é o nome da pessoa. Então nos 
catálogo o nome que aparece é ANDERSON, depois vindo o sobrenome, como a 
própria palavra já diz: sobrenome, que vem “sobre o nome”, que vem antes do nome. 
No Brasil temos um grande compositor chamado: Heitor VILLA-LOBOS. Se o nome não 
fosse composto, o nome seria: Lobos, mas como o nome é composto o nome de 
catálogo é VILLA-LOBOS, Heitor. 

 3. Neste item aparece o nome da obra. 

 4. Neste ponto vem o mais importante: a orquestração da obra. Esta sequência 
numeral é fixa e significa sempre a mesma coisa em qualquer editora. Os instrumentos 
são classificados por famílias, do mais agudo para o mais grave, começando na 
partitura do alto da página pelas madeiras, depois metais e por fim as cordas. A ordem 
é a seguinte para os instrumentos de sopro de madeira (embocadura livre e palhetas) 
são as seguintes: 

Flauta – Flautim (Piccolo ou Otavino); Oboé – Corne Inglês; Clarinete – Requinta ou 
Clarone; Fagote – Contrafagote. 

A ordem para os instrumentos de sopro de bocal são os seguintes: 

Trompa; Trompete; Trombone; Tuba. 

Esta numeração significa o seguinte então: 

2+1, 2, 2, 2, (3sax) - 4, 3, 3, 1 - timp, perc, str 

2+1 = duas flautas transversas e 1 piccolo 

2+1, 2 = dois oboés 

2+1, 2, 2 = dois clarinetes 

2+1, 2, 2, 2 = dois fagotes 

2+1, 2, 2, 2, (3sax) = 3 saxofones não especificados. 

Aí vem um traço separando ( - ) as madeiras dos metais, que estão indicados assim: 

4 = trompas 

4, 3 = 3 trompetes 

4, 3, 3 = 3 trombones 

4, 3, 3, 1 = 1 tuba 

Ai vem mais um traço ( - ) e estas indicações: timp, perc, str 

timp = tímpanos não especificando quais as afinações 

timp, perc = percussão, também não especificando quais 
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timp, perc, str = cordas, ai se subentende que é o quinteto 

 

 5. Duração: 3 minutos 

 6. Ano da composição: 1962 

 7. Gênero: transcrição 

 8. Tipo de grupo: orquestra 

 9. Categoria: Popular americana 

 10. Período: XX século 

 

Já o catálogo a seguir é da Schott Music, editora alemã: 

 

01 Composer: HENZE, Hans Werner  

02 Title:    3. Sinfonie  

03  für großes Orchester 

04 Premiere: 
7. Oktober 1951 Donaueschingen · Dirigent: Hans 
Rosbaud · Südwestfunkorchester 

05 Orchestra instrumentation: 

Picc. · 2 · 2 · Engl. Hr. · 2 · Bassklar. · Tenorsax. · 2 · 
Kfg. - 4 · 4 · 3 · 1 - P. S. (Trgl. · hg. Beck. · Beckenpaar · 
Tamt. · kl. Tr. · Rührtr. · gr. Tr. · Glspl. · Xyl. · Vibr.) (4 
Spieler) - Hfe. · Cel. · Klav. - Str. 

06 Duration: 25' 0'' 

07 Year of composition: (1949/50) 

08 Material:  on hire 

09 Content: 
I Anrufung Apolls 
II Dithyrambe 
III Beschwörungstanz 

10 Editions: Studienpartitur ED 4567 

 

 Esta catalogação possui as seguintes informações: 

 1. Nome do compositor (segundo a forma universal): Hans Werner HENZE,  

 2. Nome da obra: 3. Sinfonie 

 3. Abaixo a indicação do tipo de orquestra (grande orquestra): großes Orchester 
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 4. A seguir a data da estreia da obra, local, maestro e orquestra 

 5. A seguir a orquestração: 1 Piccolo, 2 Flautas, 2 Oboés, 1 Corne Inglês, 2 
Clarinetes, 1 Clarinete Baixo (Clarone), 1 Sax tenor, 2 Fagotes, 1 Contrafagote – 4 
Trompas, 4 Trompetes, 3 Trombones, Tuba – Percussão, todo o instrumental de 
percussão especificado, indicando o número de quatro executantes (4 spieler) – Harpa, 
Celesta, Piano e Streicher (que significa cordas). 

 6. Duração da obra: 25 minutos 

 7. Ano de composição: 1949/50 

 8. Material: está disponível apenas para locação 

 9. Os 3 movimentos da obra 

 10. E o número do catálogo e o tipo de partitura: ED 4567 no formato de 
partitura de estudo (tamanho reduzido) 

 Os catálogos das editoras são mais ou menos parecidos, uns com mais, outros 
com menos informações, mas as indicações do instrumental é fixa com 4 números 
(instrumentos de sopro de madeira), traço ( - ) mais 4 números (instrumentos de sopro 
de bocal), traço ( - ) e os demais instrumentos que podem variar de acordo com a 
composição. 

 A seguir um exemplo de uma indicação de catálogo para banda da editora 
americana Edwin F. Kalmus & Co., Inc. 

 Destacando a parte da instrumentação: como já expliquei anteriormente como 
se lê, apenas vou indicar a sequência dos instrumentos conforme a indicação da linha 
quatro:  

1, 2, 2+2(in F)+bssthn, 2+1 - 4, 3, 2, 1 

 Temos as seguintes indicações para os instrumentos de sopro de madeira 
(embocadura livre e palhetas): 

1 = 1 flauta transversa 

1, 2 = 2 oboés 

1, 2, 2+2(in F)+bssthn = 2 clarinetes + 2 clarinetes em FA + Clarone 

1, 2, 2+2(in F)+bssthn, 2+1 = 2 fagotes + 1 Contrafagote 

Temos as seguintes indicações para os instrumentos de sopro de bocal: 

4 = 4 trompas 

4, 3 = 3 trompetes 

4, 3, 2 = 2 trombones 

4, 3, 2, 1 = 1 tuba 
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 Como percebemos, a forma de passar as informações é idêntica em todas as 
editoras mundiais, já que a maneira de identificar uma partitura ficou padronizada 
para todos. Algumas editoras menores podem não seguir esta formatação e mencionar 
cada instrumento utilizando o nome por extenso, mas essas editoras são exceção.  

 O que vimos acima refere-se apenas à parte instrumental. Mas se um coro faz 
parte de um grupo instrumental, o sistema de arquivo é integrado com o arquivo do 
grupo instrumental. 

 No entanto se o coro é de uma igreja, escola, independente, universidade, etc.  
também deve ter seu arquivo padronizado, ou segue a mesma estrutura acima, ou 
utiliza um outro padrão de abreviaturas que podem ser mais ou menos universais, 
embora algumas editoras traduzem certas abreviaturas para o idioma do país, o que 
pode geral algumas diferenças. 

 A formação do arquivo musical merece uma atenção especial. As partituras 
devem ser acomodadas em pastas ou arquivos específicos para cada obra e colocadas 
em estantes, de preferência obedecendo a uma ordem numérica, pois, cada vez que 
entrar uma nova partitura, o arquivista não terá de remover todo o arquivo ou parte 
dele para encaixá-la numa ordem alfabética.  

 Vejamos um exemplo: o arquivo do coro “X” possui 200 partituras em ordem 
alfabética. O maestro resolve incluir no próximo concerto um “Motette” de Johann 
Sebastian BACH (1685—1750). Se as pastas estiverem em ordem alfabética, se precisar 
inserir uma nova partitura, terá de arredar todo o arquivo para inserir essa nova parte, 

01 Catalog number:    A1719 

02 Composer:    MENDELSSOHN, Felix (1809-1847) 

03 Title:    Trauermarsch in A minor, Op. 103 

04 Instrumentation:    1, 2, 2+2(in F)+bssthn, 2+1 - 4, 3, 2, 1 

05 Duration:    6’ 

06 Year:    1836 

07 Genre:    Marches 

08 Ensemble:    Wind Ens 

09 Category:    Funerals German 

10 Period:    Romantic 
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por este motivo é muito mais fácil produzir duas relações, uma por número e outra por 
autor, como foi mostrado anteriormente. 

 Este tipo de arquivo é sugestivo, mas oferece muitas informações importantes 
para quem precisar de informações na hora da escolha de uma obra. 

 O ideal é que se use uma sequência numérica, por ordem de registro de 
catalogação e independente da ordem alfabética Deve-se ter um registro em fichas 
(armazenadas num arquivo ou no computador), em ordem alfabética, que indiquem: 
nome do autor, datas de morte e nascimento, nome da obra e qual é a composição das 
vozes e/ou dos instrumentos, a extensão de cada voz (indicando-se a nota mais aguda 
e a mais grave de cada naipe), duração, idioma do texto, se a obra é polifônica ou 
homofônica, edição original ou cópia, editora e onde está localizado no arquivo. Por 
exemplo, o “Motette” de Johann Sebastian BACH (1685—1750) estaria indicado por 
um número (nº 118), com o qual a obra foi registrada. Dessa forma, com uma olhada 
rápida nas estantes, as partituras poderão ser encontradas com facilidade. 

 Veja como foi cadastrado o “Motette Nº 8” de Bach: 

 

 A seguir vou disponibilizar um resumo das principais abreviaturas utilizadas nos 
catálogos de música coral: 
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Outros detalhes você encontra no post anterior No. 20 – “organizando um coro”. 

 

 



 

  

REGÊNCIA 
Emanuel Martinez: maestro e professor 

POST SCRIPTUM # 22                                                  

Teste Seletivo para Cantores de Coro 

O teste seletivo para cantores corais. 

22 



Post Scriptum # 22 – Teste seletivo para cantores de coro                                                                 1 

 

Site: https://martinezemanuel.wixsite.com/conductor 

 É um assunto delicado e que muitos Regentes não gostam de tocar. Há muitas 

opiniões divergentes sobre o tema. Têm Regentes que relutam em organizar e aplicar 

teste seletivo para novos cantores nos coros vocacionais, enquanto outros não abrem 

mão desse processo seletivo. 

 Pessoalmente, eu sou a favor da realização desses testes de admissão em 

qualquer grupo, eu justifico: quando se participa de um coro, não importa em que tipo 

de coro, os seus integrantes almejam que seu grupo seja representativo na sua 

comunidade e que eles tenham orgulho de participar desse grupo, assim, eles esperam 

que o grupo seja um dos melhores, ou por que não, o melhor e que o seu público goste 

de ouvi-los, o que é normal.  

 A concorrência entre os grupos é salutar, porque contribui em muito para o 

aprimoramento desses grupos corais. Fazendo um parêntese, no entanto, eu sou 

contra a participação em concursos de corais com este objetivo, prefiro os festivais 

que contribuem muito mais para o congraçamento e aprimoramento dos corais. Este 

tema não está no foco deste post.  

 Tenho visto muitos Regentes ligados a corais vocacionais alegarem que ao fazer 

testes afastam pessoas, que por falta de prática, “possam” ainda se tornar esteios 

dentro do grupo, o que pode mesmo ocorrer, outros alegam que o grupo coral com o 

teste, torna-se seletivo, não acessível a todos, no entanto e na minha visão, o processo 

de avaliação só enriquece o trabalho do coro. O coro é um organismo de conjunto e 

não individual. Deve-se dar oportunidade a todos? Com certeza sim, quem sabe em 

outro contexto. Trabalhei com grupos que tinham dois grupos, um grupo para 

iniciantes e um grupo mais adiantado. Na medida em que os integrantes iniciantes vão 

se firmando como cantores, vão ascendendo ao coro principal. Esse primeiro estágio 

seria como um ‘coro escola’, onde se trabalha repertório, técnica vocal de forma mais 

intensa e até ministrar conhecimentos básicos de música. Não é uma utopia, é uma 

opção. 

 Quando uma pessoa passa pela avaliação e entra em um coro, anseia que este 

coro se projete de alguma forma, mas quando se aceita uma pessoa com dificuldades 

auditivas e/ou vocais pode levar outros cantores, com o tempo, a desistirem de 

participar e que ao saírem alegam qualquer coisa para que não sejam convencidos a 

ficar. Vivenciei isso muitas vezes, até que mudei minha maneira de pensar e agir. “O 

coletivo acima do individual”. 

 Assim participar de um coro exige sim, algumas qualidades mínimas que 

precisam ser almejadas. É um trabalho de conjunto e nesse trabalho não há espaço 

para o trabalho individual, pelo menos no horário do conjunto, mas pode ser realizado 

em dia e horário alternativo e com circunstancias específicas.  
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 Vamos supor que num teste seletivo o regente se depara com uma pessoa com 

uma voz fantástica, mas desafinada. O que o regente vai fazer? Se ele acredita no 

potencial desse candidato, aceita que ele “participe do grupo”, este candidato terá 

condicionantes para isso, como: participar obrigatoriamente dos exercícios de técnica 

vocal; fazer o aquecimento e desaquecimento vocal; e outras atividades do coro, como 

até poder ensaiar em condições especiais, como, ouvindo mais do que cantando, para 

poder aprender a escutar e emitir corretamente a voz, entre outras possibilidades.  

 Em muitos casos um cantor desafinado é fruto da sua incapacidade de ouvir 

corretamente o som, assim, ao participar das atividades, pode se aprimorar em sua 

capacidade auditiva e vocal e, num futuro breve, passar a integrar o quadro de 

cantores oficiais. Essa é uma praxe muito utilizada por muitos Regentes. Gosto de 

deixar claro a esse cantor que ele está entrando numa condição especial, de 

“aprendiz”, ou outro termo que o Regente encontre ser mais apropriado.  

 O cantor deverá ser informado claramente, deixando claro suas virtudes e 

limitações, mas por seu potencial interessante, está se oferecendo a oportunidade 

para ele se desenvolver a fim de que em algum tempo venha a se tornar um cantor 

efetivo, sem promessas de dia e hora ou qualquer outro compromisso. Quando tempo 

dura esse período? Depende da evolução do cantor. 

 Ao se realizar um teste seletivo de cantores, dentro do possível, é bom se obter 

apoio da imprensa local ou através de qualquer outro meio para a divulgação da 

abertura dos testes, para que haja o maior número de candidatos, ampliando-se assim 

o leque de escolha.  

 A afinação, percepção auditiva, memória e qualidades vocais devem ser o foco 

dessas avaliações para qualquer coro vocacional. O grau de exigência vai depender da 

política de cada coro e da orientação de seu Regente.  

 O teste deverá ter uma banca que será composta, no mínimo, pelo principal 

Regente, o preparador vocal, um fonoaudiólogo (quando tiver) e do pianista co-

repetidor. O Regente nunca deverá arcar sozinho com o ônus de escolher os cantores, 

mesmo que a palavra final no teste possa ser a dele. Se o coro tiver condições, 

poderia até convidar outros profissionais para compor a banca, como outros Regentes 

de coro e professores de canto. Isso dará maior credibilidade ao teste. 

 Também proponho que na divulgação dos testes, seja oferecido ao candidato o 

maior número de informações possíveis, como os critérios a ser utilizados na 

avaliação, como funciona a atividade do coro, informando o dia, hora e local dos 

testes, como será o funcionamento dos ensaios e a quantidade de vagas por naipe. 

Assim, quando o candidato se propõe a realizar a avaliação, saberá de antemão como 

tudo funciona, evitando que o candidato vá até ao local fazer a avaliação e depois de 
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ter feito tudo e passar o aperto do teste, saber que, por exemplo, os horários ou dias 

de ensaio do coro não se encaixam em sua agenda de disponibilidades. 

 Muitos Regentes não se importam muito com a quantidade de cantores, 

permitindo a entrada de “milhões” de sopranos e contraltos em oposição a uma meia 

dúzia de vozes masculinas, alegam dar oportunidade a todos, mas na realidade ele 

estará criando grande obstáculo ao seu próprio trabalho, como a possibilidade de 

equilibrar a sonoridade entre os naipes. Se um coro tem 15 sopranos, 10 contraltos, 3 

tenores e 1 baixo, como o regente vai equilibrar a sonoridade desse grupo? 

 Um coro misto é formado, no mínimo, por quatro naipes e não por um único 

naipe de sopranos, no entanto, o grupo pode ser um coro feminino, ou um coro 

masculino ou um coro de crianças, mas em todas as possibilidades, determinar a 

quantidade máxima de integrantes por naipe é sempre aconselhável. 

 Há muitos caminhos para se idealizar um teste de avaliação, e o caminho a 

seguir vai depender dos objetivos do Regente para seu grupo. Quanto tempo deve 

durar o teste? Dependendo do coro e do candidato, o teste para coros vocacionais 

pode variar de 10 a 20 minutos mais ou menos, já para um coro profissional, o teste 

regula entre 30 a 60 minutos pensando-se em todas as etapas. 

 Pensando-se em um coro vocacional de determinada comunidade, onde seus 

participantes não tenham nenhuma formação musical ou vocal, pode-se sugerir aos 

candidatos que escolham livremente uma das músicas apresentadas numa lista, que 

incluirá canções, modinhas, sambas canção, música folclórica, Bossa Nova, etc., lista 

essa que foi previamente elaborada pelo Regente direcionando a escolha das músicas 

para os objetivos a serem alcançados pelo o coro. Se o coro é de uma comunidade 

religiosa, pode-se utilizar o mesmo recurso com a elaboração de uma lista 

previamente elaborada pelo Regente com músicas sacras cantadas pela comunidade, 

direcionando o repertório igualmente para a obtenção de vozes que contemplem as 

aspirações da comunidade religiosa.  

Vamos presumir que o coro que está buscando novos cantores, seja um grupo com 

atuação e reputação musical consolidada, pode-se utilizar a mesma estratégia da 

listagem, mas esta lista teria músicas específicas para cada naipe. Quando o Regente 

elaborar a listagem, estará escolhendo obras que de alguma forma privilegiem o naipe 

em questão, com recursos e características inerentes, para que o cantor possa 

mostrar suas qualidades. 

Vamos supor que surja a seguinte dificuldade: o candidato não sabe qual a é sua voz! 

Não há problema, o candidato apresenta a música de sua conveniência e com o apoio 

do regente e do professor de técnica vocal do coro, toma essa melodia como base da 

avaliação. Depois de se ouvir o candidato, o Regente utiliza a própria música escolhida 

pelo candidato, e faz o candidato cantar novamente em diferentes tonalidades mais 
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agudas e mais graves, com o objetivo de avaliar a resposta do cantor, observando: a 

variação do timbre, o brilho da voz em cada região, o grau de dificuldade da emissão 

vocal, a afinação, a musicalidade, entre muitas outras variantes que possam surgir no 

momento o teste. Este tipo de avaliação precisa ser confrontado com pequenos 

exercícios vocais aplicados pelo Preparador Vocal do coro, que através de diferentes 

exercícios avaliará sua capacidade auditiva, emissão vocal, musicalidade, recursos 

vocais e outras qualidades do cantor. Essa comparação ajudará a definir muita coisa, 

pelo menos num primeiro momento. O resultado dessa avaliação não é definitivo, 

mas é um começo. Lembrando que pessoas que não tem a prática do canto coral, não 

tem orientação de como emitir a voz, são cantores ocasionais em suas residências e 

que imitam seus cantores preferidos, mas a partir do momento que eles passarem a 

ter uma rotina de trabalho vocal, com aquecimento, técnica vocal e o trabalho 

minucioso do seu Regente, vão apresentar uma evolução que consolidará o naipe ou 

até poderá ter que mudar de naipe, se adequando à sua nova postura vocal. Tudo isso 

é normal, porque quando se trabalha com vozes, o aprendizado é inevitável, claro e 

evidente, consolidando mudanças significativas. 

 Ainda dentro do teste e a critério da banca, é necessário que se faça sempre 

uma pequena entrevista para se conhecer um pouco mais do candidato: saber o 

motivo de ele estar fazendo o teste; sua experiência como cantor de coro; se ele tem 

conhecimentos musicais; se ele toca algum instrumento - mesmo que seja de ouvido; 

sua disponibilidade para os dias e horários de ensaio (o período de ensaio deve incluir 

o tempo utilizado nos exercícios de técnica vocal, no aquecimento, no ensaio e no 

desaquecimento vocal); enfatizar a necessidade de participação dos exercícios de 

técnica vocal e aquecimento, a pontualidade e outras questões que se julgar 

necessário destacar. 

 Alguns preferem fazer a entrevista no início e outros ao final do teste. Alguns 

acham que fazer a entrevista no início, ajuda o candidato a confiar na banca e a 

relaxar, outros já acham que a entrevista no início desconcentra o candidato.  

 Devemos ter em mente que o candidato chega estressado e nervoso à frente 

da banca, e a entrevista pode ser um bom momento para a banca conhecer o 

candidato e o candidato conhecer a banca, por isso, a entrevista deve ser tranquila e 

descontraída para que o candidato fique bem à vontade.  

 Mesmo que o candidato diga ter cantado em algum naipe em outros coros, 

confirme sempre o que o candidato informou para se ter certeza. Em muitos casos o 

cantor canta qualquer voz que ele gosta e por conveniência pessoal. Por isso a 

necessidade do Preparador Vocal/Fonoaudiólogo na banca, que é a pessoa 

especialista no assunto. Aproveitando o gancho, destacando: Regente é Regente, 

Pianista é Pianista e Preparador Vocal é Preparador Vocal. Como diz o provérbio: 

“cada macaco no seu galho”. 
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 Na formação dos coros, deve-se evitar misturar vozes infanto-juvenis com 

adultos. É bom conferir sempre a idade dos bem jovens, porque a criança possui 

posturas vocais muito diferentes de um adulto. Também a mistura de vozes infanto-

juvenis num coro de adultos pode trazer algumas dificuldades na escolha do 

repertório, por suas características vocais. 

