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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo principal descrever a atividade da 

regência dentro de um coro, seja ele amador ou profissional, na 

atualidade brasileira, tendo como foco esclarecer as principais 

funções do Regente/Maestro e seus gestos no decorrer de um 

ensaio associando-as com a performance 	  (apresentação/concerto), 

ou seja, discutir quais são as atividades do regente em um ensaio e 

como que seus gestos influenciam na sonoridade final de um 

determinado grupo vocal. 

  

 

ABSTRACT 

This study aimed to describe the main activity Regency in a choir, 

be it amateur or professional, in the present Brazil, focusing on 

clarifying the main features of Conductor and his gestures during a 

test associating them with performance (presentation / concert), or 

discuss what are the activities at the conductor as a test and that his 

actions influence the final sound of a particular vocal group. 
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INTRODUÇÃO 

Ao assistir uma apresentação de um coro, muitas pessoas 

questionam-se a respeito da função do Regente. Perguntas como: 

“São necessários aqueles gestos?”, “O que realmente ele faz de tão 

importante?”, “O coro não é capaz de cantar sem a presença de um 

regente?”, prevalecem quando o assunto é apresentação coral, 

sendo assim caberá a presente pesquisa discutir tais questões. 

Para isso, itens como processos de um ensaio, formação de um 

regente, história da atividade coral, relações entre regente e 

compositor e alguns outros fatores serão explicados 

detalhadamente.  

Para o início da pesquisa é necessário a realização de um 

levantamento bibliográfico para que se tenha conhecimento de tudo 

aquilo que já foi feito e pesquisado sobre este tema. Alguns itens 

dos que foram citados anteriormente serão descritos de forma mais 

detalhada em capítulos individuais para que o objetivo principal 

deste trabalho seja compreendido de maneira correta. 

Antes de iniciar as explicações e detalhar alguns itens é preciso 

entender a etimologia da palavra Regência:  

“Dirigo” do grego significa dirigir, ordenar. “Conductor” do inglês 

traduz-se como: condutor, motorista, diretor, chefe, gerente. 

“Maestro” do espanhol é traduzido como: mestre, principal, viga 

mestra e “Regente” no português traduz-se como: administrador, 

pessoa que governa, diretor de banda de música, maestro que 

dirige orquestra/coro. 

Talvez, as palavras como: “condutor”, “motorista”, “administrador”, 

“dirigir” e “ordenar” são as que melhor explicam a atividade do 
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Regente, que tem como função passar informações e ensinar 

técnicas necessárias guiando um grupo para uma boa realização 

musical. 

De acordo com o Dicionário GROVES “Reger é a arte de dirigir a 

execução simultânea de vários músicos ou cantores, pelo uso do 

gesto.”. 

 BOZZINI descreve com clareza o papel do regente: 

“(...) A figura do maestro ou regente ainda é envolta numa atmosfera de 
magia e mistério. E, se é verdade que para a realização de um concerto 
seja necessário um toque mágico, 99% do trabalho depende de muito 
conhecimento, uma boa técnica e um profundo estudo prévio das 
partituras. 
É importante salientar que, embora a técnica da regência tenha 
evoluído, fundamentando-se hoje em critérios objetivos, o ponto decisivo 
é que haja uma comunicação efetiva entre maestro e músicos. Isso quer 
dizer que é possível um maestro, mesmo sem um bom preparo técnico 
de regência, conseguir bons resultados graças a uma intimidade com os 
músicos, com a qual se cria um "código" de comunicação entre eles. 
Esse código, porém, só tem eficácia local. Quando o regente possui uma 
técnica clara e refinada, pode trabalhar à frente de qualquer grupo, 
conseguindo transmitir suas idéias musicais a todos os músicos, 
conhecidos ou não, através de seus gestos.” 

 

Decodificar estes padrões e discutir a sua importância é o objeto 

deste trabalho. 	  
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UM BREVE HISTÓRICO DA ATIVIDADE DA REGÊNCIA 

Segundo ZANDER (1987), a música na Pré-História era vista como 

o símbolo mágico mais forte, e a relação do homem com ela era 

feita através de desenhos em pedras. Todos os mitos e lendas 

possuem a música como origem divina simbolizando o elo entre o 

homem e as divindades, por isso era realizada dentro das tribos 

com o objetivo de adorar os deuses. Toda tribo possuía um chefe 

(líder, coordenador, cacique) responsável por cantar ou demonstrar 

o ritmo e melodia para todos da tribo. Talvez aqui, tenhamos os 

primeiros indícios de atividade da Regência. 