 Há outro ponto a ser observado nos dias de hoje: menores dentro de um coro 

de adultos podem dificultar a liberação de espetáculos noturnos junto aos órgãos 

competentes, e se não houver manifestação das autoridades sobre o assunto, é 

recomendável que os pais ou responsáveis possam estar presentes, caso a fiscalização 

surja de surpresa. Essa parte é muito sensível e deve ser observada com atenção. Tem 

juízes muito severos que não permitem a participação de menores depois de 

determinado horário. 

 Cada tipo de coro tem uma identidade vocal, ou seja, se o grupo é 

predominantemente jovem, a sonoridade do grupo coral será muito diferente de um 

coro formado por adultos, assim, também ter vozes adultas em um coro jovem pode 

atrapalhar esse entrosamento entre as vozes.  

 Quando se dirige um coro, não podemos somente pensar nas músicas que 

vamos ensaiar, mas também na sonoridade do grupo. O ideal é ter o público certo 

para cada grupo: crianças no coro de crianças, jovens no coro de jovens, adultos no 

coro de adulto e assim por diante. É uma questão de definição por parte do Regente, 

mas lembrando de que a sonoridade do coro é a marca do seu Regente. 

 Para os coros vocacionais que almejem selecionar candidatos com aptidões 

musicais, há alguns exercícios musicais que podem ser realizados para avaliar essas 

aptidões, como oferecer uma passagem musical simples para que ele a leia sem 

instrumento, tocar uma série rítmica e solicitar que ele a reproduza, entre outras 

possibilidades, dessa forma o Regente saberá qual o grau de aptidão musical do 

candidato, suas possibilidades de memória e auditivas. Suponhamos que no teste 

surja um candidato que não tenha conhecimentos musicais pretendidos pelo coro, 

mas com boa qualidade vocal, não há necessidade de dispensar o candidato. Há 

muitas formas de avaliar sua musicalidade, como sugestão, pode-se tocar de 

improviso algum ritmo e/ou melodia curta para que o candidato a repita, assim o 

Regente pode avaliar a capacidade auditiva e de memorização.  

 O preparador vocal tem função primordial nos testes de avaliação, explorando 

os recursos vocais do candidato contemplando os diversos registos através de 

vocalizes em diferentes vogais e alturas para avaliar os diferentes recursos e a 

extensão vocal. Não se deve forçar muito nos extremos da voz, o importante é avaliar 

o centro da voz e como ela se apresenta em registros agudas e graves.  O objetivo 

desse tipo de exercício é reforçar a indicação do naipe e oferecer subsídios ao 
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Regente da formação vocal e intelectual de seus cantores, isso lhe oferecerá subsídios 

para orientar e desenvolver as atividades de seu coro.  

 Um coro com maior exigência musical deve ter uma avaliação mais completa, 

que inclui uma leitura musical à primeira vista. Em geral os cantores tem dificuldade 

de leitura musical, mas tendo essa exigência, é importante saber o quanto ele lê e 

quais os seus conhecimentos musicais, porque a resposta a essas perguntas darão ao 

Regente o norte e ditarão o ritmo dos ensaios. Para um coro amador, tente que o 

candidato venha sempre com o acompanhador em algum instrumento harmônico. Ele 

deve evitar cantar e tocar, outra pessoa deve acompanhar, deixando o cantor mais à 

vontade. 

 Para os coros independentes e com maiores aspirações artísticas, o teste deve 

ser ainda mais rigoroso. Vale ressaltar que o que mais importa é a qualidade (vocal e 

musical) dos cantores e não a quantidade de integrantes. 

 Para os coros profissionais os testes devem ser mais complexos e já ter definido 

uma lista com Arias de ópera e de música de câmara (Lied e Arias de concerto e 

oratórios) abrangendo diversas técnicas e períodos históricos, com o objetivo de 

demonstrar sua flexibilidade de adaptação às diferentes técnicas de emissão vocal e 

seu leque de conhecimento histórico, técnico e artístico. A leitura musical de 

improviso com alto nível de dificuldade técnica é uma necessidade. O teste deve ser 

bem rigoroso, onde não só é avaliada a qualidade vocal, mas também a qualidade 

musical (interpretativa e de conhecimentos musicais) do candidato. Os candidatos 

devem providenciar o acompanhamento ao piano, que deve ser obrigatório e cada 

cantor deve ter o seu pianista de confiança. A instituição e o coro não devem fornecer 

o pianista. Ainda na seleção de um candidato a um coro profissional, é de bom tom 

que o candidato se apresente atrás de um biombo sem se mostrar para a banca. A 

banca possui apenas o número do candidato e o repertório. Isso traz maior 

independência e maior credibilidade ao teste, ou seja, entra o melhor cantor. 

 Outra possibilidade de teste que se faz necessário para um coro profissional é o 

teste de conjunto, ou seja, cada cantor recebe uma determinada partitura 24 horas 

antes da prova, assim a banca pode avaliar sua real atuação na condição de cantor 

dentro do coro. 

 Em todos os casos, o resultado da avaliação, em minha opinião, não deverá ser 

divulgado imediatamente, deixe para dar a informação após ouvir todos os cantores e 

a banca comentar os prós e contra de cada candidato. Utilize editais para divulgar o 

resultado. Facilita muito. Muitos candidatos não se conformam de não ter sido 

selecionados e em muitos casos desejam solicitar satisfações com o Regente ou com 

os integrantes da banca. Se o Regente achar que deve dar satisfações, até pode, mas 

que seja com o objetivo de orientar o candidato a melhor se preparar para os 
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próximos testes. Isso em geral funciona muito bem, as pessoas se satisfazem e muitos 

deles buscam ajuda para se preparar para futuros testes. 

 Há muitas outras possibilidades de testes de avaliação tantos para coros 

vocacionais como para coros profissionais. Cabe a cada Regente decidir qual a melhor 

forma de avaliação.  

 Em qualquer circunstancia e independente da qualidade e quantidade de 

cantores, o trabalho do Regente deve ser sempre minucioso buscando sempre a 

melhor qualidade para seu grupo. 
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 Não tem como generalizar, qual a melhor formatação para um coro. No 

entanto há uma referência sugestiva para essa formatação, para isso deve-se levar em 

consideração o tipo de coro e o que se pretende obter com ele. 

 Minha proposta e minha conduta pessoal é sempre ter um equilíbrio na 

quantidade de vozes entre todos os naipes do grupo, ou seja, tentar aproximar o 

mesmo número de cantores por naipe, por exemplo: 10 sopranos, 10 contraltos, 10 

tenores, 10 baixos. Se um dos naipes for demasiadamente grande, em comparação aos 

demais, dificulta e, em muito, o equilíbrio sonoro do coro. Por exemplo, um coro com 

200 contraltos (exagerando) e 10 sopranos vai trazer grandes problemas ao seu 

regente no equilíbrio da sonoridade do coro. O naipe dos contraltos sempre dominará 

sobre o naipe dos sopranos. Isso acontece muito, em coros onde há uma 

predominância exagerada de vozes femininas em oposição às vozes masculinas.  

Vemos com frequência grupos corais com muitas vozes femininas, 3 tenores e 1 baixo, 

ou algo semelhante. O que fazer nessas condições? Eu faria apenas um naipe com 

todas as vozes masculinas, tentaria equilibrar um pouco mais as vozes femininas e 

elaboraria arranjos ou buscaria obras para essa formação, assim teríamos um coro a 3 

vozes e com um pouco mais de mais equilíbrio. 

 Os grupos vocais mais usuais são os seguintes: Vozes iguais (infantis, femininos 

e masculinos) e Mistos (a 4 ou mais vozes), mas ainda teremos de pensar na forma 

como eles se apresentam, se são grupos “a cappella” (sem acompanhamento) ou 

grupos que cantam com acompanhamento de instrumentos - que podem ser 

instrumentos solo (piano, violão, etc.) ou por grupos instrumentais (orquestra, banda). 

Para cada um deles o Regente deve pensar na sua formação e as necessidades 

sonoras. 

 Em geral os coros mistos têm à disposição com muita facilidade, obras originais 

ou arranjadas para essa formação, o que nem sempre acontece nos grupos de vozes 

iguais, embora muitos arranjadores e compositores estão a cada dia disponibilizando 

mais  obras para essas formações de grupo vocal. No caso de coro infantil, há 

compositores que se dedicam quase que integralmente a esse tipo de repertório.  

 Todos os tipos de coro podem atuar com repertório que vai do uníssono a 

várias vozes sobrepostas. Nos coros de vozes iguais, não é diferente, podem ter vários 

naipes diferentes que também podem atuar do uníssono a várias vozes separadas, o 

mais usual é chegar a se dividir em quatro naipes, mas isso não impede de ter mais 

subdivisões por naipe. Nos coros infantis há diferentes denominações para as vozes, 

como: primeira e segundas vozes; Sopranino e Contraltino; grupo um e grupo dois, 

entre outras designações. É tudo uma questão de nomenclaturas para o mesmo 

objetivo. Veja algumas dessas nomenclaturas nos exemplos abaixo:   
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 Ainda dentro das vozes iguais, temos os coros de vozes femininas e vozes 

masculinas. Os coros de vozes femininas, como o nome já demonstra, é um grupo 

formado por vozes femininas que pode também ir do uníssono a diferentes 

subdivisões de vozes. Geralmente são classificadas em: Soprano 1, Soprano 2, Mezzo-

soprano e Contralto (veja o exemplo abaixo):  
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 Esse grupo de coro, ainda pode receber os chamados Contra-tenores (homens 

com registros femininos) que podem tanto estar entre os Sopranos ou entre os 

Contraltos, sendo que a predominância é no naipe dos Contraltos. Dentro desses 

naipes ainda pode acontecer outras subdivisões, ampliando ainda mais a gama 

harmônica.  
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 Nos coros masculinos, a predominância é de vozes masculinas e o processo é 

semelhante aos coros femininos, mas com a seguinte nomenclatura: Tenor 1, Tenor 2, 

Barítono e Baixo (veja a imagem abaixo).   
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 Como nas vozes femininas, podemos encontrar dentro desta formação, outras 

subdivisões de vozes em cada naipe. Também nos coros masculinos pode haver a 

presença de algumas vozes femininas, chamadas de Tenorinas, que são mulheres que 

podem cantar junto aos tenores. Não é tão comum a existência dessas vozes femininas 

nos coros masculinos como os Contra-tenores no coro feminino. 

 O coro misto é mais comum e como o nome sugere, é um grupo vocal formado 

por vozes femininas e masculinas. A quantidade de naipes pode ir do uníssono a oito 

naipes ou outras possíveis subdivisões, ampliando dessa forma o leque sonoro. O coro 

misto básico pode ser integrado genericamente por: Sopranos, Contraltos, Tenores e 

Baixos.  
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 Há obras, no entanto, mais sofisticadas e complexas, que oferecem a 

possibilidade de somar todas as vozes acima mencionadas nos coros femininos e 

masculinos e até vozes infantis: Soprano 1, Soprano 2, Mezzo soprano, Contralto, 

Tenor 1, Tenor 2, Barítono e Baixo.  
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 Esses naipes fundamentais ainda podem receber dentro deles outras 

subdivisões ampliando assim o espectro sonoro.  

 Estas são as formações básicas dos coros. Destacando sempre que o ideal 

quantitativo de vozes é aquele que possibilita observar o equilíbrio sonoro entre todos 

os naipes. Também lembrando que os Regentes não são Regentes de melodias ou de 

sopranos ou de uma voz – a que ele(a) goste mais, o Regente é o líder de todos os 

cantores e por isso mesmo deverá buscar o equilíbrio vocal entre os naipes. Alguns 

Regentes homens, por exemplo, cantam como tenores, assim, quando eles regem, 

trabalham mais esse naipe e alguns chegam a cantar junto. Regentes femininas, que 

cantam como soprano, por exemplo, tendem a cantar junto com a linha do soprano. O 

Regente não tem que cantar, ele tem que dirigir, conduzir o grupo, todas as vozes e, 

não apenas a voz de sua preferencia. 

 

 Com relação ao acompanhamento instrumental, sejam eles solo (imagem 

acima, com acompanhamento de piano e a imagem abaixo com acompanhamento de 

violão),  
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ou em grupos como a orquestra (imagem abaixo),  
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e a orquestra de sopros, no exemplo abaixo, um grupo de metais.   

 

 Abaixo temos uma adaptação para banda e coro da Ave Maria de Giulio Caccini 

(1551-1618): 
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 Quando temos a adição de instrumentos ou grupo de instrumentos, o Regente 

agora precisa repensar no equilíbrio sonoro do todo (vozes + instrumentos), ou seja, o 

coro deve estar em equilíbrio com os instrumentos.  

 Quando os instrumentos acompanham, no caso aqui um coro, a relação com a 

dinâmica muda. Neste momento a proporção dos signos da dinâmica passa a ter outro 

peso: o pp das vozes com o acompanhamento dos instrumentos, não é o mesmo pp 

quando não há o acompanhamento de instrumentos. As relações e proporções devem 

ser ajustadas. O coro “a cappella” pode emitir um “pianíssimo”, mas ao ter 

instrumentos como acompanhamento não vai conseguir emitir o mesmo “pianíssimo” 

com o mesmo resultado, porque os instrumentos na mesma dinâmica o irão encobrir. 



Post Scriptum # 23 – A formação ideal de um coro                                                                            13 

 

Site: https://martinezemanuel.wixsite.com/conductor 

Gosto de lembrar, que alguns instrumentos de metal, possuem uma sonoridade 

generosa, e por esse motivo, quando eles estão presentes, há duas preocupações: em 

primeiro lugar, o Regente precisa controlar constantemente a intensidade desses 

instrumentos, porque eles podem apagar facilmente a sonoridade do coro; em 

segundo lugar, quando há a adição de grupos instrumentais o coro deverá, no mínimo, 

ter a mesma quantidade de vozes que a quantidade de instrumentos, a saber, como, 

um grupo instrumental de 40 músicos deverá ter um coro de no mínimo com 40 vozes; 

um grupo instrumental de 100 músicos obrigará a ter um coro de pelo menos 100 

cantores, e assim por diante. Esse equilíbrio sonoro entre o grupo instrumental e o 

coro é realmente importante e complicado. Os instrumentistas não gostam muito 

dessa relação de proporções, mas é um ponto que não pode ser esquecido.  

 Ainda como sugestão final, o Regente deverá mostrar aos músicos, que quando 

eles tocam junto com um solista (seja ele instrumental ou vocal) ou com um coro, sua 

função primordial, naquele momento, é de acompanhar. Poderá ter momentos de 

destaque para os instrumentos, mas a sua função primordial é acompanhar.  
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 Muitos Regentes me procuram para saber qual é a melhor formação de um 

coro em apresentações? Eu tenho uma única resposta: depende... O que está em jogo? 

A resposta é simples: a partitura. Ela determinará a melhor posição no palco e na sala 

de ensaios. 

 O coro tem a prerrogativa de poder se adequar a uma formação diferente a 

cada música. A partitura é o guia para essa decisão. 

 
 Observe esta partitura de Villa-Lobos acima. Trata-se da Bachianas Brasileiras 

No. 9 para coro “a cappella” a 8 vozes. A obra inicia-se com um coro masculino e a 

partir da página 7 desta edição inicia a parte feminina iniciando pelos contraltos.  

Nesta imagem da página 11 desta edição, vemos claramente a divisão sonora do coro 

em dois grupos, o grupo masculino e o grupo feminino.  
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 Na página 16 desta mesma edição a separação dos dois grupos – femininos e 

masculinos – está bem clara e isso se mantém por toda a música.  
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 Qual seria o melhor posicionamento para obter o melhor resultado sonoro? A 

resposta seria ter as vozes femininas de um lado e as vozes masculinas do outro, dessa 

maneira tanto o coro, quanto o público, tem a sensação de estereofonia, ouvindo 

claramente de um lado um coro feminino e em oposição um coro masculino. A 

imagem abaixo, é exatamente o que fizemos quando o Madrigal Brasil apresentou essa 

obra. Veja a foto. 

 

 
 
 Outra pergunta com respostas contraditórias: de que lado devem ficar as vozes 

femininas e as vozes masculinas? Minha resposta será: tanto faz. Essa decisão vai da 

formação do Regente, vai da orientação que recebeu e os motivos que levaram a 

decidir um posicionamento. Assim a minha decisão deve-se ao fato de trabalhar com 

orquestra e de maneira geral os violinos ficam do meu lado esquerdo, assim, eu estou 

condicionado a ouvir os agudos com meu ouvido esquerdo e os graves com meu 

ouvido direito. Nas gravações em estéreo, também temos na maior parte das vezes 

essa mesma sensação, acho que o público de forma geral, também tem essa 

percepção, no entanto tem Regentes que preferem ouvir o agudo do lado direito e o 

grave do lado esquerdo. Não sei se essa seria uma justificativa plausível para esses 

Regentes, se há algum outro motivo, acredito que se trata de uma questão de 

preferencia.   
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 No mínimo três aspectos devem pesar na avaliação do melhor posicionamento 

das vozes:  

 A partitura: como ela está escrita, como ela está formatada; 

 A acústica do local;  

 A quantidade de integrantes. 

 Observe-se que ao se determinar determinado posicionamento dos cantores na 

sala (seja de ensaio ou da apresentação), esse posicionamento deve ser mantido tanto 

nos ensaios como nas apresentações, visto que, os cantores criam uma afinidade vocal 

e se acostumam a interagir com os colegas no seu entorno e quebrar essa afinidade 

poderá ser trágico para o rendimento do grupo. 

 A partitura, para mim, é o fator número um na decisão de formatar um 

posicionamento. Pessoalmente, tento observar as características acústicas da própria 

obra, como ela soa e como as vozes dialogam entre si. Isso quer dizer que eu preciso 

me preocupar quais os naipe que mais conversam entre si, se há blocos sonoros entre 

alguns naipes, como se desenvolve a sonoridade e a harmonia sonora do grupo. 

 A acústica do local é outro ponto fundamental, no entanto aqui temos mais 

algumas observações: primeiro o Regente precisa se preocupar com a acústica da sala 

de ensaio, já que é nela que o coro ficará a maior parte do tempo. Por outro lado, 

quando se escolhe um repertório pensa-se onde será apresentado, por isso a 

importância do posicionamento: é uma sala com muita reverberação, é uma sala seca, 

os cantores tem dificuldade de se ouvir entre si nessa sala? Muitas questões devem ser 

levantadas e analisadas para definir o posicionamento dos cantores. 

 O último fator importante que me leva a pensar como organizar os cantores é a 

quantidade de cantores por naipe que eu tenho e o nível de sonoridade que eu 

obtenho em cada um dos naipes. Tenho por hábito de dosar em cada naipe as vozes 

mais fortes e as vozes menos fortes, para que não hajam buracos negros do naipe, ou 

seja, um canto tem vozes muitos fortes e no outro canto estão todas as vozes menos 

fortes, assim eu gosto de intercalar essas vozes, para que as vozes fortes não se 

empolguem demais com o vizinho, que também tem voz  forte, assim há uma quebra 

natural na intensidade, quando entre duas vozes fortes eu tenho uma voz de 

equilíbrio, menos forte. Vamos analisar o caso mencionado neste texto, um coro com 

muitas vozes femininas e poucas vozes masculinas: onde ficariam as vozes masculinas 

dentro do coro? Atrás, como muitos Regentes gostam de colocar as vozes masculinas? 

No meu ponto de vista, eu colocaria essas vozes masculinas ao centro do coro, entre 

os sopranos e os contraltos, em uma situação de destaque, já que eles estão em 

menor número.  

 Independentemente do coro, gosto de trabalhar em colunas verticais, em 

blocos, tendo, por exemplo, sopranos da primeira à ultima fila, Tenores igualmente da 

primeira à ultima fila, contraltos e baixos igualmente, da primeira à ultima fila. Gosto 

de usar essa formação quando utilizamos a orquestra de acompanhamento, por 

exemplo, ou até com outros instrumentos. 
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 Há duas formações que eu não gosto e não uso:  

1. Cada naipe em uma fila, iniciando com os sopranos na primeira, os 

contraltos na segunda, os tenores na terceira e os baixos na quarta fila.  

2. as vozes femininas nas primeiras filas (de um lado sopranos e do 

outro contraltos) tendo as vozes masculinas nas ultimas filas (de um 

lado tenores do outro baixos). 

 São duas formações que não favorecem em nada a sonoridade do coro. 

 

   
 

 Para os coros “a cappella” as possibilidades de combinações são infinitas, 

devemos observar os pontos mencionados acima e levar em consideração todas as 

variantes. Observe algumas sugestões de posicionamento para coros simples a quatro 

vozes: 

 

  

 Quando o repertório exige que o coro seja a oito vozes ou mais, temos a 

possibilidade de muitas variantes que podem se adequar a cada obra. Há outras obras 

que são pensadas para dois coros iguais, um à direita outro à esquerda do Regente, já 

outros são pensados em coro feminino de um lado e coro masculino. Veja algumas 

sugestões para coros duplos e a oito vozes: 
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 Ainda para os coros “a cappella” a várias vozes, por exemplo, a oito vozes, há a 

possibilidade de formação dos coros em quartetos, que para mim é o ápice do grupo. 