Das gravuras retiradas das pedras é possível observar que o 

“chorego”, mestre de coro responsável por coordenar um 

determinado grupo na realização musical, utilizava de gestos com 

braços, mãos e até cabeça, além de bater o pé ou algum pedaço de 

madeira no chão para demonstrar o ritmo a ser tocado pelo 

conjunto. Com a evolução e desenvolvimento da música, as 

técnicas de regência foram sofrendo algumas alterações 

necessárias para que houvesse uma comunicação clara entre 

regente (líder, chefe, etc.) e grupo. Dentre as evoluções que 

ocorreram na música no período da Pré-História até a Idade Média 

e que tiveram influência sobre os gestos do regente pode-se 

encontrar:  

      -  mudança na métrica (sílabas longas e curtas) 

- desenvolvimento melódico com movimentos ascendentes 

seguidos por descendentes 

- utilização de melismas, que eram representados através de 

movimentos das mãos do condutor 
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-  ornamentações e coloraturas de acordo com o texto literário 

- curvas neumáticas (saltos de terças e quartas), representados 

também pelas mãos do condutor. 

 Com a chegada da Renascença e um pouco mais tarde do 

Barroco, as técnicas composicionais, a construção instrumental e a 

formação dos grupos já estavam mais bem desenvolvidos, assim 

como as técnicas de regência. Nesta época, dentre os fatores 

técnico – musicais que influenciaram a evolução dos gestos 

encontram-se o início do princípio solístico, surgindo a atividade do 

canto com acompanhamento, onde a utilização das improvisações e 

ornamentações nas peças eram intensas. Esse desenvolvimento 

gerou uma polaridade entre solista e tutti o que acabou gerando o 

triângulo regente-solista-tutti. 

Uma melhor estruturação do ritmo e dinâmica, uma orquestração 

melhor desenvolvida e a idéia de spalla como vice-mestre de 

capella (vice-regente), também são fatores que influenciaram o 

desenvolvimento da regência. 

 Além desses fatores, existiam outros que determinavam a 

expressão:  

- o caráter de dança 

- as unidades de tempo 

- a escritura musical 

- a representação das figuras 

- a rítmica 

- diversas sincopações 

- a harmonia 

- o cromatismo 
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- o contorno melódico com suas tensões e distensões no 

transcurso da frase. 

 É importante lembrar que é no Período na Ars Nova, século XIV, 

que a música adquire um caráter cada vez mais rítmico fazendo 

com que seja necessário criar uma nova medida de compasso. 

 Quando os grupos possuíam solistas, os outros instrumentistas 

realizavam o acompanhamento harmônico enquanto o solista 

executava sua parte melódica. Geralmente, todo esse grupo de 

solistas e acompanhadores era guiado por um cravista, tendo assim 

a função de regente. Segundo MARTINEZ (2000) nesta época, os 

gestos do regente limitavam-se a movimentos ascendentes e 

descendentes que indicavam respectivamente o tempo fraco e o 

tempo forte. Martinez ressalta ainda que a presença do regente 

nem sempre era necessária. Quando os grupos eram pequenos não 

havia a necessidade de alguém fora os instrumentistas para liderar, 

já com os grupos grandes, tanto vocais quanto instrumentais, era 

indispensável a presença do regente. 

Com a ampliação da orquestra proposta por Joseph Haydn e o 

surgimento da ópera francesa com Jean-Baptiste Lully, o 

desenvolvimento da regência foi inevitável surgindo assim novas 

técnicas gestuais. 

Do período da Pré-História até basicamente início do Barroco, de 

acordo com as informações vistas acima, as funções do regente 

eram demonstrar ao grupo o ritmo, compasso, algumas idéias 

melódicas e intervalos, já no Romantismo o regente passa a ter 

novas funções. GROUT e PALISCA (1994) colocam o ilimitado, o 

amor pela liberdade, o movimento, a paixão e a busca do inatingível 
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como características fundamentais do Romantismo e segundo 

LAGO JUNIOR (2002), a chegada deste período faz com que o 

regente apareça como artista autônomo, executante e intérprete, 

dotado de senso próprio de recriação fazendo com que seja 

responsável pela execução e interpretação dos músicos, ou seja, o 

regente aqui tem a função de ler, compreender e recriar a partitura 

para que possa, de forma clara, fazer o grupo, orquestra e coro 

interpretar a obra de acordo com as intenções do compositor visto 

que aqui, os compositores buscavam expressar os mais profundos 

sentimentos, inclusive suas dores em suas obras. 
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A ATIVIDADE CORAL 

Na sociedade atual a atividade coral tem acontecido de maneira 

intensa em diversos ambientes e com diferentes objetivos. Dentre 

estes ambientes encontram-se empresas, escolas, universidades, 

presídios, repartições públicas, igrejas, etc. 

Os objetivos quando se realiza a atividade do canto coral podem ser 

diversos. No caso da atividade realizada dentro de empresas, 

universidades, escolas e prefeituras o objetivo além de trabalhar a 

interação e integração dos componentes para que a relação 

profissional no dia a dia tenha uma melhora, é também de ensinar 

música, mesmo que superficialmente, e desenvolver a linguagem 

musical. Quando a atividade acontece dentro da igreja, o objetivo é 

de que todos orem e acompanhem a programação litúrgica juntos. 

Além dos benefícios que a atividade proporciona ao grupo é 

importante lembrar de que os benefícios gerados individualmente 

são inúmeros: educação da voz, relaxamento, educação da postura, 

desenvolvimento da coordenação motora, da percepção auditiva e 

da memória.  

 Segundo MATHIAS (1986), a atividade coral busca sempre uma 

valorização da própria individualidade, valorização da 

individualidade do outro e o respeito às relações interpessoais. O 

autor também recomenda o “ensaio envolvente”, ou seja, quanto 

mais envolvente o ensaio, mais produtivo será, visto que as 

pessoas chegam para o ensaio vindas de diferentes lugares, 

principalmente do trabalho e cheias dos mais complexos problemas. 

Em relação aos objetivos, os coros podem ser divididos em duas 

categorias: profissionais e amadores. Nos coros profissionais, 
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geralmente os cantores são estudantes de música com prática de 

leitura da partitura e boa percepção auditiva ou músicos já 

profissionais; neste coro, é comum trabalharem preparador vocal e 

pianista além do regente, podendo aparecer às vezes e de acordo 

com o repertório do coro, um preparador cênico; o repertorio pode 

abranger todos os períodos da música erudita e da música popular. 

Já no coro amador, os cantores não precisam ter conhecimento 

algum em música, pois isso será trabalhado durante os ensaios; 

geralmente o regente, além de desenvolver a sua função, tem de 

exercer a papel de pianista e preparador vocal; o repertório pode 

variar entre erudito e popular de acordo com o desempenho dos 

cantores. 

De acordo com JUNKER (1999), além das duas categorias citadas 

acima, os coros podem ser divididos ainda em subgrupos como “de 

empenho”: grupos que pertencem a alguma instituição em que a 

atividade principal não seja a musica, por exemplo, nas prefeituras, 

escolas e universidades; “religiosos ou sacros”: pertencem as 

igrejas e a função principal é realizar a programação litúrgica; “de 

instituições técnicas ou superiores de musica”: pertencem as 

universidades ou conservatórios de musica e tem função 

acadêmica; “independentes”: não pertence a alguma instituição, é 

criado por algum regente.  

Como citado anteriormente, dentro de um coro, seja ele amador ou 

profissional, é fundamental a presença do regente que dependendo 

do coro, pode ser auxiliado por um preparador vocal responsável 

pela educação da voz de cada integrante e do conjunto do coro. 