Neste tipo de coro cada um dos integrantes deve estar muito firme de sua parte, 

porque ao seu lado estará outra pessoa de outro naipe totalmente diferente, por isso, 

este tipo de formação deve ser utilizada apenas em grupos que seus integrantes sejam 

totalmente firmes e independentes. Este treinamento começa nos ensaios e todos os 

ensaios devem ser nesse formato para que o cantor se acostume a ouvir outro naipe 

ao seu redor para que ele possa harmonizar a sua voz com os demais. Qual o benefício 

desta formação? O Regente não precisa se preocupar com as entradas e o equilíbrio 

entre as vozes é muito importante. Os cantores se beneficiam e o público também. 

Para o público essa formação é excelente, já que eles vão ouvir sempre todas as vozes 
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em qualquer local que eles estejam sentados. Observe abaixo algumas combinações 

de coro em quartetos: 
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 No caso de se utilizar a Orquestra ou uma Banda como instrumento 

acompanhador, o posicionamento do coro é primordial, porque à frente do coro 

haverá uma massa sonora considerável que as vozes devem superar. Observe alguns 

exemplos abaixo: 
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 Em geral os maestros de orquestra, que realizam alguma obra com coro e 

orquestra, gostam de posicionar o coro ao fundo da orquestra. É uma posição 

complicada dependendo do tamanho do coro e da massa sonora orquestral. Nesse 

caso a acústica da sala precisa ser bem avaliada e o coro deve estar posicionado em 

degraus atrás da orquestra protegida por conchas acústicas ou painéis que funcionem 

como projetores sonoros do coro. Observe um detalhe importante, que o primeiro 

degrau esteja, no mínimo, na altura da cabeça do ultimo instrumentista da orquestra, 

para que quando o coro cantar o som possa galgar a sonoridade da orquestra com 

mais facilidade. Lembrando sempre ao Regente, mesmo cuidando desses recursos 
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acústicos, de controlar a intensidade da orquestra para não abafar os cantores (coro e 

solistas).  

 Quando a obra possui acompanhamento de um instrumento solo, como o 

piano, violão ou percussão, os Regentes devem lembrar que eles são parte integrante 

do espetáculo naquele momento. Assim, a posição desses músicos deve ser de 

integração com as vozes.  

 Quando, por exemplo, eu utilizo o piano como acompanhamento, gosto se 

posicionar o piano no meio do coro, separando um grupo para um lado e outro do 

piano. Veja a foto deste espetáculo com o Madrigal da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte quando da estreia da obra de Vaughan-Williams (1872–1958): Five 

Mystical Songs: 

 

 

  
 Esta formação favorece a todos os cantores que podem ouvir claramente o 

instrumento e o pianista pode olhar o Regente sem maiores dificuldades. 

.  



 

  

REGÊNCIA 
Emanuel Martinez: maestro e professor 
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 No tópico anterior conversamos sobre a formação ideal para um coro (No. 23) e 
sobre o posicionamento do coro (No. 24) tanto no palco como na sala de ensaios. 
Assim, antes de você continuar lendo este texto, como sugestão, se ainda não o fez, 
leia estes posts anteriores, porque o seu conteúdo se aplica ao texto atual. De alguma 
forma este texto é uma continuidade dos textos mencionados. 

O REGENTE PREPARADO MUSICALMENTE E PSICOLOGICAMENTE 

 Compreender o papel, sua importância no contexto social e cultural de uma 
comunidade. O Regente, além de ser um músico, precisa se preparar para ser um 
professor, uma pessoa que além de dirigir, precisa criar e desenvolver técnicas de 
ensino de massa para atender a um público específico. 

 Esta atividade não visa só despertar o interesse pela atividade musical, mas 
também pode despertar a possibilidade de se obter um ouvinte mais consciente e 
apreciador também deste e de todos os tipos de música. A cada dia o leque de opções 
musicais é cada dia maior, e nossa música também faz parte deste universo, que 
precisa ser mostrado ao maior número de pessoas possíveis. 

 A atividade de um artista popular é facilmente reconhecida, mas o trabalho de 
reconhecimento de nosso trabalho é quase que artesanal, e os resultados nem sempre 
são imediatos.  

 Em geral o público ouvinte de música “clássica” ou “erudita”, não importa o 
nome que se dá, são pessoas de certa maturidade, especialmente hoje em dia, que a 
difusão cultural saiu dos meios de comunicação e das escolas, pelo menos no Brasil, ou 
seja, o jovem não tem acesso a este tipo de repertório, nunca ouviu falar e por isso 
mesmo, cria uma barreira de proteção automática pelo desconhecimento.  

 A atividade pedagógica do maestro deve ser dividida em várias frentes: 

- Desenvolver trabalho educacional com crianças e adultos. 

- Desenvolver um trabalho educacional com o próprio grupo com o qual 
trabalha. 

- Apresentar projetos pedagógicos de ensino de música, com o objetivo 
de tornar possível um trabalho em diversos níveis. 

- Tendo um grupo profissional, desenvolver um trabalho de ensino de 
música e instrumentos musicais, com conteúdo educacional e técnico, 
aberto para a comunidade em geral, com o intuito de formar 
provedores futuros do próprio grupo artístico. Em outras palavras, 
prover ensino técnico necessário a jovens que futuramente irão integrar 
o nosso grupo, em substituição a músicos que por algum motivo 
deixarão de desempenhar suas funções. 

- Caravanas de música, com projetos desenvolvidos para este fim, 
levando cultura e música para outros locais. Saindo das salas de 
concerto convencionais. 

- Fundir em um só projeto diversas atividades artísticas com objetivos 
educacionais, como óperas infantis, concertos pedagógicos para 
crianças e adultos com a participação de ballet e/ou artes cênicas. 
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- Usar a criatividade e “bolar” ações pedagógicas de maneiras variadas 
e criativas, como fomentar feiras de música, onde cada músico mostra e 
toca seu instrumento às crianças, de uma forma pessoal quase privativa, 
dando oportunidade à criança para ouvir o instrumento bem de 
pertinho, ocasião em que o músico poderá mostrar detalhes desse 
instrumento, alguns dos principais recursos, sua sonoridade, e se 
possível permitir que a criança toque no instrumento, com o objetivo de 
despertar o interesse por um instrumento, pela música ou outra 
atividade musical. 

 Acreditamos que é nosso dever é de fomentar este tipo de atividades pensando 
pelo menos em dois aspectos:  

 1. Oferecer uma opção a mais de repertório. O regente precisa destinar parte 
de suas apresentações para as crianças, porque acredito que elas serão nosso público 
do futuro. Existem duas opções que passo a sugerir e a comentar: ou vamos até à 
escola ou a escola vem ao local de trabalho de nosso grupo. Acho importante de levar 
as crianças ao teatro, a uma sala de apresentações, porque em geral eles passam na 
frente desses locais e nunca tem oportunidade de entrar. Ao observar as crianças 
entrando, nota-se a curiosidade, elas olham para tudo, comentam tudo, e na hora da 
apresentação, por incrível que pareça, ficam em absoluto silencio, aplaudindo ao final 
com muita euforia; é desenvolver um trabalho de criação de plateia. 

 2. Despertar o interesse para se tornarem os futuros degustadores de cultura. 
Criação de plateia. O que isso significa? Em breve nossas orquestras, nossos coros e 
nossas bandas não terão mais público para assistir nossas apresentações. Em geral as 
pessoas refutam este tipo de música, não por gosto, mas simplesmente porque nunca 
ouviram. Se desenvolvermos ações para o público “extra teatro”, certamente este 
público poderá ser um frequentador futuro de nossas apresentações em potencial. 
Alguns Regentes se “engalanam” sobre seus podiuns e esquecem que o público de 
hoje não será eterno. Amanhã outras pessoas deverão substituir as atuais, é uma 
constante renovação. 

 Todos os principais grupos profissionais desenvolvem ações pedagógicas da 
maior importância, abrindo a possibilidade de jovens e crianças que nunca tocaram um 
instrumento musical, ter essa possibilidade, um cantor que nunca cantou num coro, 
ter essa possibilidade, despertar o gosto e a sensibilidade de percepção e 
entendimento.  

 Despertar, no mínimo o desejo de se um bom ouvinte, um ouvinte consciente 
para todos os tipos de música. Uma pessoa que possa saborear cada música, uma 
pessoa que possa entender o que está ocorrendo naquele instante, visto que nossa 
música é formal e por vezes muito técnica. Um dos motivos de afastar o grande 
público, por não conseguir entender ou assimilar a linguagem ou a forma. 

 Porque as pessoas gostam daquele ou daquela cantora, daquele conjunto ou 
daquela banda? A resposta é simples, eles estão na mídia o tempo todo. Como eles 
fazem para atingir esse público enorme? Os marqueteiros desenvolvem campanhas 
para chamar a atenção, para evidenciar seus ídolos o tempo todo. É uma pulverização 
constante de mensagens em todos os meios de comunicação, até na Internet. Mas nós 
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“músicos eruditos” estamos em nosso palco do coração, o melhor lugar do mundo 
para se tocar ou cantar, observando nossas salas ficarem vazias e achamos tudo muito 
normal, tudo muito bom. Nada fazemos para que este público, ou um novo público 
venha assistir nossas apresentações.  

 Algumas pessoas falam o seguinte: “o pessoal lota o teatro para assistir este ou 
aquele cantor e pagam uma fortuna pelo ingresso, mas nós dedicamos anos a fio ao 
estudo da música, pagamos muito caro por um instrumento, pagamos caro por uma 
única partitura, realizamos grandes investimentos em nossa carreira com estudos 
avançados em nosso país e no exterior, organizamos superproduções, escolhemos 
obras difíceis de tocar e cantar, passamos semanas a fio ensaiando, para depois não 
ter quase ninguém assistindo e pior, ainda não querem pagar a mixaria do ingresso, e 
quando vem assistir ainda pedem ingressos de cortesia”. Acho que todos nós artistas já 
passamos por momentos semelhantes, ou já ouvimos algum comentário parecido. 
Porque isso acontece? Não preciso nem responder, acredito que você já tenha a 
resposta na ponta da língua. Um dos motivos está na diferença de tempo de exposição 
pública do artista.  

 Vamos pensar em algumas questões que poderão provocar uma reflexão sobre 
o assunto: 

- Quantas apresentações foram realizadas por seu grupo no interior, no 
último ano? 

- Quantas atividades didáticas seu grupo realizou no último ano em 
alguma fábrica, escola, empresa, faculdade, praça pública – na sua 
cidade mesmo? 

- Quantos concertos didáticos você realizou no seu teatro preferido, 
levando crianças para conhecer esse teatro e ouvir sua música? 

- Quantas vezes você realizou alguma reunião com empresários, 
imprensa ou outros meios, para divulgar seu trabalho do passado, 
presente e do futuro? 

- O que você está fazendo com seu grupo para melhorar a qualidade 
musical e artística, para que o público fique encantado com os 
resultados obtidos? 

- O que você está fazendo a mais do convencional para chamar a 
atenção do público para seu grupo? 

- Quantas viagens foram realizadas por seu grupo no último ano, nem 
que seja num final de semana? 

- Quantas emissoras de TV você foi cantar ou tocar no último ano? 

- Quantas ações de marketing você realizou em sua cidade com seu 
grupo? 

- Quantas vezes você se apresentou, por exemplo, no calçadão de sua 
cidade ao final do expediente? 
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- O que você fez para divulgar seu grupo, fora das atividades 
corriqueiras, para que ele seja conhecido de alguma forma em seu 
bairro, em sua cidade, no seu Estado, em seu País? 

- O que você está fazendo à frente de seu grupo como Regente? 

- O que você já fez ou está fazendo para qualificar mais seu grupo 
musical? 

- O que seu grupo está fazendo por sua comunidade? 

- O que seu grupo pensa a seu respeito? Você sabe? Não estou falando 
de seus amigos, estou falando de seu grupo, não o que você acha, e sim 
o que eles acham. 

- Quantos projetos de incentivo foram encaminhados para alguma 
instância (municipal, estadual ou federal), com a finalidade de obter 
recursos para a concretização de uma grande ideia, que tenha 
despontado seu grupo de forma impressionante? 

 Acho que a resposta a estas perguntas já suscita reflexões. Muitos Regentes 
para justificar alguma coisa comentam que “a nossa realidade é diferente aqui” – “não 
temos recursos” – “não temos quem faça isso para nós aqui” – “bem que tentei, mas 
fiquei sozinho na empreitada, ai desanimei” – “em nossa região não temos grandes 
empresas que possam nos ajudar”. Eu até acredito que haja sim muitas dificuldades e 
muitas dessas afirmativas sejam reais. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas 
precisamos parar de nos justificar, ou arrumar desculpa para não fazer o trabalho, por 
isso é importante ter iniciativas e agregar pessoas e experiências e criar nossos 
próprios meios de resolver as coisas e fazer “a coisa acontecer”. Envolver o grupo nos 
projetos e fazer com que eles “vistam a camisa” do grupo. Não só o meu grupo precisa 
se envolver, mas também os amigos dos integrantes de meu grupo devem arregaçar as 
mangas para acharmos uma saída honesta.  

 Os cantores e grupos populares vão buscar ouvintes onde eles estão, vão a 
cada cidade, das pequenas às grandes, levam sua música, sua imagem, cativam antigos 
e novos admiradores. Depois disso, qualquer show que eles fizerem em qualquer 
lugar, seu público vai onde for para poder estar perto de seu ídolo. Sabemos de 
espetáculos que acontecem em uma determinada cidade, você presencia gente do 
Brasil inteiro, até do exterior, e mais, pagam ingresso para assistir ao show. 

 A realidade do pop star é bem diferente da nossa, mas a realidade é não 
fazemos nada para melhorar este estado de coisas? Eu acredito que o trabalho de 
sementinha com crianças e adultos é um dos meios mais importantes para cativarmos 
um novo público. Precisamos nos fazer conhecidos, precisamos nos apresentar em 
praça pública, igrejas, teatros, escolas, todo o lugar. Não podemos de forma alguma 
menosprezar quem quer que seja: criança ou adulto, pobre ou rico. Todos são 
potencialmente amantes de nossa música. Basta que eles conheçam o grupo e o 
trabalho. 

 Para realizar um trabalho pedagógico requer estudo, planejamento, estratégia, 
detalhamento, abnegação e muita dedicação. 
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 Nos tempos modernos, séc. XX e XXI a função do Regente é bem mais complexa 
que antes, visto que o Regente moderno exerce muitas outras atividades fora da 
música como um difusor cultural e também pode e deve atuar em um contexto social. 
A cada dia, vemos que a marginalidade está aumentando nas grandes sociais e os pais 
de nossas crianças estão assoberbados de tarefas, não dispondo de muito tempo de 
convívio com seus filhos, assim eles, os pais, delegaram aos professores a incumbência 
de educar os filhos. Assim o Regente, se tiver uma atividade ligada a uma instituição de 
ensino vai passar a exercer essa função de alguma forma. Quando a criança passa a 
participar de um coro ou de um grupo instrumental, passamos a ser referencias para 
essas crianças e jovens. Nossa responsabilidade dobra. É um assunto sério e não temos 
como fugir dessas incumbências. Se o regente atuar em um órgão público como gestor 
cultural ou apenas como regente de um coro ou de um grupo instrumental, seja ele 
qual for, teremos contato com o público e com crianças também. Em qualquer 
situação, passaremos a ser referencia em muitas coisas, na forma de falar, na forma de 
lidar com as pessoas, na maneira como atuamos em nossos grupos, em tudo somos 
seguidos. Uma grande responsabilidade.  

 No contexto cultural, nossa principal atuação, além da musical, é atuar como 
um agente, como um educador cultural. Cremos que o Regente precisa inovar em sua 
atividade, levar conhecimento ao público. Precisamos lembrar que em países 
desenvolvidos, a música é parte integrante da vida das pessoas desde o berço 
passando pela escola, aqui em nosso país não temos esta formação, a música nem 
sempre faz parte da tábua de matérias da escola, nem mesmo para as crianças e 
jovens que permanecem na escola em período integral, assim, nossa função como 
Regentes é propiciar de alguma forma conhecimento e despertar o interesse por nossa 
atividade. Se perguntarmos numa escola quem quer participar da banda, do coro ou 
de um conjunto orquestral, com certeza um bom número desejará e outros tem 
preconceito, achando que isso é atividade de meninas e não é coisa para os meninos. 
Aí que entra o Regente, para mostrar a necessidade da presença dos meninos, 
mostrando sua capacidade de tocar um instrumento. Mas para isso as instituições 
necessitam de ter à disposição professores de instrumentos que ensinem as crianças e 
jovens a tocar um instrumento, se o foco é o coro, o regente precisará ser muito mais 
sutil para escolher as obras que venham a despertar seu (do aluno) interesse para que 
ele perceba o quanto é prazeroso tocar, ou cantar ou ambas as coisas.  

 Nas apresentações é importante que o foco seja cultural e educacional, ou seja, 
que o público presente conheça o que se está fazendo, por que houve essa escolha, 
quem é o compositor e por que ele escreveu a obra a ser cantada? Eu gosto de sempre 
sugerir que, dentro do possível, as apresentações sejam sempre didáticas. Não cabe ao 
regente fazer uma palestra em cada apresentação, mas devemos sim apresentar 
algumas informações sobre a obra e o compositor. Além da função pedagógica da 
apresentação, estaremos promovendo uma educação do público, ensinando-os a 
apreciar e a valorizar um coro ou um conjunto instrumental, ensinando o que podem e 
não podem fazer durante uma apresentação musical, escolher algum momento da 
apresentação para que o público possa participar, seja cantando, seja, marcado algum 
ritmo, seja batendo palmas em algum momento e assim por diante. Um exemplo, a 
banda toca uma Valsa, o que se pode fazer? Dividir o público em duas frentes, uma 
frente bate palmas no primeiro tempo e a outra frente estala os dedos (ou qualquer 
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outra ação a critério do Regente) nos dois tempos seguintes; disciplinar o publico para 
participar em algum momento da música e parar em outros momentos. Fazer o 
público participar cantando em um “estribilho” ou uma estrofe, e em outros 
momentos eles apenas ouvem, e assim por diante; outras formas de atuação é o 
público, por exemplo, bater palmas fortemente em algum trecho da música e em 
outro trecho bater palmas bem suavemente, mostrando os contrastes da dinâmica. Há 
muitas opções para envolver a comunidade nas atuações musicais de nossos grupos. 
Precisamos ser criativos.  

 Com estas pequenas atuações do público o Regente vai educando, formando 
plateia, mostrando a importância da música, trazendo o público para dentro do seu 
grupo, mostrando os princípios da disciplina a todos e assim por diante. O Regente 
atuando como educador. Se o público é formado pelos parentes dos músicos, esses 
parentes vão incentivar os instrumentistas a estudar e a se dedicar mais à atividade 
musical, e também vão passar a gostar de assistir as apresentações, porque eles sabem 
que poderão em algum momento participar. O público gosta disso. Lembrem que as 
pessoas só apoiam o que eles sabem como funciona, ou que eles gostam. Se o rupo 
musical criar uma rotina de apresentações, sempre vai ter um público cativo, e por sua 
vez esse mesmo público passa a convidar outros amigos e vizinhos para assistir e vão 
vender a imagem do Regente e do grupo, como sendo fantástico o que eles fazem em 
apresentações. Ser inovador nos dias atuais é muito importante. Quem se limita a 
fazer apenas o trivial, acaba sendo trivial, e aos poucos seu trabalho perde interesse 
público. Cativar o público é o segredo do sucesso e da manutenção das atividades.  

 Como já visto a função do Regente não é apenas chegar à frente do grupo, 
bater a batuta (quando usa) sobre a estante, ou bater palmas para chamar a atenção 
sobre si mesmo e mostrar que ele está ali. Em primeiro lugar, não há a necessidade de 
chamar a atenção dos músicos, se o Regente se impõe com sua autoridade técnica. 
Quando ele chega à frente do coro é para ensaiar, automaticamente o grupo que 
estava no “aguardo” do início do ensaio, ao ver o Regente em seu posto, vai 
automaticamente estar atento às informações apresentadas por ele.  Lógico, que 
quando ele chega à frente do grupo, o trabalhado de relaxamento e preparação 
vocal/aquecimento já foram feitos pelo Preparador Vocal e agora cabe ao Regente 
organizar a sequencia do ensaio musical, que é de sua responsabilidade. Isso se aplica 
a todos os grupos musicais, respeitando suas características (orquestra ou banda). 

 Quando o Regente assume seu posto, a planificação do ensaio está montada, as 
ordens dos trechos do ensaio estão planejadas, o gestual está estudado e consolidado, 
a obra musical está clara na mente do Regente, ele sabe exatamente o que vai solicitar 
no ensaio e “a priori” deverá saber solucionar eventuais problemas que possam surgir 
no decorrer do ensaio. Tudo deve estar programado, mas com certeza haverão 
imprevistos não calculados na preparação individual do Regente. Pode acreditar, que 
esses imprevistos serão mais frequentes do que aquilo que possa esperar. Faz parte do 
processo artístico. Assim, o Regente deve estar preparado não só musicalmente, mas 
também psicologicamente para poder responde ou achar soluções para o imprevisto 
do momento. 

 Que tipo de imprevisto pode acontecer? Todo o tipo. Os imprevistos podem ir 
de problemas de: emissão e postura vocal, de caráter musical, de pronuncia, de 
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articulação silábica, de afinação, de falta de iluminação e ventilação apropriada, 
problemas de ordem musical e rítmica, pianista que por qualquer motivo não pode 
comparecer ao ensaio, e por ai vai. É claro que tudo pode acontecer - com os outros - 
mas com o regente nunca vai acontecer nada, é assim que todos pensam, mas até 
conosco podem acontecer imprevistos. Para isso precisamos estar preparados e ter 
pessoas com quem podemos contar, como chefes de naipe, auxiliares, etc. O Regente 
deve ser, mas não é um Super-Homem (Mulher). No entanto, o obvio deve estar 
planejado e bem programado e estar preparado para solucionar os imprevistos.  

 Depois de tantos anos de trabalho que tenho, eu mantenho um roteiro base 
para cada ensaio, um planejamento escrito que sigo sempre, em caso de exceção, é 
como se fosse um parênteses em meu roteiro, que são anotadas, e conforme o tipo de 
exceção, já entram na programação do próximo ensaio. Problemas técnicos do meu 
gestual que não funcionaram, ou problemas musicais ou vocais ocorridos no ensaio, 
também estão sendo anotados, para que no próximo ensaio apresente a melhor 
solução. Assim, cada ensaio planejado é um novo aprendizado para o próximo ensaio. 

 Outro ponto importante, já abordado, mas que desejo salientar mais uma vez, 
pela importância que dou ao assunto, é a maneira como nos relacionamos com nossos 
cantores no ensaio e apresentações. Nossa função é musical e ponto, mas também 
temos outra função, além da parte educativa que mencionei, temos de saber lidar com 
o “ser humano”. Acima de tudo nossos cantores são seres vivos e humanos, que foram 
criados de maneiras diferentes, com formações diferentes e gêneros diferentes e isso 
nos leva a respeitar a todos sem distinção de cor, raça, cultura, proventos financeiros, 
nível de escolaridade, opção sexual, ou qualquer outra diferença. Dentro do local de 
ensaio, todos os cantores são cantores e é dessa maneira que eles devem ser tratados 
e respeitados. Por isso, também, insisto na formação do Regente, ele deve ser 
valorizado por seu conhecimento e sua destreza no lidar humano e artístico. Ninguém 
é mais ou menos dentro do local de ensaio, isso vale para o Regente, pianista, 
preparador vocal e os cantores. Todos dependem de todos. O Regente sem cantores 
não é Regente e assim por diante. Cada um tem uma função, e nessa função ele deve 
respeitar para ser respeitado. De quando em vez vemos no noticiário assédio (moral e 
sexual) do Regente aos integrantes. Isso é mais comum do que se pode imaginar, e no 
dia de hoje, qualquer tipo de assédio é considerado crime. 

LOCAL DE ENSAIO 

 O local de ensaio precisa estar pronto para o início dos trabalhos, com 
antecedência. Se, por exemplo, o local do ensaio é multidisciplinar, cabe ao regente e 
aos auxiliares, chegar um pouco antes do horário previsto para o início, e ajeitar a sala 
para receber os cantores. Há sempre a possibilidade de solicitar a ajuda de algum 
integrante do coro para ajudar na organização das cadeiras, na limpeza da sala, no 
preparo das partituras a ser distribuídas, na arrumação do piano, nas diferentes 
providencias que se fizerem necessárias, para que quando o primeiro cantor chegar 
para o ensaio, tudo está preparado e organizado. 

 Dentro da organização da sala destaco alguns pontos importantes e que não 
podem ser deixados para o segundo plano: 
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 Água potável: Ter água potável ou filtrada e em temperatura ambiente para 
que os cantores possam disponibilizar sem restrições, lembrando que a 
hidratação das cordas vocais e de toda a boca é indispensável, por isso, 
disponibilizar água potável é assunto indiscutível.  

 Iluminação: O tipo de iluminação oferecida deve ser avaliado com carinho. 
Pouca luz, ou luz de péssima qualidade deixam o ensaio agitado, porque as 
pessoas em pouco tempo de ensaio ficam logo agitadas, até de forma 
inconsciente, porque a visão fica cansada e não conseguem ver bem as 
partituras. Como já mencionado, se houver possibilidade de a sala ter dois 
tipos de iluminação, seria muito louvável: iluminação indireta e quente para 
a fase de relaxamento e recepção dos cantores e iluminação sempre branca 
e de qualidade para o tamanho da sala para a leitura das partituras, não 
esquecendo que o pianista faz parte do trabalho, assim o canto onde 
“enfiaram” o pianista, também deverá ser provido de boa luz para não 
cansar a vista e manter p pianista atento, sem cansar a visão.  

 Ventilação: Outro ponto que precisa ser avaliado é a ventilação: a sala 
precisa ter boa ventilação, de preferencia sem o auxílio de ventilação 
forçada (ar condicionado ou ventiladores barulhentos), mas se precisar de 
Ar Condicionado, que seja em temperaturas agradáveis. Vale ressaltar que a 
sala de ensaio sem janelas e com AC deve ter a higienização da sala com 
produtos que não deixem cheiro e os filtros do equipamento devem ser 
limpos com frequência mínima, porque os ácaros ali contidos trazem 
alergias indesejadas aos cantores. 

 Toilletes higienizadas: Os toilletes que servem aos cantores também devem 
ser bem higienizados para não transmitir doenças ou mal estar. É 
indispensável que haja toilletes separadas mas o sexo masculino e feminino 
e que tenha água de descarte e água para a higiene pessoal, com sabonete 
e toalhas descartáveis. A limpeza do toilletes é um reflexo do cuidado com o 
local de trabalho. 

 Piano: O local de ensaio deve ser provido de um piano afinado ou um 
teclado de preferencia com um bom som de piano, como um piano digital 
que também deve estar afinado. Como um Regente vai exigir a afinação das 
vozes se o referencial (o piano) não está afinado. Não é qualquer afinação. 
No mínimo a afinação deve estar em 440 Hertz ou 442 Hertz, não menos 
que isso, já que os cantores memorizam a afinação, e se vão ter algum 
acompanhamento instrumental, por exemplo, logo vão sentir dificuldade de 
entoar, pela memorização, pelo condicionamento. Por outro lado, o piano 
não deve estar enfiado num canto e sim disposto em local apropriado para 
que o pianista veja perfeitamente o maestro e vice-versa e os cantores 
possam ouvir sem problemas o acompanhamento. 

 Armários para armazenamento das partituras: Quando se trabalha com 
cantores voluntários, por exemplo, a maioria deles não lê partitura, mas 
isso não impede que eles recebam a partitura musical escrita. Isso com o 
tempo ajuda o cantor a se referendar nas outras vozes. Como na maioria 
dos casos os cantores voluntários não tem conhecimento musical, para 
evitar que eles venham a esquecer a partitura em casa, no carro, no serviço, 
etc. se propõe providenciar armários que tenham a possibilidade de 
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arquivar a partitura até o próximo ensaio.  Cada escaninho pode ser 
numerado ou colocado o nome do cantor, assim ao final e ao início dos 
ensaios o cantor tem sua partitura bonitinha, sem estar enrolada, 
amassada, rasgada ou... 

 
Sugestão de armário escaninho 

 
Um desses armários de escaninho pode ter capacidade de até 50 
escaninhos, que atende à maioria dos corais. Existem modelos com e sem 
porta. Vai da capacidade financeira de cada coro. O bom desse armário com 
porta, é que ao final do ensaio cada cantor coloca ali sua partitura e ao final 
a porta é fechada, evitado que alguma dessas partituras criem asas à 
imaginação e vão passear em outros cantos. 

 Arquivista: O arquivista pode ser um integrante do coro ou uma pessoa 
destinada para esse fim pelo coro. Alguns coros, instituições jurídicas, 
possuem verba para manter um arquivista permanente. Cabe a ele 
providenciar as cópias e controlar a entrega e o recolhimento das mesmas. 
Lembrando que em geral as cópias das partituras são feitas com verba do 
próprio coral, portanto, elas devem ser consideradas patrimônio. 
Normalmente há um carimbo com o nome do coro e uma numeração de 
controle da quantidade de partituras. Quando o cantor recebe a partitura, 
ele está se comprometendo ao final do uso, devolve-la em bom estado, sem 
rabiscos desnecessários. Quando um cantor perde, ele deve repor esse 
patrimônio. Isso deve ficar claro na admissão do cantor. O Arquivista deverá 
desenvolver um controle de todo o acervo musical, por ordem de 
arquivamento, autor, nome da partitura e quantas vozes. Esse processo 
pode ser feito de forma manual em um livro específico para isso ou em 
software no computador do coral. 
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Exemplo de classificação de uma partitura 

 

Assim o coro deve ter um arquivista eficiente que possa providenciar com 
antecedência todo o acervo do coro, por este motivo, cabe ao Regente 
fazer a programação com antecedência para que o arquivista tenha tempo 
hábil de organizar a biblioteca das partituras. As partituras precisam ser 
claras, nítidas e com o texto de fácil leitura. Cada grupo tem seu 
procedimento: uns distribuem e recolhem as partituras a cada ensaio e 
outros entregam as partituras no primeiro ensaio e as recolhem ao final do 
evento onde estas serão apresentadas. Lembrando que as partituras devem 
ser patrimônio do coro e não de propriedade do cantor, por esse motivo as 
anotações não devem ser definitivas e sim a lápis, para que o cantor que 
venha a pegar essa parte possa apagar o que não lhe interessar e possa 
fazer suas próprias anotações. 

 Níveis diferentes de acomodação: Quando possível, o coro deverá estar 
acondicionado em estrados com cadeiras em níveis diferentes, para facilitar 
a visão do cantor e do maestro reciprocamente. Por outro lado o 
posicionamento em degraus ajuda o Regente no equilíbrio sonoro, porque 
cada cantor está localizado acima ou abaixo de outro cantor, facilitando o 
campo de visão e a projeção sonora do cantor. Esses estrados são fáceis de 
fazer. Os estrados podem ser fixos ou montados a cada ensaio. A distancia 
entre degraus deverá ser a base de um degrau de escada. A distribuição dos 
cantores deve ser feita de acordo com a avaliação feita no teste seletivo 
para favorecer o equilíbrio entre as vozes, evitando que se aglomerem 
cantores de voz forte em oposição aos cantores de vozes mais fracas. 
Existem empresas no Brasil que já fazem esses estrados, mas acredito que 
cada coro pode desenvolver seus estrados de forma eficiente e segura, 
dentro das condições disponíveis. A seguir seguem algumas fotos sugestivas 
e demonstrativas de estrados e cadeiras apropriadas para o coro. Veja 
algumas sugestões: 
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        Sugestão para cadeira 
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Alguns Regentes acham utópico e fora da realidade uma sala de ensaio 
disponibilizar estrados para o coro. Eu já penso diferente, acho que é um 
superinvestimento, quem ganha é o coro. Quem sabe dentro do coro tem 
gente com vocação de marceneiro que pode criar um estrado adaptado à 
necessidade do seu coro? Se tiver de montar a cada ensaio, dá trabalho, mas 
vale a apena. Quando estava ligado ao Teatro, tínhamos uma sala exclusiva 
para o coro por um tempo, ai na sala foram construídos estrados fixos. Depois a 
sala dividia a atividade com o teatro, assim os estrados não podiam mais ficar 
fixos, assim se desenvolveram suportes com pranchas de compensado que 
eram tiradas e colocadas diariamente, visto que o coro tinha ensaios diários. 
Dava muito trabalho montar e desmontar, mas facilitava em muito o trabalho 
musical. Na imagem abaixa mostra o tipo de estrado que mencionei. Os 
próprios cantores ajudavam na montagem e desmontagem dos estrados e 
colocando e retirando as cadeiras. Veja o exemplo abaixo: 

 

A base é dobrável com dobradiças e podem ser empilhadas, assim como as 
placas de compensado. Meu coro tinha 80 cantores e três degraus com 5 
placas de compensado por fileira, ou seja um total 15 placas de 
compensado e 15 bases com 3 alturas diferentes.  

 Ensaiar em pé ou sentado: Eu não sou a favor de ensaios em pé. Tem 
regentes que dizem que preferem, mas eu não gosto. Faço sim o coro se 
levantar no ensaio, mas não faço o ensaio 100% em pé. Os cantores em 
geral são voluntários e ligados a outras atividades profissionais, assim 
quando eles chegam n fim do dia para ensaiar, já tiveram uma boa jornada 
de trabalho e estudo, é desumano que eles ainda tenham que fazer ensaio 
em pé. No entanto, o Preparador Vocal e o Maestro devem exigir que o 
cantor tenha uma postura correta ao cantar, mesmo que sentado. Acima 
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mostrei um exemplo de cadeira para que o cantor possa sentar-se com uma 
correta postura para o canto. 

 Pianista eficiente: O pianista não pode ser um aprendiz, ou seja, um aluno 
de nível baixo, precisa ser certa fluência no instrumento e que tenha 
facilidade de se adaptar ao ritmo de ensaio do Regente. Não dá para um 
grupo de 60 pessoas ficar esperando o pianista achar o ponto de ensaio. 
Como dizemos, o pianista precisa ter “faísca” para estar ligado na sua parte 
e no que está acontecendo no ensaio. Se houver um erro, precisa ficar 
atento porque o Regente vai parar o ensaio e voltar no local do erro para 
poder corrigir. Tem pianista que fica se perguntando... “onde?” O Regente 
pode e deve indicar o local, mas o pianista precisa “ficar antenado”.  

 Preparador Vocal competente: Não é porque é cantor que é um preparador 
vocal competente. O Preparador Vocal tem de ter a vocação e 
conhecimento para o ensino. Não é só fazer exercícios, e sim conhecer bem 
o funcionamento do processo de emissão vocal, ressonância e respiração 
para poder orientar. Nem todo o artista é preparado para ensinar. Por vezes 
um Preparador Vocal não é o melhor cantor, mas é o melhor professor. Ser 
professor é o que um coro precisa, especialmente se o grupo é formado por 
cantores voluntários. 

 Todo o processo de ensaio precisa ser pensado em detalhes e estar 
programado, evitando improvisações e isso passa pela organização antecipada do local 
de ensaio ao material a ser utilizado durante todo o ensaio, como as partituras, 
cadeiras, estrados, iluminação, ventilação e instrumentos afinados. 

 Como proceder durante um ensaio? O que determina o tipo de ensaio? 

 Existem diversas maneiras de se realizar um ensaio. Tudo depende do maestro 
e da obra a ser ensaiada. 

 A seguir segue o ritual normal de um ensaio com sugestões de procedimentos 
que poderão auxiliar na eficiência do ensaio: 

1) RELAXAMENTO 

 O processo de relaxamento deve ser incluído na preparação do ensaio coral, 
anterior ao trabalho de técnica vocal. Esse relaxamento é realizado por um 
fonoaudiólogo ou por um técnico específico, com o intuito de preparar o cantor para o 
trabalho de técnica vocal e para o ensaio. Em geral, as pessoas chegam tensas e 
precisam “sintonizar-se” numa nova atividade. 

2) TÉCNICA VOCAL 

 É um procedimento muito importante para o desenvolvimento vocal de um 
grupo. Existem diversas maneiras para se realizar esse trabalho: 

a) todo o coro: não é o mais aconselhável, visto que não há um bom 
aproveitamento das vozes; 

b) vozes agudas ou vozes graves: esse método já poderá trazer um 
melhor aproveitamento, uma vez que os exercícios são idênticos; 
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c) vozes femininas ou vozes masculinas: conforme o caso, funciona, mas 
não é o ideal; 

d) vozes independentemente: talvez o melhor método de trabalho para 
atender às necessidades dos naipes (soprano, mezzo soprano, etc.). 
Cada naipe deverá possuir o seu dia específico de trabalho para que se 
possa realizar um trabalho minucioso e até individual, durante pelo 
menos uma hora, com exercícios específicos. 

3) AQUECIMENTO 

 Após o trabalho de técnica vocal com um determinado naipe, deve-se fazer o 
aquecimento para as demais vozes. Não há necessidade de se prolongar 
demasiadamente essa atividade. Em torno de vinte a trinta minutos é o suficiente. De 
qualquer forma, os cantores que não fizeram a técnica vocal devem participar desse 
aquecimento, do contrário haverá um grande desequilíbrio entre o naipe que aqueceu 
e os que não aqueceram. Por outro lado, ninguém deverá começar a cantar sem que 
tenha realizado pelo menos o aquecimento da voz. 

4) ENSAIO 

 O ensaio poderá se processar de diferentes maneiras, sujeitas ao maestro e às 
necessidades do repertório ou do coro. 

 Quando se inicia um repertório novo, existem duas formas básicas de leitura: 

 a) ensaio de naipes. Esta é uma das maneiras mais eficazes de leitura: ou 
juntam-se as vozes masculinas, ou as vozes femininas, ou as vozes agudas, ou as vozes 
graves. Tudo vai depender das dificuldades de cada naipe. É ideal que naipes com 
dificuldades semelhantes ensaiem juntos para um melhor aproveitamento. 

 b) ensaio de conjunto. Esse método é um pouco cansativo e, para o 
aprendizado de um repertório novo, não é aconselhável, pois, quando se lê uma parte 
com um naipe, a tendência é que os demais se dispersem. Se o maestro optar por essa 
maneira de ensaiar, poderá seguir o seguinte critério; por exemplo: 

1 — ler uma frase musical com o baixo. 

2 — ler a mesma frase musical na parte do tenor. 

3 — juntar as partes de tenor e baixo. 

4 — ler a mesma frase na parte do contralto. 

5 — juntar o contralto ao baixo. 

6 — juntar o contralto ao tenor. 

7 — juntar o contralto ao tenor e ao baixo. 

8 — ler a mesma frase na parte do soprano. 

9 — juntar o soprano ao baixo. 

10 — juntar o soprano ao tenor. 

11 — juntar o soprano ao contralto. 

12 — juntar o soprano ao contralto, ao tenor e ao baixo. 
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 Esse tipo de ensaio poderá ser muito eficaz se todo o coro acompanhar os 
demais naipes. Poderão existir elementos semelhantes como ritmos, sequências 
musicais, texto, etc. em todos os naipes e, ao iniciar-se a leitura de um novo naipe, 
esta será bem mais rápida, e a fixação do conjunto será melhor. No ensaio de 
conjunto, sempre que possível, juntar o acompanhamento (se houver) para firmar o 
conjunto mais rapidamente. Quando se conclui uma leitura dessa forma, tem-se um 
maior aproveitamento final. Na continuação do ensaio pode-se trabalhar: 

 c) finalização da obra: no trabalho de finalização, de aprimoramento de uma 
obra, o maestro deve ser exigente: repassar o trecho com o naipe que apresentar 
maiores dificuldades quantas vezes forem necessárias. Depois de algum tempo de 
ensaio, cabe ao maestro exigir que certas dificuldades que foram exaustivamente 
passadas sejam repassadas pelo chefe de naipe correspondente em ensaio de naipe, 
do contrário todo o coro ficará dependendo de alguém que não assimilou a 
dificuldade. 

 d) estudo do texto: em uma obra coral, o texto é tão importante quanto a 
música.  Deve-se entender a mensagem perfeitamente. O maestro deve dar 
evidência ao texto o máximo possível. 

 A aplicação do texto na música pode ser: 

— silábica: cada nota corresponde a uma sílaba; 

— melismática: cada sílaba é prolongada sobre diversas notas. 

 Para o estudo do texto, sugere-se o seguinte procedimento: 

1 — o maestro recita o texto de forma enfática, em pequenas frases, e o 
coro responde até aprender a frase corretamente; 

2 — repetir esse procedimento com todas as frases; 

3 — cantar o texto sobre uma nota só, obedecendo ao ritmo original; 

4 — aumentar a velocidade para dar maior flexibilidade à pronúncia; 

5 — voltar à velocidade normal da partitura; 

6 — em passagens musicais mais difíceis, repassar o texto diversas vezes 
com a música; 

7 — caso a dificuldade persista, fazer com que cada naipe estude o 
trecho sozinho. 

 e) planificação do horário de ensaio: todo o trabalho do maestro, com relação 
às técnicas de ensaio, deve ser devidamente planificado. Como já foi dito 
anteriormente, o maestro deve escolher obras compatíveis com o coro e com ele 
mesmo. 

 Qual deve ser a duração de um ensaio? Por exemplo:  

 19 horas — início do relaxamento e técnica vocal com um naipe. Neste 
horário o preparador vocal, trabalha vocalmente o naipe, ajudando, por 
meio de exercícios, a suprir dificuldades técnicas do repertório e de 
dificuldades técnicas de voz no cantor. O preparador pode realizar um 



Post Scriptum # 25 – O ensaio do coro                                                                                    16 

 

Site: https://martinezemanuel.wixsite.com/conductor 

trabalho mais detalhado observando individualmente cada cantor do naipe, 
aconselhando-o qual a melhor maneira de enfrentar suas dificuldades. 

 A escala de técnica vocal é previamente avisada. A título de exemplificação: 

— Segunda-feira: sopranos 

— Terça-feira: contraltos 

— Quarta-feira: tenores 

— Quinta-feira: baixos 

— Sexta-feira: ou programa-se um naipe que esteja demonstrando 
maior dificuldade ou faz-se apenas um trabalho geral com todos os 
naipes juntos. Tudo vai depender das dificuldades técnicas do repertório 
e das dificuldades de algum naipe. 

 20 horas — aquecimento geral: ou seja, os naipes que não participaram do 
trabalho vocal das 19 horas. Exemplificando: na segunda-feira, os sopranos 
participam do trabalho de técnica vocal, mas os demais naipes (contraltos, 
tenores e baixos) virão somente às 20 horas para um trabalho de 
relaxamento e aquecimento vocal coletivo. Por sua vez, no tempo 
destinado ao aquecimento, os sopranos ficam descansando; 

 20:20 horas — início do ensaio: cabe ao maestro decidir que tipo de ensaio 
será este: naipes ou de conjunto. 

 21:30 horas — intervalo. Aconselhar os cantores para não fumar ou tomar 
bebidas geladas. Veja o texto da professora e fonoaudióloga Rosemari Brack 
sobre o assunto. 