Seu trabalho é realizado logo no início do ensaio para que cada 

coralista possa desenvolver e possuir uma técnica adequada para 
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atender as necessidades do repertório. No caso de não haver um 

profissional como esse, o regente é quem realiza essa função. Além 

do preparador vocal, o pianista também pode auxiliar no ensaio 

acompanhando o coro ao piano, tocando as linhas melódicas que 

devem ser entoadas por cada voz (sopranos, contraltos, tenores e 

baixos), além de, é claro, acompanhar tocando o próprio repertório 

nas apresentações. O regente tem a função de, não apenas 

conduzir o grupo através de gestos, mas também estudar as peças 

a serem trabalhadas para que possa transmitir ao coro informações 

a respeito de: articulação, fraseado, dinâmica, andamento e 

interpretação. 

Na atualidade brasileira, a atividade do canto coral é intensa e tem 

trazido resultados sociais interessantes e positivos. Segundo 

PEREIRA e VASCONCELOS (2007), a prática do canto coral é uma 

das mais remotas formas de integração social. Os autores citam em 

seu estudo de pós-graduação o seguinte trecho:  

 “(...) Na história do Brasil a presença do canto coral enquanto 
agente social pôde ser verificada com a chegada dos jesuítas, mas 
mesmo nas atividades vocais em grupo dos índios brasileiros e dos 
africanos trazidos para o Brasil já era possível constatar o canto 
enquanto prática social-cultural (MARIZ, 1994). Posteriormente, já no 
século XX, o principal movimento que focou e abriu espaço para o 
canto coral no Brasil enquanto prática cultural e educativa de 
sucesso foi o movimento do Canto Orfeônico desenvolvido por Villa 
Lobos (1976). 
 O canto coral, enquanto prática social e enquanto atividade 
educativa-musical é estudado por alguns autores que enfatizam os 
aspectos relacionados aos benefícios desta atividade para o 
desenvolvimento de seus integrantes nas dimensões pessoal, 
interpessoal e comunitária (MATHIAS, 1986; GROSSO, 2004; 
ANDRADE, 2003). Estes pesquisadores confirmam a hipótese de 
que a atividade coral é uma trama rica de possibilidades formadoras 
de humanização e socialização”. 
 

 

SOUZA LIMA (2007) faz comentários relevantes em sua tese de 

doutorado sobre a atividade coral no Brasil atual: 
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“(...) Ao estudar a prática do canto coletivo no Brasil verifica-se 
que embora tenha vivido momentos de glória e de total falta de 
apoio oficial, esta prática se manteve presente ao longo de 
nossa história. Constata-se, no entanto que sua função sofreu 
variações, dependendo do momento histórico e do lugar onde 
foi praticada. Encontra-se o canto coletivo com as mais 
variadas funções socioculturais. Educação, formação do 
indivíduo, construção da cidadania, divulgação de valores 
religiosos, elemento terapêutico, a serviço da propagação e 
manutenção do poder do Estado, elemento de contestação e 
crítica às estruturas sociais vigentes, são algumas delas.” 

 

Acrescenta ainda que os aspectos positivos do canto coral vão além 

do proposto quando da implementação do Canto Orfeônico, no 

governo de Vargas. 

 
“(...) Trabalhando há 18 anos com o Coral Infantil da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro com crianças na faixa 
etária de 8 a 16 anos pude observar que a atividade coral, 
embora tivesse uma estrutura disciplinar relativamente rígida, 
desenvolvia nessas crianças características bem diferentes das 
propostas durante o governo de Getúlio Vargas. Aspectos 
como auto-estima, concentração, segurança, convívio social 
eram construídos no dia a dia, dentro do grupo, fazendo com 
que as crianças se tornassem mais confiantes, seguras, sendo 
capazes de refletir e questionar. Na sua maioria, estas crianças 
são provenientes da classe média baixa e estudam na rede 
pública municipal, estadual ou federal de ensino. Elas chegam 
ao grupo levadas por seus pais que valorizam esse fazer, e 
vêem nele uma oportunidade de participação em uma saudável 
atividade de lazer.” 

 

Enfim, de acordo com as considerações acima, percebemos que a 

atividade coral no Brasil é, atualmente, intensa e com objetivos 

diversos. Seja para trabalhar a interação e integração de indivíduos 

ou para a educação musical, o canto coral está presente nas 

empresas, colégios, universidades, hospitais e repartições públicas. 