 21:45 horas — reinício do ensaio. Em geral, nesta segunda parte, junta-se o 
que foi ensaiado separadamente na primeira parte do ensaio de naipes. 

 22:30 horas — final do ensaio: aconselha-se sempre que os cantores evitem 
ficar conversando na rua, especialmente em dias de frio e umidade. 

 É importante que se estabeleçam regras para os ensaios, especialmente os 
gerais. O ensaio geral deve ser considerado como uma apresentação, ou seja, não é 
hora de fazer mudanças. 

 Deve ser feito no local da apresentação, com a iluminação de concerto, a 
sonorização, se houver, no posicionamento correto e com todos os cantores 
presentes. Deve-se ensaiar a entrada, a saída e os agradecimentos. Qualquer mudança 
de última hora poderá provocar insegurança nos cantores e instrumentistas na hora da 
apresentação. 

 f) posicionamento do coral — Este ponto já foi amplamente falado no post de 
No. 24, são pelo menos dois aspectos que devem ser observados: o posicionamento do 
cantor dentro do coro e a distribuição dos naipes dentro da sala de ensaios. O 
posicionamento de cada cantor depende das condições musicais e vocais de cada 
coralista. Em geral, não se deixam cantores suscetíveis a erros perto de um outro 
naipe, ou perto de outros cantores suscetíveis a erros, pois todos eles seriam induzidos 
ao erro, o que seria fatal. O maestro deve conhecer as aptidões musicais e vocais de 
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cada cantor e dispô-los de tal forma que o naipe possa projetar-se como um todo na 
direção do público. 

 Ainda com relação aos cantores, existem diversas variantes que serão indicadas 
abaixo como sugestão. Caberá ao maestro ver em qual situação está o seu coro e se 
essas sugestões resolverão parte do seu problema de posicionamento: 

I) Existem certos maestros que preferem colocar as vozes mais fortes no 
alto dos estrados para que a sonoridade delas chegue até a frente, o 
que daria segurança aos indecisos induzindo-os ao canto com mais 
segurança; 

II) Outra opção é dispor os mais fortes nas primeiras fileiras, perto do 
público, fazendo com que essas vozes se projetem com maior facilidade 
sobre a plateia; 

III) Outra possibilidade é colocar as vozes mais potentes em volta do 
naipe, (em cima, em baixo e nas laterais), enquanto as demais ficariam 
no miolo; 

  IV) O melhor posicionamento é intercalar os cantores fortes (Leia-se 
também como cantores fortes os cantores firmes musicalmente, e fracos aqueles que 
não possuem muita segurança na hora de cantar, ou seja, os mais suscetíveis a erros 
por qualquer motivo) e os mais fracos em todos os níveis do estrado. 

 Outra preocupação refere-se ao poderio sonoro de um cantor. Quando se fala 
em voz forte, está se falando também de intensidade, em volume de voz. Dessa 
maneira, não existe a possibilidade de uma voz fraca ficar perdida dentro do coro. Esse 
posicionamento também obrigará os “muletas” (muleta: é o adjetivo que se utiliza no 
meio coral para designar os cantores que dependem de outro para cantar) a se 
sentirem mais seguros de sua função. O posicionamento deverá ser fixo, no mínimo, a 
cada apresentação ou a cada obra, mesmo que, dentro de uma apresentação, haja 
necessidade de o coro se movimentar para a troca de posições. Outro ponto a se 
observar é o relacionamento dos coralistas entre si. Se existirem coralistas 
“inseparáveis”, é bom verificar se vale a pena mantê-los juntos também durante os 
ensaios. Muitas vezes, essas pessoas conversam muito durante os ensaios e 
atrapalham o rendimento global. Por essa razão, ao se determinar o posicionamento, 
tentar separar os colegas sem, no entanto, se esquecer de colocar os coralistas perto 
de pessoas em que eles confiem e que possam se ajudar mutuamente. 

 Além disso, o posicionamento dos naipes num coro vai depender do tipo de 
repertório, do tamanho do coro, da quantidade de vozes por naipe, do local de ensaio 
e apresentação e da sonoridade que o maestro deseja obter. 

 Muitos são os formatos e os posicionamentos: 

 a) coro com desfalque de um naipe: se o coro possuir um naipe com menos 
número de cantores, por exemplo, 20 sopranos, 20 contraltos, 20 tenores e 8 baixos, é 
lógico que esses oito baixos não poderão competir com as demais sessenta vozes do 
coro; primeiro porque é um naipe que, pelas suas características vocais, não possui 
muita intensidade e, especialmente, porque são apenas oito vozes contra sessenta. O 
problema pode ser resolvido da seguinte forma: primeiramente, tenta-se, sempre que 
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possível, abrir vagas para o naipe, com divulgação nos meios de comunicação. Se 
mesmo assim não foi possível equiparar com os demais naipes, então eles deverão 
ficar em um posicionamento estratégico. Por exemplo: 

Tenor — Soprano — Baixo ou Contralto — Contralto ou Baixo 

 Note que a sugestão é posicionar o coro em colunas, em blocos, onde os baixos 
ficariam no centro ou em uma extremidade. As demais vozes devem ser organizadas 
da seguinte forma: as vozes mais fortes dos outros naipes podem ficar no fundo para 
que não encubram as vozes dos baixos, que estão em menor número. 

 b) coro com naipes equilibrados: como foi mencionado anteriormente, esse 
posicionamento dependerá de diversos fatores. Em geral, segue-se o critério sonoro 
do posicionamento de uma orquestra e é também o critério utilizado nas gravações, 
ou seja, as vozes agudas localizam-se à esquerda do maestro e as graves, à direita. São 
critérios que já se tornaram universais. 

 



 

  

REGÊNCIA 
Emanuel Martinez: maestro e professor 
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O Aquecimento, Desaquecimento e Técnica vocal 

 O ensaio segue um ritual, um roteiro básico que pode ser adotado por qualquer 

coro. O processo do ensaio é o seguinte: 

1. Preparação da sala de ensaio para o ensaio, com arrumação das cadeiras na 

posição desejada pelo regente, disposição do instrumento e de outros recursos 

eventuais que poderão ser utilizados no ensaio. 

2. Chegada dos cantores à sala de ensaio. Em primeiro lugar, deve haver água 

potável à disposição dos cantores em seu estado natural. Com a chegada dos 

cantores já se inicia o processo de desligamento do mundo lá fora. Muitos vêm 

do trabalho, escola, ou enfrentaram transporte, mas ao chegar à sala de ensaio 

precisam se desligar, e a chegada é o início desse processo. 

3. Na hora marcada inicia-se o relaxamento dos cantores. Este procedimento visa 

preparar os cantores para o trabalho musical. Depois que eles chegaram de 

seus afazeres diários, há a necessidade de se desligar e preparar o corpo para 

uma nova atividade que vai despender energia física e cerebral no aprendizado 

musical. Este processo deve ficar a cargo de um Fonoaudiólogo ou no mínimo 

do Preparador vocal. 

4. Na sequencia temos o aquecimento vocal. Há uma necessidade desse processo 

em todos os cantores, sejam eles amadores ou profissionais, visto que antes de 

se iniciar o processo canoro, os cantores vieram de um processo vocal falado, e 

nesse instante o Preparador vocal direciona todo o aparato da voz para o 

canto, desligando a pessoa. 

5. Seguindo o planejamento realizado pelo Regente, inicia-se o processo musical 

propriamente dito, onde o cantor vai aprender ou trabalhar uma obra musical, 

seguindo os critérios do Regente. Essa parte pode ser dividida em duas partes: 

se houver disponibilidade de salas de apoio, o coro pode ser dividido em 

naipes, de acordo com a orientação do regente (vozes agudas e vozes graves ou 

vozes femininas e vozes masculinas, ou simplesmente um naipe em cada sala, 

se houver disponibilidade) e durante o tempo determinado pelo Regente, após 

esse tempo, o coro volta à sala principal para juntar os naipes separados. É 

muito importante que o coro sempre retorne para a juntada após o ensaio de 

naipes, isso consolidará o que foi ensaiado em separado e o entrosamento com 

os outros naipes será muito mais rápido obtendo-se resultados mais imediatos. 

Há muitas maneiras de se fazer o ensaio de conjunto após o ensaio de naipes, 

mas o fator que vai determinar a ‘juntada’ está na estrutura da composição. 

Como exemplo: começamos por juntar o baixo com o tenor; depois o baixo 

com o contralto; depois o baixo, tenor e contralto e por fim adiciona-se o 

soprano. Está técnica obriga os cantores a conhecer as demais partes e toma-

las como referencia para poder afinar e se entrosarem.   
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6. Por ultimo, haverá o processo de desaquecimento, que poderá ser realizado 

pelo Fonoaudiólogo, ou pelo Preparador vocal. 

  Nas apresentações os itens 1 – 2 – 3 – 4 também devem ser efetuados, pelos 

mesmos motivos, e ainda mais, tendo em vista uma apresentação, onde a 

responsabilidade perante o público é ainda maior. Em dias de apresentação o Regente 

precisa ser mais rigoroso com todo o processo, para que os cantores possam se 

concentrar na atividade, evitando conversar mantendo o processo de concentração 

em um grau muito elevado.  Ao final da apresentação, a Fono/Preparador vocal, 

deverá igualmente realizar o desaquecimento e relaxamento vocal. 

 O ensaio de conjunto precisa ser dinâmico e objetivo. Aí entra o roteiro de 

ensaio realizado pelo regente em sua casa. Não há a necessidade de iniciar o ensaio no 

princípio da obra e sim iniciar pelos pontos mais difíceis da obra, chegando aos poucos 

às partes mais fáceis até completar toda a leitura, depois desse trabalho realizado, aí 

se fará a primeira leitura completa - do início ao fim. Neste processo de leitura geral, 

não se pode aceitar erros musicais ou de emissões vocais, que terão de ser corrigidas 

imediatamente, porque se isso não ocorrer, o cantor aceita esse erro como sendo a 

forma correta e a memoriza, e se isso ocorrer, o regente poderá encontrar muitas 

dificuldades para fazer a correção posterior. Tem casos que fica inviável corrigir, 

porque o erro se consolidou de tal forma que o cantor amador não consegue discernir 

o correto do errado, ou não consegue cantar corretamente. Isso é uma constatação 

realíssima. Alguns regentes permitem o erro para não atrapalhar o ensaio, mas depois 

de consolidado, será muito mais difícil ou impossível de corrigir. 

 Quando se fala em relaxamento, aquecimento e preparação vocal, muitos 

cantores saem correndo, não gostam de realizar a parte inicial do ensaio, o Regente 

precisa enfatizar aos cantores a importância desses trabalhos e justificar. Quando se 

aceita um novo cantor, este deve ser informado de todo o procedimento, que passa 

pelo horário de início e fim das atividades e como será realizado para evitar problemas 

futuros como o “eu não sabia”, etc. 

 Esse procedimento não é teoria, isso é prática obrigatória, porque os cantores 

por serem amadores em sua maioria absoluta vêm de outras atividades profissionais e 

precisam se preparar para um novo momento, que é o ensaio de um coro. O processo 

de relaxamento visa desligar o cantor do mundo de onde eles vieram e direciona-los 

para uma nova atividade, que para exercê-la, tem a necessidade de absoluta 

concentração, trabalho esse que deve ser feito por um profissional, como um 

Fonoaudiólogo. Se houver possibilidade de contratação, ou de obter os serviços 

voluntários desse profissional, será de grande valia para o coro. Logo após esse breve 

processo de relaxamento, inicia-se o aquecimento e a preparação vocal. São dois 

momentos importantes no trabalho das vozes corais: “O preparo corporal preconiza 

uma produção vocal equilibrada. Esse equilíbrio vocal pode ser obtido por meio de uma 
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série de técnicas que envolvem movimentos corporais globais ou específicos sobre a 

região do esqueleto laríngeo [..] para a elaboração da voz, o corpo deve estar livre das 

tensões indesejadas, porém não significa estar com a musculatura relaxada, mas sim 

com o tônus muscular adequado.” 

 Qual a diferença entre aquecimento e técnica vocal? Em geral as pessoas 

quando usam a voz no seu dia a dia utilizam um registo vocal que não é o registo do 

canto, por isso precisam reprogramar a voz para o canto, nesse processo vem o 

aquecimento que será feito por um preparador vocal, ou seja, um professor de canto. 

O aquecimento é o meio de adequar a voz do cantor à realidade do ensaio, já o 

trabalho de Preparação vocal que também é feito pelo professor de canto, deve visar a 

melhoria da qualidade vocal e ampliar os recursos vocais de cada cantor.  

 Os cantores amadores não possuem preparo vocal para ser um cantor, ele 

canta de forma descontraída no banheiro, o repertório do rádio ou da TV sem maiores 

preocupações, já que os registos utilizados pelo cantor popular são médios e não é 

exatamente o registo de um cantor de coro, que exige uma maior extensão e outros 

recursos vocais não utilizados na música popular em geral. Por esse motivo a 

necessidade de destinar alguns minutos a cada ensaio para esta atividade. Vamos 

supor que o coro possui dois ensaios semanais, o Preparador vocal pode intensificar 

este trabalho de técnica em apenas um dos dias, outra forma de trabalhar as vozes, é 

solicitar que os cantores venham em um horário alternativo (por exemplo, 30 minutos 

antes do horário), visando única e exclusivamente um trabalho mais detalhado de 

técnica vocal. Também se pode programar este trabalho somente com as vozes 

agudas, e em outra data, somente com as vozes graves. Não pode é deixar de fazer, o 

trabalho vocal precisa ser pensado com carinho pelo Regente e o Preparador vocal, 

observando sempre as necessidades técnicas do repertório. O trabalho vocal precisa 

estar em consonância com o trabalho do Regente, já que em determinadas obras 

podem necessitar de alguma técnica importante, que levaria muito tempo para 

realizar durante o ensaio, assim utiliza-se esse tempo extra para trabalhar a técnica, a 

qualidade das vozes e a extensão vocal, oferecendo melhores recursos de impostação, 

respiração, agilidade e afinação, entre outros pontos técnicos necessários. O Regente 

precisa planejar os ensaios com bastante antecedência para que o preparador vocal 

tenha tempo hábil para pensar nos meios de resolver os problemas musicais e vocais. 

Essa afinidade dos profissionais é muito importante para se obter grandes resultados 

técnicos e o rendimento dos cantores e do ensaio seja soberbo. 

 Mesmo o Regente não sendo o Preparador vocal do coro, o ideal seria que todo 

o Regente de coro tivesse formação vocal, como solista, já que o meio de trabalho é a 

voz. O conhecimento das diversas técnicas da voz engloba diversos saberes, que 

passam pelo conhecimento da anatomia do corpo humano, especialmente os 

aparelhos fonadores, respiratório e ressoadores, além de conhecer os diferentes 

recursos vocais que passa pela qualidade de emissão, efeitos sonoros e os diferentes 
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registros da voz humana cantada. Nem sempre esses conhecimentos específicos fazem 

parte do Curriculum acadêmico de um regente de coro. Mas pensando pelo lado 

humano, a academia forma anualmente muitos profissionais com essas especialidades 

e habilidades em cada área para que possam exercer seu papel de forma correta 

oferecendo conceitos e trabalhos corretos para os cantores.  

 Os cuidados com os cantores são de vital importância, já que eles carregam seu 

próprio instrumento, que é um órgão do corpo humano e não um instrumento que se 

transporta em uma pasta ou em algum dispositivo portátil que quando estraga, leva-se 

num técnico e substitui-se a peça quebrada. Exatamente por esse motivo entregar 

uma voz nas mãos de qualquer um é extremamente arriscado. O Regente precisa ter 

bons critérios ao escolher seu profissional da voz.  

 Há muitos exercícios vocais que podem ser utilizados para o aquecimento, para 

o relaxamento ou para a Técnica vocal. Na realidade toda a sugestão que venhamos a 

mostrar é mera ilustração, porque esse trabalho necessita ser realizado em parceria 

com o Regente, tendo por base o repertório a ser trabalhado. Mas passo a seguir 

algumas poucas sugestões, e como já mencionamos anteriormente esta função deverá 

ficar na responsabilidade do Preparador vocal e por outro lado, a necessidade do 

Regente realizar estudos vocais com um bom professor de canto, para que este tenha 

a noção exata dos objetivos de cada um dos exercícios.  

 Alguns Regentes ou Preparadores vocais mais acomodados possuem um 

pequeno repertório de exercícios que os repetem “ad aeternum”. Há exercícios que 

não podem ser deixados de lado, precisam ser repetidos diariamente, mas há outros 

que precisam ser utilizados de acordo com os objetivos sonoros que o Regente deseja 

obter. Mais uma vez, por isso é tão importante essa afinidade do Regente e do 

Preparador vocal. 

Exercícios de relaxamento físico 

 Como o cantor vem para o ensaio partindo de outras atividades é importante 

que o cantor relaxe e se prepare para o trabalho musical que será feito. Por esse 

motivo, a primeira leva de exercícios visa o relaxamento do corpo. Há muitos 

exercícios possíveis e cabe ao Preparador vocal orientar os exercícios de acordo com 

os seus cantores. Não vou entrar em detalhes e nomes técnicos aqui, isso será feito 

com o Preparador vocal do seu coro, mas vou demonstrar alguns poucos exercícios de 

relaxamento corporal para servir de base e orientação ao regente. 

 Quando se inicia o trabalho de relaxamento, aconselhamos se possível, baixar a 

luz da sala de ensaio, tornando o lugar mais intimista e desde que se abra a porta da 

sala de ensaio para o primeiro cantor, inserir música instrumental (sem voz e sem 

letra) de ambiente, dessa forma o cantor na chegada  já vai encontrar um ambiente de 

relaxamento mental, que logo passará para o físico e para as cordas vocais. 
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Exercícios individuais de relaxamento - sentado 

 Estas sugestões de exercícios podem ser feitos à medida que cada cantor vai 

chegando à sala de ensaio, sem depender do Preparador vocal. O cantor chega, senta e 

relaxa no seu assento e quando achar que está pronto pode iniciar de forma 

espontânea esta série de exercícios abaixo sugeridos. O Preparador vocal estará na 

sala e acompanhará cada cantor de forma passiva, orientando nalgum detalhe que 

precise, mas o cantor precisa ter essa rotina ao chegar ao local de ensaio. No caso de 

não haver a a possibilidade de cada cantor fazer a série de exercícios, o Preparador 

pode conduzir esta série para iniciar o relaxamento. 

 O primeiro exercício pode ser feito de forma individual. O cantor senta-se 

confortavelmente em sua cadeira, afastando o corpo do encosto. Fazer os movimentos 

em câmara lenta e com os lábios relaxados. Pendure a cabeça levemente para a frente 

e realize movimento circular sentido todo o movimento da musculatura. Este 

movimento não deve ser tenso, a cabeça deverá circular com se ela sempre estivesse 

pendurada, não segurar a cabeça, ou seja, a condução é leve e lenta. Se o cantor fez o 

exercício da direita para a esquerda, quando a cabeça atingir o ponto de início do 

exercício, ela retorna em sentido contrário, da esquerda para a direita. Não utilizar as 

mãos forçando a musculatura, apenas deixar a cabeça bem solta em movimentos 

circulares. 

 O segundo exercício, o cantor continua sentado na mesma posição, deixa cair a 

cabeça para a frente e movimenta lentamente a cabeça de um lado para o outro como 

se estivesse dizendo “não”, processo que ajuda no relaxamento do pescoço e do 

queixo. Realizar este processo diversas vezes. 

 O terceiro exercício, ainda sentado, o cantor vira a cabeça sobre os ombros 

com a boca semiaberta, primeiro para um lado, segura em torno de 10 a 15 segundos, 

sentindo toda a musculatura do lado oposto e depois vira a cabeça sobre o outro 

ombro, mantendo a mesma duração e sentindo a musculatura do lado oposto. Se o 

cantor sentir que o seu pescoço está mais tenso, pode repetir todo este processo 

diversas vezes. 

 O quarto exercício, ainda sentado, o cantor pende a cabeça para a frente e 

direciona a sua orelha na direção do teto, com a mesma duração do exercício anterior 

e sem fazer força. Volta à posição inicial e faz o exercício no sentido oposto seguindo 

os mesmos critérios, sentindo sempre a musculatura do lado oposto ao 

posicionamento realizado. 

 O quinto exercício, sempre sentado, o cantor faz um “redondo” com os ombros 

para uma massagem nas costas. Eleva-se os ombros na altura das orelhas em 

movimentos circulares: da frente para traz e de traz para a frente. Sempre 

movimentos lentos e sentindo toda a musculatura. 
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 O sexto exercício, sempre sentado, o cantor lava o corpo para a frente, 

deixando a cabeça bem leve entre as pernas e os braços pendurados e permaneça 

nessa posição a mesma duração dos exercícios anteriores – entre 10 e 15 segundos. 

No movimento descendente deixe a cintura sempre muito bem relaxada. Depois do 

tempo de repouso em baixo, sobe-se muito devagar deixando sempre a cabeça 

pendurada. Ela será a última a ser levantada, como se estivesse desenrolando a 

cabeça. Repete o exercício diversas vezes. Cada cantor vai sentir a necessidade de 

repetir quantas vezes precisar. 

 O sétimo exercício, ainda sentado, é feito apenas com as mãos, chacoalhando 

os pulsos para que as mãos se movimentem livremente.  

 O oitavo exercício, ainda sentado, o cantor puxa o braço direito com a mão 

esquerda sobre o peito e depois o mesmo processo com o braço esquerdo, sendo 

puxado pela mão direita sobre o peito. A duração do exercício segue o mesmo padrão 

dos demais exercícios acima. 

 O nono exercício, ainda sentado, o cantor fará um movimento circular do 

pescoço de traz para a frente, ou seja, leva a cabeça para a frente e abaixando um 

pouco, voltando lentamente com o levantar da cabeça empurrando o pescoço para 

traz. Realizar esse movimento lentamente e diversas vezes sem forçar a musculatura.   

 O décimo exercício, ainda sentado, é feito com as pontas dos dedos sobre a 

face e a cabeça, começando pelo rosto - literalmente amassando o rosto suavemente e 

de forma circular, passando por toda a cabeça. 

Exercícios de relaxamento em dupla - em pé 

 Esta série de exercícios devem ser realizados em pé:  

 O primeiro exercício deve ter o apoio de um colega, que realizará a massagem 

em um colega cantor que estará à sua frente e de costas para o massageador. Ambos 

os cantores ficam em pé e o cantor que recebe a massagem relaxa os braços deixando-

os cair ao longo do corpo, fechar os olhos e afastar levemente os pés para que tenha 

mais estabilidade ao receber a massagem, deixando-se massagear de forma relaxada, 

transportando toda a sua atenção para cada ponto de sua musculatura. Quanto maior 

a tensão do corpo, maior será o esforço do cantor na hora do canto, por esse motivo é 

tão importantes todo este trabalho preparatório do cantor. O segredo desse processo 

é não ter pressa, é fazer o exercício que propicie o tão desejado relaxamento do corpo. 

 Quando o processo acaba, quem massageou passa a ser massageado e quem 

recebeu a massagem passa a massagear o seu colega. Todo o processo deverá ser em 

silêncio, de preferencia a meia luz e com alguma música instrumental como música 

ambiente. 
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 A massagem inicia-se na nuca, com movimentos circulares do polegar de ambas 

as mãos, sem realizar muita pressão sobre a pele, o objetivo é criar um clima propício à 

musculatura para que este relaxe. Nessa região ao longo de toda a nuca encontram-se 

as chamadas “cordas vocais”, por esse motivo o exercício tem dupla função, de relaxar 

o corpo e relaxar a musculatura do entorno das “cordas vocais”. Após este 

procedimento, o relaxamento desce sobre os ombros e com movimentos de pinça dos 

dedos, aperta-se levemente os músculos dos ombros provocando tensão e 

relaxamento, após passa-se para as costas do cantor. Nesse ponto pode-se utilizar 

toda a mão, auxiliado pelos dedos, em movimentos circulares com muita leveza. 

 O segundo exercício, também em pé, levará o cantor a alcançar o teto com as 

mãos. Tente sentir a musculatura se alongando, especialmente a dos braços e as 

laterais do tronco. 

 O terceiro exercício, também em pé, com as pernas e os pés relaxados, realize 

alternando as pernas, pequenos chutes no ar. 

 O quarto exercício, também em pé, manem-se os pés paralelos levemente 

separados, braços esticados à frente na altura do rosto com o tronco levemente 

inclinação para frente e com os joelhos levemente flexionados, movimenta-se os 

braços para a frente e para traz, mantendo a cabeça pendurada e relaxada. 

 O quinto exercício, será feito com os lábios em movimento sequencial de 

biquinho e sorriso que possa mostrar bem os dentes (sem som), forçando a 

musculatura do rosto no sentido de tensão e relaxamento. Repetir este exercício 

diversas vezes. 

 Se o Preparador vocal achar conveniente, algum dos exercícios da primeira 

sequencia (exercícios sentados), poderão também ser feitos em pé. O motivo da 

primeira sequencia ser feita sentada, visa descansar as pernas e os pés do cantor. 

Exercícios de aquecimento vocal 

 A postura do cantor nos exercícios vocais começa com o relaxamento dos 

ombros, pescoço, cabeça, língua – que deverá ser baixa - e mandíbula. A cabeça 

precisa estar reta, assentada sobre o pescoço e em nenhum momento deverá se 

levantar ou abaixar para emitir sons extremos, essa postura, com o apoio respiratório 

e a musculatura intercostal ajudará na emissão das notas extremas. Muitos cantores 

tencionam a mandíbula e o pescoço quando cantam notas extremas (agudas ou 

graves), assim no momento de cantar a nota extrema, a boca deverá ser mais aberta, 

mantendo sempre o relaxamento da mandíbula, do pescoço, da língua e da mandíbula. 

Nota-se que tenores e sopranos quando cantam notas agudas, ou os baixos e 

contraltos quando cantam notas mais graves tendem o movimentar a cabeça, supondo 

que levantar a cabeça ou baixar a cabeça irá facilitar as coisas, mas na realidade é o 
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relaxamento e o posicionamento correto da cabeça com o apoio correto da 

musculatura e respiração intercostal (não peitoral) apropriada serão os pontos chaves 

na emissão dessas notas ais difíceis. 

 A seguir vamos sugerir alguns exercícios de aquecimento que serão utilizados 

após os exercícios de relaxamento físico. O cantor deverá realizar os exercícios vocais 

de forma relaxada, em pé, dividindo o peso do corpo sobre as duas pernas levemente 

separadas para oferecer maior estabilidade. O corpo deverá ficar ereto naturalmente, 

sem forçar qualquer posição artificial, mantendo a cabeça reta, como especificado no 

texto de abertura deste tópico.  

 Os exercícios de aquecimento são divididos em duas partes:  

1. Os exercícios de relaxamento vocal e os  

2. Exercícios musicais, como segue: 

 No primeiro exercício o cantor emitirá um sonoro bocejo com a boca bem 

aberta, saindo do agudo para o grave. Realizar diversas vezes esse som de bocejo. 

 O segundo exercício, o cantor emitirá o som “TRRRRR” provocado na ponta da 

língua com o formato da boca em biquinho (beijo). Esse som inicia-se lentamente na 

região grave do som indo na direção do agudo. Realizar diversas vezes. 

 Como já houve diversos exercícios de relaxamento realizados anteriormente, 

vamos apresentar alguns exercícios vocais para o aquecimento. Estes exercícios visam 

exclusivamente preparar a voz para os ensaios e apresentações. Há uma gama infinita 

de exercícios que podem ser utilizados e cada professor organiza sua sequencia de 

acordo com as necessidades do repertório e dos cantores. Todos os exercícios abaixo 

devem ser feitos em tonalidades ascendentes e descentes com movimentos sempre 

em semitom e cada cantor deve obedecer aos seus limites vocais, mesmo que o 

exercício continue, o cantor não deve forçar a voz sem ter a orientação do Preparador 

vocal.  

 O primeiro exercício é um exercício feito em “bocca chiusa”, ou seja, de boca 

fechada. O procedimento é o seguinte: lábios juntos, levemente encostados um no 

outros, com os dentes afastados atrás deles. O exercício deverá ser feito bem suave, 

tendo em vista que este é o primeiro exercício realizado após os relaxamentos. O 

primeiro exercício não precisa ser longo, em torno de uma oitava, com movimento 

ascendente e descendente com arpeggio (exercício número 1) de quintas ou em graus 

conjuntos (exercício número 2) de quintas, ambos em movimentos de semitom. 

Exercício 1 
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Exercício 2 

 

 A seguir mostraremos alguns exercícios de aquecimento que tem por objetivo 

colocar o som nos ressoadores da face do crânio e devem ser realizados diariamente. 

O som emitido pelas coras vocais é muito pequeno, por isso há a necessidade de 

amplificar. Para que o som ache o caminho corretamente, devem ser preparados 

exercícios que levem o som para os ressoadores. Seguem alguns exemplos desse tipo 

de exercícios: 

Exercício 3 

 

 Este exercício deve ser feito de forma leve e ligeira. A consoante “V” serve para 

provocar a impedância, a explosão que culminará na vogal “i”. A vogal deverá ter como 

foco um ponto entre os olhos. 
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Exercício 4 

 

 Este exercício é semelhante ao exercício anterior, só que a insistência sobre a 

vogal “i” tem por objetivo dar brilho à voz. Deve ser feita de forma leve e ligeira. 

Exercício 5 

 

Exercício 6 

 

 Este exercício explora a sonorizada de consoante “Z”, ao utilizar este exercício 

deve haver a preocupação de pronunciar todos os fonemas de forma clara e natural. 

 Os exercícios a seguir têm por objetivo ampliar os recursos sonoros do cantor, 

como ampliar a extensão vocal para o agudo. Os exercícios abaixo devem ser feitos de 

forma rápida. O primeiro exercício será realizado dentro do intervalo de uma oitava. 

Exercício 7 
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 O próximo exercício tem a mesma finalidade de ampliar a extensão vocal do 

cantor para o agudo e devem ser realizados de forma ligeira e será utilizado o intervalo 

de décima. 

 

 

 

Exercício 8 

 

 O próximo exercício visa dar sustentabilidade às notas agudas e dá segurança 

para realizar intervalos distantes. Deve ser feito até o sexto grau e não pode 

ultrapassar os limites da voz de cada naipe.   

Exercício 9 
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 O exercício a seguir visa propiciar agilidade às vozes. Deve ser feito de forma 

rápida e leve, cuidando para não atropelar nenhuma das notas. O ideal é nas primeiras 

vezes este exercício ser feito de forma moderada, mas sempre tentando imprimir a 

cada retomada maior agilidade, já que esse é o objetivo do exercício. 

Exercício 10 

 

 O próximo exercício visa dar agilidade e extensão vocal para o agudo. Deve ser 

feito de forma rápida e leve. Está sendo utilizado o “arpeggio” de décima segunda. 

 

Exercício 11 

 

 Se o Regente se deparar com vozes opacas, sem brilho, deve orientar o 

Preparador vocal a realizar exercícios para dar mais brilho às vozes, esse trabalho deve 

ser feito em escalas de quinta e oitava tendo por base a vogal “i”, que deverá ser 

acompanhado pelas consoantes “Z”, “V”, “M” ou o fonema “BR” alternando o exercício 

a cada ensaio. O resultado não virá de uma hora para a outras, o trabalho é cumulativo 

e só alcançará os objetivos com muita insistência e persistência, assim esses exercícios 

devem ser realizados com frequência. A “i” é a mais indicada para se obter o brilho da 

voz, outras vogais naturais não produzem o mesmo efeito. 

 Caso o repertório a ser cantado possua vocalizes nas diversas vozes, para 

facilitar a agilidade e a assimilação, a nossa sugestão é que o Preparador vocal utilize o 

vocalize comum a todas as vozes como exercício, ignorando o texto original e inserir 
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no lugar as consoantes “V” ou “Z” com a vogal “i”, isso dará mais agilidade ao vocalize 

na hora de cantar e economizará tempo do ensaio. Dessa forma o Preparador vocal 

poderá aproveitar o exercício para dar mais agilidade à voz e deixar a voz mais 

brilhante para que o vocalize fique claro ao ser cantado no contexto da partitura. O 

exemplo a seguir foi extraído do oratório “Messiah” de Haendel – o Amém final. Todas 

as vozes cantam o mesmo tema começando com a voz do baixo seguido pelo tenor, 

contralto e soprano, assim extraímos o tema do baixo a o transportamos para a forma 

de exercício. O exercício deverá ser feito como todos os demais, ser entoado em 

movimento de semitom ascendente e descendente. Veja o início da partitura do 

“Amen”. 

 

 Tendo por base a parte do baixo, que apresenta o tema inicial do “Amen” 

criamos o exercício para que todas as vozes aprendam o tema que será apresentado 

como exercício vocal. Utilizamos apenas parte do tema da Fuga, que servirá muito para 

atender ao objetivo. Veja como ficou: 

Exercício 12 
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 Observe outro exemplo. Agora estaremos utilizando a “Missa Brevis” de 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), e o extrato é do Kyrie. É uma Missa a 

quatro vozes e o tema do Kyrie é apresentado nas quatro vozes. Para facilitar o 

aprendizado e a aplicação da técnica na obra, extraímos o tema inicial da fuga e a 

transformamos em exercício, assim as quatro vozes aprendem o tema e aprendem a 

forma correta de cantar este tipo de música. O processo é o mesmo, o exercício deverá 

ser feito como todos os demais, ser entoado em movimento de semitom ascendente e 

descendente. Veja o exemplo abaixo:  
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Exercício 13 

 

 O exemplo acima foi convertido para o sistema atual da escrita musical. O 

processo de estudo do exercício é o mesmo e deverá ser feito como todos os demais, 

ser entoado em movimento de semitom ascendente e descendente. Mostramos 

alguns exemplos de como transformar um trecho musical em exercício. Vamos supor 

que determinada partitura possui intervalos difíceis de cantar, então toma-se uma 

série de compassos onde hajam esses intervalos complicados e o transformamos em 

exercício antes do ensaio da obra. No aquecimento utilizamos essa sequencia em 

forma de exercício, sem o texto original, utilizando os fonemas já propostos nos 

exercícios acima. Todo esse trabalho vai facilitar o aprendizado e a memorização. Esses 

exercícios específicos devem ser utilizados até que a assimilação seja confirmada, 

deixando de lado o exercício e passando ao roteiro normal do Preparador vocal. 

Sempre deixamos claro que o entrosamento do preparador vocal e do Regente deve 
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ser o melhor possível, para que ambos possam trabalhar o repertório de mãos dadas e 

obter os melhores resultados. 

Exercícios de dicção 

 A sequência de exercícios abaixo tem por finalidade apurar a dicção das 

palavras. Muitos coros cantam em português e não se entende o texto da música. Esse 

tipo de exercício visa exatamente facilitar o trabalho de compreensão do texto da 

música, lembrando que a partitura é composta por partes musicais e por um texto, 

ambas devem ser claras e inteligíveis. 

 As vogais são a base de nosso idioma e de muitos idiomas latinos, embora 

alguns outros idiomas tem por base as consoantes. Partindo para o nosso idioma, 

classificamos as vogais da seguinte forma: 

Vogal Neutra – “A”.  O corpo da língua deve estar em repouso dentro da cavidade da 

boca, com a mandíbula relaxada, com a boca levemente aberta.  

Vogais Labiais – “Ó” – “Ô” – “U”. Como designado, estas vogais acontecem pelo 

movimento dos lábios que vão se fechando no formato de biquinho. A língua deverá 

permanecer na posição de repouso, como indicado na ‘vogal neutra’, movimentando 

apenas os lábios para criar a vogal. 

Vogais Linguais – “É” – “Ê” – “I”. Estas três vogais serão realizadas com o movimento 

do corpo da língua. O procedimento parte da língua em repouso como na vogal “A” - 

‘vogal neutra’ - e de acordo com a vogal emitida o corpo da língua vai se levantando, 

mantendo a ponta da língua sempre encostada na dentição. 

 A articulação de cada uma dessas vogais precisa ser consciente para ser 

automatizada, evita-se movimentação da mandíbula e evita-se pronunciar qualquer 

vogal com a formatação da boca de forma horizontal, pensa-se sempre na posição 

vertical da boca. Como exercício inicial pode-se utilizar uma rolha de vinho que é 

colocada na ponta da boca entre os dentes sem pressionar a rolha, dessa forma molda-

se a boca para cada uma das vogais utilizando-se os lábios ou a língua.  

 Seguem alguns exercícios demonstrativos de como combinar as vogais para que 

os cantores automatizem a articulação. Todo o texto musical deve ser exageradamente 

claro, por que o som se perde em seu trajeto até ao final do auditório, por exemplo, 

isso fará com que o texto não se torne claro para os ouvintes do “fundão”, exagerando 

na dicção, pode parecer estranho, mas força o texto a chegar no mínimo de forma 

inteligível a todo o público. 

 Inicialmente os exercícios podem ser formados por três vogais, chegando até 

cinco vogais. Veja alguns exemplos: 
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Três vogais: 

 

Quatro vogais: 

 

Cinco vogais: 
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 As combinações possíveis para este tipo de exercícios são imensas, cabendo ao 

Preparador vocal fazer as combinações que achar mais convenientes para o repertório 

de trabalho. 

 Outra forma de trabalhar a dicção é se utilizar de palavras do dia a dia, e falar 

essas palavras como exercício, observando a posição da língua e dos lábios, por 

exemplo: calo, órion, nélio, Loiola, rara, carro, anágua, lua, corina, cueca, grana, 

narigão, qualquer, cano, clara, alegria, aleluia, gaiola, arena, louca, colega, canarinho, 

luar, gongo, narina, etc. Também cabe aí a criatividade do Preparador vocal. Outras 

opções sempre podem ser criadas, como utilizar o próprio texto da música, sem 

música e pronunciar claramente cada palavra.  

Desaquecimento vocal 

 O desaquecimento tem o principal objetivo de relaxar o cantor e levar o trato 

vocal à posição da fala. Alguns minutos após o ensaio ou apresentação auxiliam neste 

processo. Esse procedimento pode ser feito de forma individual, sem depender de 

algum companheiro. Seguem algumas sugestões aplicadas neste processo: 

1. Ficar em absoluto silêncio por alguns minutos. 

2. Realizar bocejos. 

3. Rotação da língua. 

4. Fazer biquinho de beijo com movimento de contração e descontração da 

musculatura dos lábios. 

5. Com os lábios levemente cerrados e sem pressão, provocar ruído vibratório por 

meio da passagem do ar. 

6. Fazer rotação da cabeça no sentido horário e anti-horário em movimentos 

lentos. 

7. Fazer movimentos lentos da cabeça para frente e para traz. 

8. Emitir sons nasais 

9. Realizar em bocca chiusa portamentos descendentes e com pouca voz. 

10. Com o auxílio de um colega, realizar massagens na altura do pescoço (nuca) e 

nos trapézios com a finalidade de relaxar a musculatura e ativar a circulação na 

região. 

 



 

  

REGÊNCIA 
Emanuel Martinez: maestro e professor 

Post Scriptum # 31                                                
Regência: Arte ou Ciência? 
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I - Arte e Ciência 

 A arte e a ciência ao longo do tempo passaram por etapas claras, ou em 
oposição ou fundidas quando se confundem. 

 A arte da regência é uma ciência como qualquer outra, utilizada como um meio 
de fazer arte. 

 A música como toda a arte é difícil de definir, por se tratar de algo em parte 
abstrato e em parte real; não podemos ver e tocar os sons e sim senti-los através de 
nossos órgãos sensoriais.  

 A música está além de qualquer conceito, mas as tendências de sua 
conceituação vão se modificando à medida que se alargam os horizontes da 
composição musical, sobretudo no séc. XX com o aparecimentos de outras linguagens 
musicais como a música concreta, eletroacústica e a música serial. 

 A música se perpetua através da história, e a história existe em função do 
homem, através do sentido de destruição em oposição ao sentido de unificação, a 
música é uma aquisição que tem a necessidade de ser escrita objetivando-se a 
perpetuação incólume da arte. 

 Na música utilizamos basicamente os sons, silêncios e ruídos, formando assim 
um leque de opções que poderão ir da melodia a efeitos rítmicos, espectrais ou 
harmônicos, que numa sucessão formam ideias musicais, que culminam na obra 
musical. Esses elementos podem ser associados, dissociados ou independentes na 
criação artística.  

 Outros três elementos importantes são agregados à obra artística: a melodia, 
harmonia (num sentido amplo da palavra e não no sentido restrito utilizado 
comumente) e ritmo, não necessariamente utilizados concomitantemente, podendo 
também ser utilizados separadamente ou ser combinados entre si, ordenados dentro 
de critérios estéticos peculiares a cada indivíduo criador, auxiliando na elaboração da 
linguagem universal. 

 A criação segue basicamente um plano em que pesam dois critérios 
fundamentais: 

1. Científico: aquele que utiliza elementos criados pelo homem, ou 
desenvolvidos por ele. 

2. Natural: a utilização de leis as mais diversas, criadas pela própria 
natureza, e aliada aos esforços humanos o que nos proporciona um 
grande leque de variedades, e de opções nos mais diversos campos da 
arte.  

“Conceitos como harmonia, equilíbrio, proporção, simetrias estão presentes em 
muitas obras de arte às quais se associa beleza. No entanto, é a matemática 
que nos ajuda a encontrá-los. Durante a renascença, Leonardo da Vinci(i) (1452-
1519), Leon Battista Alberti(ii) (1404-1472), Fra Luca Pacioli(iii) (1445-1514) 
entre outros, consideravam o conhecimento como condição prévia necessária 
para qualquer tipo de ação, inclusive o da artística. Nesta época essencialmente 
pluridisciplinar, arte e ciência tinham muitos pontos de contato (...) Na obra em 
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latim De Re Aedificatoria, publicada em Florença em 1485, Alberti expõe as 
condições necessárias à criação do belo, e defende que os intervalos musicais 
agradáveis ao ouvido – 8a, 5a, e 4a – obtidos por divisão de uma corda (1/2, 
2/3, 3/4), representam proporções que servem igualmente à arquitetura e às 
artes plásticas (citado por Freitas, 1977). Esta ideia vem mesmo da Antiguidade, 
e está presente em todos os aspectos da criação humana”(iv). 

 Diversos aspectos fundamentais diferenciam a avaliação científica da artística: 

 “A reprodutibilidade das experiências e dos resultados.  

A confrontação com a realidade, embora nem sempre é possível essa confrontação 
imediata, exemplo disso é Einstein(v) que só pode confrontar com a realidade diversos 
anos depois de suas teorias estarem publicadas. 

Ciência e estética refletem atitudes distintas perante a realidade: 

 O investigador tem a necessidade de compreendê-la, 

 O investigador tem maior intervenção da racionalidade 

 O investigador tem (a necessidade de seguir)(vi) um percurso mais analítico. 

 Na investigação científica existem limites bem definidos impostos pelo 
conhecimento da realidade, pelas teorias em vigor, e através de um controle 
crítico rigoroso que é imposto pelas regras da própria cientificidade. 

 O investigador faz uma abordagem científica, mas tem também uma parte 
verdadeiramente criativa, na visão de certos fenômenos e teorias. 

 
Já a estética artística reflete-se nas seguintes atitudes: 

 O artista tem a necessidade de captá-la e com ela se comunicar 

 O artista tem uma maior intervenção da sensibilidade 

 O artista segue o percurso da razão do belo. 

 Na criação artística não há limites, pelo menos do ponto de vista estético. 

 A criação artística é uma forma de intuição, que pressupõe, contudo, uma base 
de conhecimentos sólidos. 

 O artista, embora não tenha uma atitude científica, tem uma base sólida de 
conhecimentos técnicos na sua área que correspondem a uma parte racional e 
científica. 
 

Para que o cientista desenvolva o seu conhecimento científico, deve envolver-se num 
procedimento que é constituído por três fases:  

 Observação;  

 Formulação da teoria; e a  

 Consequente constatação que é realizada com os diversos testes confirmando 
ou não a sua tese.  

O investigador formula uma questão e tenta através de meios científicos obter a 
resposta a esta questão. Já o artista quando cria sua arte tem como finalidade o 
próprio ato da criação que se realiza nesse ato, assim como o ato se resume na 
finalidade da obra de arte. O artista não procura o belo, ele apenas se realiza 
artisticamente”.(vii) 
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 “... seria um erro encarar a ciência e estética como mutuamente hostis, ... A 
estética não existe num domínio totalmente etéreo. Ela trata de impressões e 
sentimentos causados por objetos reais e acontecimentos reais, e a ciência pode 
certamente ajudar a definir esses objetos e acontecimentos com mais precisão. Por 
outro lado, os cientistas preocupam-se mais do que a maioria das pessoas se apercebe 
com os aspetos estéticos do seu próprio trabalho. Entre os seus métodos, experiências 
e teorias, os cientistas distinguem: alguns são belos, e outros não. Naturalmente eles 
preferem muito mais os belos. Por exemplo, no desenvolvimento da sua teoria da 
relatividade, Einstein foi guiado muito mais por uma procura de elegância, do que por 
fatos experimentais. Os cientistas apreciam especialmente a beleza das estruturas 
ordenadas e simétricas. Eles compreendem que mesmo que a ciência se construa com 
fatos, uma mera acumulação de fatos não é ciência, assim como uma pilha de tijolos 
não é uma casa”.(viii) 

 À arte são impostas implicações técnicas e científicas que devem ser 
desvendadas e dominadas por todos os candidatos a artista - no nosso caso a regentes 
– estas implicações técnicas e científicas também devem ser ponderadas, não importa 
que tipo de grupo estamos predispostos a dirigir.  

 Em termos de diagramas não há diferença alguma em dirigir um coro, uma 
orquestra ou uma banda, o que muda em cada um são os conhecimentos específicos.  

 Muitos conhecimentos científicos estão associados à formação do maestro. O 
maestro Charles W. Heffernan(ix) indica algumas: 

 Conhecimentos da história da música 

 Conhecimento do repertório 

 Conhecimento da teoria musical como um todo 

 Habilidade performática 

 Domínio de um instrumento, incluindo-se o piano 

 Conhecimentos de diversas técnicas nos diversos instrumentos 

 Capacidade de leitura à primeira vista 

 Técnica de regência apurada 

 Percepção apurada do som produzido pelo conjunto musical 

 Qualidades de liderança pessoal 

 Senso de responsabilidade 

 Tempo de dedicação ao preparo individual 

 Além dos conhecimentos acima, outros fazem parte da formação do maestro: 
técnicas da orquestração e da composição, saber a extensão, características e 
peculiaridades de cada instrumento e vozes, por exemplo, para dirigir uma orquestra 
(sinfônica ou de câmara) nos obrigamos a ter conhecimentos das técnicas inerentes 
aos instrumentos de cordas friccionadas, assim como todos os demais instrumentos 
que integram a orquestra; havendo a associação as vozes à orquestra, é necessário ter 
o conhecimento específico das técnicas associadas ao canto; o maestro de banda, por 
consequência deve conhecer características, técnicas e extensão dos instrumentos de 
sopro - palheta e bocal - assim como os instrumentos de percussão.  

 Qual a necessidade de conhecer tudo isto? A cada obra, a cada novo grupo e 
dificuldades do gestual fazem com que o maestro se mantenha em constante estudo e 
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aperfeiçoamento. Como disse anteriormente, dirigir um grupo musical não é só marcar 
os diagramas de cada fórmula de compasso, dirigir inclui passar informações, solicitar 
procedimentos relevantes, interferir na sonoridade do conjunto, entre muitas outras 
coisas. São conhecimentos científicos indispensáveis a serviço da arte. 

 Os critérios de beleza na arte estão inteiramente associados à compreensão do 
indivíduo, a cada um desses elementos que formam a linguagem artística, no nosso 
caso, o tecido musical. Por este motivo querer definir a música é divagar nas ideias, 
sendo estas submetidas a cada indivíduo, e modificadas de acordo com o sentido 
estético de cada um, ou de acordo com a gama de conhecimentos, enfim, por se tratar 
de arte criam-se dificuldades para obter um senso comum sobre uma conceituação 
absoluta de música. Entre as “mientas” conceituações que já ouvi, alguém tentou 
defini-la como se segue: “A música é um trabalho, uma obra que se pretenda, não 
atenda a nenhuma necessidade básica do indivíduo, como falar, comer ou dormir, mas 
possui uma natureza estética (belo ou feio), que se apresenta com uma linguagem 
específica, como um código de comunicação (linguagem), que atua como um projeto 
cultural”.(x) 

 A música chamada “clássica - erudita” por sua abrangência intercultural, aplica-
se a qualquer tipo de música que não pertença às tradições folclóricas ou populares, 
que de alguma forma está implicitamente associada a uma música estrutural, que 
possui um modelo de excelência associada a uma disciplina formal.  

 A música está associada à ciência como um meio de fazer arte. Seus critérios 
estéticos e científicos são muito amplos e peculiares a cada indivíduo, seja ele o 
criador ou observador, transformando-se numa arte de linguagem universal. 

 Pensando no que acabamos de explanar, o ato criacional de uma obra de arte é 
basicamente sedimentado no plano em que pesam dois critérios fundamentais: 

 1. Científico: É aquele que utiliza elementos criados ou desenvolvidos pelo 
homem.  

“Conceitos como harmonia, equilíbrio, proporção, simetrias estão presentes em 
muitas obras de arte às quais se associa beleza. No entanto, é a matemática 
que nos ajuda a encontrá-los. Durante a renascença, Leonardo da Vinci (1452-
1519), Leon Battista Alberti(xi) (1404-1472), Fra Luca Pacioli (1445-1514) entre 
outros, consideravam o conhecimento como condição prévia necessária para 
qualquer tipo de ação, inclusive o da artística. Nesta época essencialmente 
pluridisciplinar, arte e ciência tinham muitos pontos de contato... Na obra em 
latim De Re Aedificatoria, publicada em Florença em 1485, Alberti expõe as 
condições necessárias à criação do belo, e defende que os intervalos musicais 
agradáveis ao ouvido – 8a,5a, e 4a – obtidos por divisão de uma corda (1/2, 
2/3, 3/4), representam proporções que servem igualmente à arquitetura e às 
artes plásticas (citado por Freitas, 1977). Esta ideia vem mesmo da Antiguidade, 
e está presente em todos os aspectos da criação humana”.(xii) 

 2. Natural: Sedimentado na utilização de leis as mais diversas criadas pela 
natureza, aliada aos esforços humanos nos proporcionando um infinito leque de 
possibilidades, variedades, e de opções. No entanto outros aspectos fundamentais 
diferenciam a avaliação científica da artística: 
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1. “A reprodutibilidade das experiências e dos resultados. 

2. A confrontação com a realidade, embora nem sempre é possível essa 
confrontação imediata, exemplo disso é Einstein que só pode confrontar 
com a realidade diversos anos depois de suas teorias estarem 
publicadas. 

 Ciência e estética refletem atitudes distintas perante a realidade: 

1. O investigador tem a necessidade de compreendê-la, 

2. O investigador tem maior intervenção da racionalidade 

3. O investigador tem [a necessidade de seguir](xiii) um percurso mais 
analítico. 

4. Na investigação científica existem limites bem definidos impostos pelo 
conhecimento da realidade, pelas teorias em vigor, e através de um 
controle crítico rigoroso que é imposto pelas regras da própria 
cientificidade. 

5. O investigador faz uma abordagem científica, mas tem também uma 
parte verdadeiramente criativa, na visão de certos fenômenos e teorias. 

 Já a estética artística reflete-se nas seguintes atitudes: 

 O artista tem a necessidade de captá-la e com ela se comunicar 

 O artista tem uma maior intervenção da sensibilidade 

 O artista segue o percurso da razão do belo. 

 Na criação artística não há limites, pelo menos do ponto de vista 
estético. 

 A criação artística é uma forma de intuição, que pressupõe, contudo, 
uma base de conhecimentos sólidos. 

 O artista, embora não tenha uma atitude científica, tem uma base sólida de 
conhecimentos técnicos na sua área que correspondem a uma parte racional e 
científica. 

 Para que o cientista desenvolva o seu conhecimento científico, deve envolver-se 
num procedimento que é constituído por três fases:  

 Observação;  

 Formulação da teoria; e a  

 Consequente constatação que é realizada com os diversos testes 
confirmando ou não a sua tese.  

 O investigador formula uma questão e tenta através de meios científicos 
obtermos a resposta a esta questão. Já o artista quando cria sua arte tem 
como finalidade o próprio ato da criação que se realiza nesse ato, assim 
como o ato se resume na finalidade da obra de arte. O artista não procura o 
belo, ele apenas se realiza artisticamente”(xiv). 

 “... seria um erro encarar a ciência e estética como mutuamente hostis,... A 
estética não existe num domínio totalmente etéreo. Ela trata de impressões 
e sentimentos causados por objetos reais e acontecimentos reais, e a ciência 
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pode certamente ajudar a definir esses objetos e acontecimentos com mais 
precisão. Por outro lado, os cientistas preocupam-se mais do que a maioria 
das pessoas se apercebe com os aspetos estéticos do seu próprio trabalho. 
Entre os seus métodos, experiências e teorias, os cientistas distinguem: 
alguns são belos, e outros não. Naturalmente eles preferem muito mais os 
belos. Por exemplo, no desenvolvimento da sua teoria da relatividade, 
Einstein foi guiado muito mais por uma procura de elegância, do que por 
fatos experimentais. Os cientistas apreciam especialmente a beleza das 
estruturas ordenadas e simétricas. Eles compreendem que mesmo que a 
ciência se construa com fatos, uma mera acumulação de fatos não é ciência, 
assim como uma pilha de tijolos não é uma casa”(xv). 

II. Som & Silêncio 

 É tradicional classificar as características do som da seguinte forma: 

 Altura (frequência). 

 Intensidade (força). 

 Timbre (espectro ou cor do som). 

 Duração (tempo). 

 Cientificamente essa classificação não é rigorosa porque mistura características 
psicológicas como a altura e o timbre, com características físicas como a intensidade e 
duração. 

 A frequência de um som é definida do mesmo modo que a frequência de 
qualquer movimento periódico, pelo número de ciclos por segundo. “Frequência é um 
número de ciclos efetuados na unidade de tempo. Para a maioria dos movimentos 
oscilatórios, como unidade de tempo usa-se o segundo”(xvi).  

 A altura dos sons está intimamente associada às vibrações de um corpo. Um 
determinado corpo vibrando em alta frequência produzirá sons mais agudos, ao 
inverso de um corpo em baixa frequência que produzirá sons mais graves. Agora, 
quando um corpo em vibração recebe interferência de outras vibrações ou de outros 
corpos, deixamos de ouvir esse som específico e sim ouviremos outro som, fruto da 
fusão dos dois que poderá não ter uma frequência nítida, sem sons definidos, ao qual 
chamamos de ruído.  

 “Isso mostra que um som musical é formado por vibrações simétricas, 
constantes, um ciclo regular da frequência que se repete com as mesmas 
características, ou seja, neste período o movimento repete-se em intervalos de tempo 
iguais com as mesmas características cinemáticas, isto é, a mesma posição, a mesma 
velocidade e a mesma aceleração”(xvii).  

 Um exemplo evidente disso é a utilização de uma régua tangida assente sobre 
uma mesa, quanto mais curta a parte de régua para fora da mesa, mais agudo será o 
som quando em oscilação, e o contrário você perceberá que ao empurrar uma cadeira 
no chão, não haverá nenhum som definido, e cada vez que locomover a cadeira, 
outros sons surgirão diferentes do anterior. 

 Com a intensidade o som se propaga pelo ar, por ondas sonoras esféricas e por 
isso só se pode falar em intensidade de um som num ponto do espaço. A intensidade 



Post Scriptum # 31 – Regência: Arte ou Ciência?                                                                  7 

 

Site: https://martinezemanuel.wixsite.com/conductor 

com que ouvimos um som é apenas uma pequena parte da potência sonora radiada 
pela fonte sonora. 

 A intensidade é manifestada acusticamente pela maior ou menor amplitude 
das vibrações sonoras. Em outras palavras, está relacionada à força utilizada para se 
emitir um som. Quanto maior for a força, mais forte será o som – maior a intensidade; 
quanto menor for a força, mais fraco será o som - menor será a intensidade do som. 

 Quando se vibra uma corda é necessário algum tempo para o estabelecimento 
do som. A passagem do estado de repouso ao estado vibratório não é instantâneo, 
devido ao ponto de inércia do elemento que provoca a vibração. É durante este 
período de estabilidade que se fixam a altura e a intensidade. O que se passa durante 
o período transitório resulta no reconhecimento do timbre do som. O início de 
qualquer som começa por um ruído mais ou menos acentuado. Isto acontece porque 
num intervalo de tempo muito curto existem vibrações irregulares que antecedem o 
período de estabilidade em que o som passa a ter regularidade. Este ruído constitui o 
transitório do ataque, e é de tal modo importante na identificação do timbre do 
instrumento, que se for cortado, o instrumento ficará auditivamente sem classificação 
na maioria dos casos. 

 Segundo Pollard & Jansson(xviii), o domínio temporal de um som musical é 
constituído por três partes: 

 Um transitório inicial de 5 a 350 ms, que corresponde a um processo em 
que há uma interferência complexa entre as vibrações livres dos modos 
vibratórios próprios do instrumento e o movimento forçado que é imposto 
pela fonte de energia. Além deste som, considera-se um certo ruído de 
fundo do instrumento, que é muitas vezes um elemento importante no som 
global. 

 Um período mais ou menos estacionário cuja duração pode ir de 100 ms a 
alguns segundos, e corresponde ao movimento forçado do instrumento. 

 O período que corresponde ao decaimento das vibrações livres dos modos 
próprios do instrumento quando o sistema forçado é removido. 

 “O instrumento musical como sistema, pode oscilar em regime transitório ou 
em regime permanente, dependendo do tipo de excitação. Nos instrumentos em que a 
excitação é permanente, existe regime transitório e regime permanente; relativamente 
aos instrumentos de excitação localizada no tempo, em rigor não se pode falar de 
regime permanente, pois todo o som é um transitório desde que começa até que 
acabe. Os instrumentos de excitação permanente são os instrumentos auto excitados, 
como os de corda friccionados e sopros. Os instrumentos de excitação localizada no 
tempo são os de percussão, corda beliscada e corda percutida. O regime permanente 
de um som é o estado estacionário em que as características do som se mantêm 
invariáveis no tempo. Há instrumentos como os sinos, piano e instrumentos beliscados 
em que não chega mesmo a haver regime permanente porque depois do ataque o som 
declina imediatamente, estando sempre em regime transitório. 

 Um som musical possui um grande número de informações da qual o nosso 
ouvido tem capacidade de obter seletivamente. Entre a altura, intensidade, duração e 
timbre, há as seguintes: 
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 O som pode ser liso ou com vibrato 

 Alterações de intensidade ou timbre 

 Tipo de ataque 

 Apreciação do som como um todo musical e reconhecimento do 
instrumento 

 O tamanho e as características da sala onde o som é produzido. 

 Os sons puros são sinusoidais, constituídos de uma única frequência, 
opostamente aos sons complexos que são formados por mais de uma 
frequência. Cada uma das frequências constitui um som complexo 
denominado componente ou parcial. O primeiro som parcial é designado 
pelos músicos de som fundamental, significado esse que não é igual ao dos 
físicos”(xix). 

 Outra característica do som é o timbre, é uma espécie de identificação de um 
instrumento, por exemplo. Vamos convencionar um som qualquer – um mi3 - se 
tocado no violino, no piano, na flauta, no violoncelo, no trompete, no saxofone ou pela 
voz humana, ou por qualquer outro instrumento, facilmente notaremos a diferença de 
cor em cada instrumento, e será fácil reconhecer os instrumentos indistintamente do 
local onde se encontrem, mesmo que você não esteja vendo o instrumento. Mesmo 
que não se conheça os instrumentos por seu nome, a pessoa sempre saberá distinguir 
um instrumento do outro. Veja o exemplo das pessoas. Cada um tem sua característica 
vocal e será identificado pela voz. 

 Hoje em dia com o advento da eletrônica, podemos identificar várias gravações 
de voz de uma ou de outra pessoa. As pessoas podem identificar muitas vezes uma 
determinada pessoa mesmo sem a ver, somente por sua característica vocal. Isso se 
chama espectro ou timbre. É a cor da voz.  

 Quando da emissão de um som, o tempo decorrido entre a emissão e a 
finalização desse som é chamada de duração. “Duração, também pode se definir como 
o intervalo de tempo que o som leva para efetuar um ciclo”(xx).  

 Quando nos referimos a duração, também podemos incluir nesta análise o 
silêncio. O tempo de ausência do som também é característico da duração. As 
durações ainda podem ser analisadas em duas frentes: No âmbito da física e da 
psicologia. Isto quer dizer, que a duração física do som pode ser medida por aparelhos 
de precisão, enquanto o tempo psicológico é a sensação que o tempo físico provoca 
em cada indivíduo de forma subjetiva, porque varia de pessoa para pessoa e 
consoante cada circunstância. 

 Ao deixarmos cair um lápis no chão teremos o seguinte: 

 Quando ele atinge o chão o lápis pelo atrito do seu corpo sólido, ao tocar 
outro corpo sólido – o chão – emite um som (som musical ou ruído). 

 De acordo com a altura da queda e o peso do lápis, o som emitido pelo 
atrito pode ser mais ou menos forte. 

 Vamos imaginar que não estivéssemos olhando a queda do lápis, ninguém 
confundiria o som provocado pelo atrito com um som emitido por uma 
tampa de panela. Todos nós identificaríamos que um lápis teria acabado de 
cair. 
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 A duração do som provocado pelo atrito do lápis no chão tem certa duração 
e está duração está associada ao tempo de vibração dos dois corpos – o 
chão e o lápis. 

 “A importância do silêncio na música é vital, pois passa largamente os 
limites da alternância de som e de ausência de som. Assim o silêncio é 
importante: o momento que antecede a execução musical, os espaços entre 
os andamentos ou as partes, os silêncios no meio da execução musical e o 
momento logo a seguir ao término da execução de uma obra”(xxi). 

 Na realidade, o resultado do impacto de uma apresentação de uma obra 
artística, está verdadeiramente vinculado à maneira como os músicos e o público 
sentem os silêncios antes, durante e depois da execução. Por exemplo, uma obra que 
termine em pianíssimo, o silêncio é imprescindível, mas quando o silêncio é cortado 
pelo aplauso, isso destrói totalmente a sensação que devia acontecer com esta pausa 
final. 

 O som pode assumir algum significado consoante os fenômenos físicos ou 
psicofísicos. Segundo a física, para existir som há a necessidade de uma fonte geradora 
que faz com que o som se propague através do meio, já o significado do som 
psicofísico refere-se à audição do som, a sensação que ele provoca em cada indivíduo, 
ou seja, um músico pensa no som a partir do fenômeno físico da produção sonora, mas 
o ouvinte pensa no som pelo lado psicofísico, provocado a partir da sensação do som 
vindo do instrumento. 

III. Ondas sonoras 

 A onda é uma perturbação que se propaga num meio elástico por movimento 
ondulatório. Cada impulso origina uma nova onda e uma série de impulsos origina uma 
série de novas ondas. 

 Leonardo da Vinci escreveu o seguinte: “Acontece com frequência que a onda 
foge do local onde foi criada, enquanto que a água não; do mesmo modo se passa com 
as ondas que o vento forma num campo de trigo: vemos as ondas correndo ao longo 
do campo, enquanto que o trigo permanece no mesmo lugar”. 

 Todos os tipos de ondas fazem parte de nosso cotidiano, da nossa realidade 
física e muitas vezes nem nos apercebemos disso. A luz e o som são fenômenos 
envolvidos, vemos e ouvimos por meio de ondas, embora de natureza diferente, a luz 
é uma onda eletromagnética, que se propaga com velocidade mais elevada e a do som 
que é uma onda acústica. O som grave de baixa frequência tem grande comprimento 
de onda, e inversamente, o som de alta frequência tem comprimento de onda menor. 
A propagação do som faz-se através do movimento das partículas do meio. 

 A impedância acústica reflete o grau de resistência que o meio oferece ao 
movimento. O processo de transferência de energia dos instrumentos musicais está 
relacionado com a radiação sonora e consequentemente com a qualidade do 
instrumento. No caso de um violino a vibração da corda transfere-se para o cavalete, 
que por sua vez vai para o tampo, alma e a barra, a alma por sua vez transfere para o 
tampo inferior (costas) e o tampo para o ar. Em todos os processos vibratórios há 
frações de energia que não são transferidas. 
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 Quando duas frequências estão muito próximas acontece um procedimento 
acústico chamado de batimento. Este fenômeno é muito útil para a afinação dos 
instrumentos musicais. É um auxiliar precioso para levar dois sons ao uníssono e 
também para controlar o temperamento dos intervalos. Instrumentistas de cordas 
friccionadas, violonistas, harpistas e os instrumentistas de sopro, afinam seus 
instrumentos utilizando o recurso dos batimentos sonoros, eliminando o batimento 
entre os dois sons. A afinação do piano tem um procedimento diferente. No entanto 
há outro fator que influencia na afinação: a diferença do vibrato de cada músico. Dez 
violinos tocando em conjunto simultaneamente, nunca podem ser iguais a um único 
violino. 

 A energia acústica que é radiada por um instrumento musical chega-nos 
influenciada pelas seguintes características: 

 Direcionamento do instrumento 

 Dependendo do ar circundante 

 Para um instrumento radiar energia sonora com eficácia, é necessário que haja 
superfícies cuja vibração movimente zonas de ar consideráveis. Por exemplo, uma 
guitarra elétrica, quando desligada produz um som de pouco intensidade, visto que ela 
não possui zona de movimentação de ar para o transporte do som ao meio. A radiação 
dos instrumentos de corda e sopro são bem diferentes devido à sua geometria e 
estrutura. Nos instrumentos de sopro a radiação é reforçada pelas ressonâncias 
acústicas do tubo. 

 Embora o som se propague em linha reta, quando a onda encontra um 
obstáculo, esta, o contorna. Esses obstáculos, dependendo do tamanho e da sua 
constituição, podem provocar distorções das frentes da onda na propagação do som, 
fenômeno esse que se chama difração. 

 Por que estou abordando estes aspectos? Estas parcas informações não foram 
colocadas aqui com o intuito de ensinar algo, mas sim de tentar despertar interesse 
sobre o assunto, levando o regente a descobrir e a estudar a matéria, aprofundando-se 
sempre.  

 À arte são impostas implicações técnicas que devem ser desvendadas e 
dominadas por todos os candidatos a regentes, não importa o tipo de grupo que 
pretenda dirigir. Visando apenas o domínio dos diagramas do gestual, não há 
necessidade destes conhecimentos, mas pensando na função de ser um regente, há a 
necessidade sim de conhecer tudo isso e muito mais. Como o regente poderá 
questionar algo se são conhece a matéria? Como sugerir algo que não sabe como 
funciona? Imagine, por exemplo, um regente solicitar algo para um músico, nos termos 
seguintes ou de algo parecido: faça assim porque eu acho... Para um bom regente isso 
não existe. O músico espera que o maestro seja preciso em suas determinações: faça 
assim, porque dessa forma obteremos um melhor rendimento, uma melhor 
sonoridade.  

 O músico (cantor ou instrumentista) espera que o maestro conheça e saiba o 
que está pedindo, o músico espera que o maestro possa oferecer algo mais, ou pelo 
menos diferente daquilo que ele faz ou já fez. Quando um maestro é convidado para 
dirigir um grupo, espera-se que ele não marque apenas os compassos, isso ele 
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aprendeu nas aulas de solfejo, o músico espera que o maestro ofereça alguma nova 
contribuição, repasse alguma informação importante para que a obra que está sendo 
executada tenha algum diferencial. 

 Muitos alunos de regência se desesperam ao ler estes parágrafos: nunca vou 
conseguir dirigir nada dessa forma, é muita informação!  É verdade, é muita 
informação sim, mas ninguém nasce sabendo, para isso há a necessidade de a cada dia 
se dedicar ao estudo. Quando me refiro ao estudo, não me aporto apenas para os 
diagramas, ou conhecimentos técnicos, mas sim a toda uma gama de informações 
importantes para o correto exercício da função de regente. Estas informações vêm 
com o acúmulo de conhecimentos ao longo dos tempos. Não se espera que um jovem 
regente tenha o mesmo tanto de informações e experiência que um regente de uma 
grande vivência e experiência. “Tudo a seu tempo” diz o provérbio. 

 Eu, neste momento dos estudos, levando uma questão para meus alunos. 
Pense você também: Temos numa varanda de uma bela casa, um conjunto de quatro 
vasos que foram plantados com a mesma planta, mas épocas diferentes. O primeiro 
vaso a semente plantada tem apenas uma semana; ao lado desse, há um outro vaso 
cuja semente foi plantada faz 30 dias; ao lado desse há um outro vaso mas e semente 
foi plantada faz 180 dias e por último temos um quarto vaso com a mesma que foi 
plantada já se vão 365 dias, portanto, seu processo de crescimento está completo e ela 
está exuberante, linda, desfilando sua beleza incontestável. A minha pergunta é: qual 
dos quatro vasos é a planta perfeita? Antes de você olhar a resposta, como sugestão, 
eu proponho a você pensar em cada vaso. (xxii)  

 Na vida profissional e na vida de estudante, o processo é o mesmo. Tudo tem 
um tempo certo para acontecer. E este tempo certo não só depende da semente, mas 
também do cuidado que o semeador tem com seu vaso, adubando, regando, retirando 
as ervas daninhas, propiciando à terra e textura correta para que as raízes tenham 
como se alastrar, e outros cuidados. Assim a planta se desenvolverá com segurança e 
com firmeza. 

 Quando um regente assume uma banda, uma orquestra ou um coral, ele não 
terá qualquer problema no diagrama de cada fórmula de compasso, porque nada 
muda, mas como já me referi antes, o que muda, são os conhecimentos específicos. 
Quando se dirige um grupo vocal, pretende-se que o dirigente saiba sobre vozes, que 
conheça as diversas técnicas de emissão vocal e que saiba das possibilidades e 
características de um soprano ou de um baixo, saiba das limitações de um Mezzo ou de 
um Tenor, saiba como se produz o som vocal e saiba como tirar melhor rendimento do 
grupo como um todo. Quando se dirige um grupo de cordas friccionadas, não se 
pretende que o maestro seja um desses instrumentistas, mas se o for melhor ainda, no 
mínimo deverá conhecer as técnicas de arco, de afinação, como se produz um som 
nesse tipo de instrumentos.  

 Um maestro não precisa saber tocar todos os instrumentos, aliás, se isso fosse 
possível, seria muito bom, mas é utópico, o maestro deve conhecer um pouco como 
funcionam esses instrumentos. Como dirigir não é abanar os braços (desculpe-me 
insistir sobre essa frase, vou utilizá-la outras vezes ainda neste trabalho), o maestro 
precisa repassar informações, solicitar alguma coisa relevante para a obra, solicitações 
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que possam interferir na sonoridade do conjunto ou do naipe, como golpes de língua, 
de arco, impostação vocal entre muitas outras técnicas.  

 No entanto há um ponto que gostaria de frisar. “Ser regente” é acima de tudo 
ser um bom instrumentista, ser um músico completo e por fim ser um regente. Não sei 
se você entendeu o que disse aqui: primeiramente o regente precisa ser um bom 
instrumentista, ele deve ser capaz de poder “fazer música” em um instrumento, seja 
ele o violino, ou o piano, ou o violão, ou a flauta, ou o trompete. Não importa o 
instrumento que você toque você deve conhecer como ninguém e deve saber tocá-lo 
muito bem. É partindo de sua experiência como instrumentista que você poderá ser 
um bom regente. No entanto, há um instrumento que todos os regentes devem saber 
tocar: o piano. O piano é o instrumento base para o estudo de partituras e outras 
ciências ligadas à regência. 

 Quando comecei minha lida como maestro, não sabia muita coisa, e só descobri 
isso quando cheguei à frente de uma orquestra pela primeira vez, ai descobri que eu 
sabia desenhar bem os diagramas dos compassos, mas não sabia o que fazer com eles 
para obter alguns resultados importantes em uma obra musical. Como um dos 
caminhos que precisei escalar, foi procurar quem sabe, em outro horário. Na ocasião 
não entendia muito de violino ou outro instrumento de cordas friccionadas, por isso 
passei a solicitar a ajuda ao Spalla da orquestra informações, ele me oferecia opções e 
eu as escolhia. Quando chegava à frente da orquestra eu tinha argumentos em uma 
solicitação, porque já havia consultado quem sabia. Outra opção é levar o estudo 
muito a sério, mas em muitos casos precisamos consultar quem sabe mais que nós. 
Tenho muitos amigos músicos e alguns professores antigos que não tenho vergonha de 
perguntar, até o dia de hoje ainda acontece assim.  

 Temos entre muitos exemplos, um exemplo descrito na história que gostaria de 
compartilhar: quando Brahms escreveu seu concerto para violino, mandou uma cópia 
para seu amigo e violinista Joseph Joachim (1831-1907), solicitando-lhe que lhe desse 
algumas dicas sobre o que havia escrito – se a obra era exequível ou não, e que 
sugestões ele poderia oferecer para a parte do violino solo pudesse ser tocada? 
Quando se encontraram Brahms modificou a obra de acordo com as sugestões de 
Joachim. O que quero mostrar com este exemplo é a necessidade de buscar sempre 
que necessário auxílio de quem sabe mais. Não somos obrigados a saber tudo, mas 
mais que saber tudo o importante é saber ouvir, pedir conselhos e estar ligado em 
tudo o que acontece ao nosso redor. 

 Aí o maestro pode dizer então: não preciso saber nada, eu pergunto e pronto, 
ou deixo que eles façam do modo deles, afinal eles são profissionais! Será? Se for 
assim, o grupo não precisa de um maestro. Como diz o termo em francês Conducteur, 
ou o termo em inglês Conductor, ou seja, aquele que conduz, aquele que dirige. O 
termo italiano Maestro pressupõe que o regente seja um professor, aquele que pode 
trazer algo mais, algo diferente. Esta sim é a verdadeira função do “ser maestro”, o 
que pressupões ter uma gama ampla de conhecimentos, saber lidar com as diferenças 
e com as pessoas, e acima de tudo ser um músico para saber fazer música. 

 Muitos maestros são como aquelas pessoas que não sabem ler: leem, leem e 
leem, ao final você vai dialogar sobre o texto lido e eles não se lembram de nada do 
que leram. Que triste isso. Hoje mais do que nunca, há a necessidade de termos uma 



Post Scriptum # 31 – Regência: Arte ou Ciência?                                                                  13 

 

Site: https://martinezemanuel.wixsite.com/conductor 

cultura geral de grande profusão. Temos ao nosso alcance muitos meios que podem 
ser adicionados ao nosso estudo, como livros, Internet, CD Room, muitas formas de 
publicações. 

 A seguir vou abordar alguns temas de forma sucinta, aspectos importantes na 
vida e na arte de um maestro, não importa qual seja o tipo de grupo que dirija: uma 
orquestra de qualquer tamanho, uma banda, um grupo de metais, um conjunto 
instrumental ou coral de qualquer tipo ou tamanho.  

 Todo o processo do gestual, não acontece por acaso. Alguns regentes se 
preocupam apenas com os diagramas da regência, que são apenas uma das partes do 
ato regencial. É aí que as coisas se dificultam, porque o gesto deve ser portador de 
uma ideia, de um efeito, de uma dinâmica, de uma passagem, de um encadeamento 
harmônico, o que está por trás de uma simples ou complexa partitura. É para isso que 
serve o gestual. Quando marcamos apenas compassos, estamos nos transformando 
num metrônomo gigante, que na maioria das vezes poderá até atrapalhar, ao invés de 
ajudar os músicos. 

 Afinal o que é reger? Convido a você a acompanhar o meu raciocínio em alguns 
pontos que completam o ato regencial: 

Quando estamos à frente de um grupo, podemos ter uma falsa sensação de poder pela 
posição de destaque em que nos encontramos. Como encarar os benefícios da 
posição, sem agredir os músicos, e em contraponto sem prejudicar o resultado de 
nosso trabalho? Como lidar com as diferenças inerentes ao ser humano? 

 O desempenho e a importância da memória na direção musical. O texto 
principal foi desenvolvido por minha amiga, musicista e psicóloga Melody Lynn Falco 
Raby, que de forma brilhante contribuiu para o enriquecimento deste assunto, a quem 
agradeço penhoradamente sua contribuição. 

 O domínio da partitura, a importância de dominar a partitura em todos os 
aspectos, não só sabe-la de memória, mas dominar todo o conteúdo tendo a 
percepção dos fatos musicais e extra musicais nela contidos. 

 Os compassos, as indicações e as suas principais características.  

 As técnicas do gestual. 

 A batuta como e porque usar? 

 Como organizar o ensaio? 

 Como ler os catálogos de partituras? 
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 Referências: 

                                                     

i Leonardo nasceu na pequena cidade de Vinci, perto de Florença, centro intelectual e científico da Itália. 
O seu talento artístico cedo se revelou, mostrando excepcional habilidade na geometria, na música e na 
expressão artística. Reconhecendo estas suas capacidades, o seu pai, Ser Piero da Vinci, mostrou os 
desenhos do filho a Andrea del Verrocchio. O grande mestre da renascença ficou encantado com o 
talento de Leonardo e tornou-o seu aprendiz. Em 1472, com apenas vinte anos, Leonardo associa-se ao 
núcleo de pintores de Florença. Não se sabe muito mais acerca da educação e formação do artista, no 
entanto, muitos autores afirmam que o seu conhecimento não provém de fontes tradicionais, mas sim 
da observação pessoal e da aplicação prática das suas ideias. Pintor, escultor, arquiteto e engenheiro, 
Leonardo da Vinci foi o talento mais versátil da Itália do Renascimento. Os seus desenhos, combinando 
uma precisão científica com um grande poder imaginativo, refletem a enorme vastidão dos seus 
interesses, que iam desde a biologia, à fisiologia, à hidráulica, à aeronáutica e à matemática. Durante o 
apogeu do renascimento, Da Vinci, enquanto anatomista, preocupou-se com os sistemas internos do 
corpo humano, e enquanto artista interessou-se pelos detalhes externos da forma humana, estudando 
exaustivamente as suas proporções. Os pensadores renascentistas viam certa perfeição matemática na 
forma humana. Da Vinci, recorreram a conceitos de geometria projetiva (centro de projeção, linhas 
paralelas representadas como linhas convergentes, ponto de fuga) para criar os seus quadros com um 
aspecto tridimensional. A obra prima «A Última Ceia» é um bom exemplo disso. 

ii Leon Battista Alberti, nascido em Florença em 1404, foi uma das figuras maiores da Renascença 
italiana: pintor, compositor, poeta e filósofo, autor da primeira análise científica da perspectiva. Ficou 
mais conhecido como arquiteto. Entre suas obras mais famosas está o Palácio Rucellai em Florença 
(1451), a Igreja de São Francisco em Rimini (1455) e a fachada da Igreja de Santa Maria Novella em 
Florença (1470). Desenhou a primeira Fontana di Trevi de Roma e foi autor do primeiro livro impresso 
sobre arquitetura, o "De Re Aedificatoria", o qual agiu como um catalisador na transição do desenho 
gótico para o renascentista. É também o autor de um tratado sobre a mosca doméstica e de uma oração 
fúnebre para o seu cão. Até cerca dos 40 anos passou a maior parte do tempo estudando as civilizações 
antigas da Grécia e Roma, tornando-se famoso como humanista e latinista erudito. Morreu em Roma 
em 1472. 

iii Luca Pacioli nasceu em Itália, em 1447, numa pequena localidade, Borgo de Sansepolcro, situada nos 
confins da Úmbria a da Toscânia, Província de Arezzo, não longe da nascente do Tibre, próximo do 
monte Fumaiolo. Luca Pacioli, Luca Paciolo, Luca Paciuolo, Luca di Borgo - são nomes por que é 
conhecido, viveu num período privilegiado. Foi contemporâneo dos Médicis. Nasceu numa época em 
que a florescência literária e artística, a curiosidade científica e a atividade comercial, eram intensas. 
Eram tempos propícios à revelação de vocações, ao desenvolvimento das personalidades e ao 
aproveitamento dos valores. Foi contemporâneo de Leonardo da Vinci, Camões e Cervantes, Santa 
Teresa a Copérnico, Shakespeare a tantos outros. Toda a sua vida decorreu num ambiente de estremada 
cultura. Na adolescência teve como mestre de ábaco o seu conterrâneo, o famoso Piero della Francesca 
a viveu alguns meses em casa de Leão Baptista Alberti, homem que se distinguiu pelos seus vastos 
conhecimentos e que veio a ter forte influência na obra de Pacioli. Aos 32 anos de idade, em 1477, 
ingressa na ordem de S. Francisco, onde tinha dois sobrinhos. Uma vez frade, começa a ensinar 
matemática e teologia em diversas escolas e universidades, tendo na sua atividade passado por cidades 
como Zara, Roma, Napoles, Pádua, Milão, Assis, Urbino. Em 1494 está em Veneza, revendo as provas da 
Summa. Fra Luca di Borgo, assim é chamado por alguns dos seus biógrafos, é uma verdadeira "cátedra 
ambulante", de matemática e de teologia. Foi um homem do Renascimento. Nunca terá trabalhado 
como contabilista. Escreveu duas obras máximas: a Summa de Arithmética, Geometria, Proportioni et 
Proportionalita, da qual o Tratactus Particularis de Computis et Scripturis constitui um dos capítulos, e 
La Divina Proportione (em 1497). A parte principal do seu livro não era sobre contabilidade, mas sim 
aritmética, álgebra e geometria. 

iv Luis L. Henrique - Acústica Musical. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (2002). 

v Albert Einstein (1879-1955) nasceu em Ulm, 14 de Março de 1879 e faleceu em Princeton, 18 de Abril 
de 1955) foi um físico alemão radicado nos Estados Unidos mais conhecido por desenvolver a teoria da 
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relatividade. Ganhou o Prémio Nobel da Física de 1921 pela correta explicação do efeito fotoeléctrico; 
no entanto, o prémio só foi anunciado em 1922. O seu trabalho teórico possibilitou o desenvolvimento 
da energia atômica, apesar de não prever tal possibilidade. Devido à formulação da teoria da 
relatividade Einstein tornou-se famoso mundialmente. Nos seus últimos anos, a sua fama excedeu a de 
qualquer outro cientista na cultura popular: "Einstein" tornou-se um sinónimo de génio. Foi por 
exemplo eleito pela revista Time como a "Pessoa do Século" e a sua face é uma das mais conhecidas em 
todo o mundo. Em 2005 celebrou-se o Ano Internacional da Física, em comemoração dos 100 anos do 
chamado "Annus Mirabilis" (ano miraculoso) de Einstein, em que este publicou quatro dos mais 
importantes artigos cientifícos da física do século XX. Em sua honra, foi atribuído o seu nome a uma 
unidade usada na fotoquímica, o einstein, bem como a um elemento químico, o einstênio. 

vi Minha intervenção 

vii Luis L. Henrique - Acústica Musical (pág. 2 a 4). Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, (2002). 

viii Donald Hall - Musical Acoustics (pg. 443). Hall (1991). 

ix Charles W. Heffernan - Tecnique and Artistry (págs. 7 a 19). Englewood Cliffes. Prentici Hall (1982). 

x Autor desconhecido 

xi Leon Battista Alberti, nascido em Florença em 1404, foi uma das figuras maiores da Renascença 
italiana: pintor, compositor, poeta e filósofo, autor da primeira análise científica da perspectiva. Ficou 
mais conhecido como arquiteto. Entre suas obras mais famosas está o Palácio Rucellai em Florença 
(1451), a Igreja de São Francisco em Rimini (1455) e a fachada da Igreja de Santa Maria Novella em 
Florença (1470). Desenhou a primeira Fontana di Trevi de Roma e foi autor do primeiro livro impresso 
sobre arquitetura, o "De Re Aedificatoria", o qual agiu como um catalisador na transição do desenho 
gótico para o renascentista. É também o autor de um tratado sobre a mosca doméstica e de uma oração 
fúnebre para o seu cão. Até cerca dos 40 anos passou a maior parte do tempo estudando as civilizações 
antigas da Grécia e Roma, tornando-se famoso como humanista e latinista erudito. Morreu em Roma 
em 1472. 

xii Luis L. Henrique - Acústica Musical. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (2002). 

xiii Minha intervenção. 

xiv Luis L. Henrique - Acústica Musical Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (2002) (pág. 2 a 4). 

xv
 Donald Hall: Musical Acoustics (pág. 443). Hall, (1991). 

xvi Luis L. Henrique - Acústica Musical. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (2002). 

xvii Idem 

xviii H. F. Pollard & E. V. Jansson: Analysis and assessment of musical starting transientes. Acustica 
(pg.250 a 262) 

xix Luis L. Henrique - Acústica Musical. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (2002). 

xx Idem 

xxi Eric Émery: Le silence musical. Sciences et Avenir (nov e dez). Hors-séries (1997). 

xxii A resposta é a seguinte: cada vaso é perfeito para a sua idade de plantação. Nunca se poderia esperar 
que uma semente plantada há uma semana tivesse a exuberância de uma semente planta há 365 dias. 
Para o tempo de semeadura aquela planta só poderia ter aquele desenvolvimento, assim como os 
demais vasos. Todas estas plantas estão perfeitas para o tempo de vida de semeadura - 30 e 180 dias. É 
lógico que a planta com 365 dias atingiu a sua maturidade máxima, mas para chegar neste estágio ela 
precisou crescer e se desenvolver em todo esse período de tempo (365 dias) até atingir a maturidade 
atual. 
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