Essa situação só tende a expandir com o passar dos anos, fazendo 

com que tal atividade seja cada vez mais influente e essencial para 

o bem estar da sociedade. 
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A PREPARAÇÃO DO REGENTE 

 

Como citado anteriormente a principal função do regente é liderar 

um determinado grupo. É importante lembrar que para ocorrer tal 

liderança, além dos fatores técnicos e acadêmicos, o líder necessita 

de uma preparação psicológica para poder enfrentar e resolver os 

problemas extras musicais que surgem dentro de um coro. 

Segundo MATHIAS (1986), cada regente deve sentir as 

necessidades de seus cantores e propiciar-lhes momentos de 

descoberta, fazendo com que cada um se perceba uma peça 

importantíssima dentro da engrenagem social. O autor enumera 

também alguns fatores essenciais para liderar um grupo: determinar 

objetivos, planejar atividades necessárias, organizar um programa, 

preparar um cronograma, estabelecer pontos de controle, 

esclarecer responsabilidades, manter abertos os canais de 

comunicação, desenvolver a cooperação, resolver problemas e 

elogiar a quem merece. 

Na questão técnica é necessário o domínio de algumas habilidades 

que podem ser divididas em: “habilidades físicas”, que abrangem 

padrões de regência tais como uso da mão esquerda para gestos 

expressivos e fraseologia, preparação, ataques, cortes e dinâmica, 

“consciência auditiva”, ou seja, afinação, consciência tonal, 

equilíbrio, unidade e consciência rítmica, “comunicação” e 

“interpretação”. 

Na questão da interpretação, é necessário que o regente tenha um 

amplo conhecimento histórico e estético-musical além, é claro, dos 

técnico-musicais, para que possa compreender a idéia e intenção 
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do compositor ao escrever determinada obra e, assim, transmiti-la 

ao grupo. Desta forma o regente funciona como uma ponte entre 

compositor e intérpretes.  

Para que a comunicação aconteça de forma clara e eficiente é 

fundamental que o regente tenha estudado uma determinada obra 

de maneira intensa, ou seja, é necessário ter, de maneira segura, 

todo o conhecimento sobre fraseado, articulação, dinâmica e 

andamento da peça a ser trabalhada para que possa, de forma 

clara e objetiva, transmiti-las ao coro. 

No quesito domínio da partitura CARTOLANO (1969) ainda cita que 

é fundamental criar uma imagem sonora da obra e que a audição 

interna deve ser tão perfeita e intensa quanto foi a do compositor ao 

criar a obra, só assim poderá então, o regente transmiti-la ao grupo. 

Segundo o autor e regente FIGUEIREDO (2007), é fundamental 

que o regente atual tenha um bom desenvolvimento nas áreas de 

solfejo, percepção auditiva, harmonia e análise, além do domínio de 

um determinado instrumento. De todos os itens citados 

anteriormente, o autor enfatiza três: capacidade de leitura musical; 

domínio da técnica vocal e domínio da técnica da regência. Com 

uma boa capacidade de leitura musical, o regente pode ler uma 

obra e entendê-la sem a utilização de instrumentos ou gravações 

como apoio. Ao fazer a leitura musical de uma determinada obra de 

maneira correta, o caminho para a interpretação e comunicação 

com o grupo a ser trabalhado torna-se mais fácil e eficaz. 

Outro ponto importantíssimo que Figueiredo apresenta é o fato de 

que sem ter sido um cantor de coro torna-se impossível o fato de 

ser um bom regente de coro, ou seja, é fundamental para aquele 
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que almeja ser regente vivencie o cantar em coro, principalmente 

sob a orientação de um regente experiente. 

De acordo com BAPTISTA (2000), o regente deve conservar uma 

atitude de autoridade e de respeito diante de seus coralistas, para 

isso, a postura correta é fundamental, influenciando também no 

bom entendimento dos seus gestos. 

A respeito dos cuidados que o regente deve ter ao ensaiar um coro, 

BORGES (2007) cita em seu trabalho: 

“(...) a preparação do regente não engloba apenas pontos de 
ordem musical, social ou, em linhas gerais, de caráter externo. 
É importantíssimo que o profissional de regência seja também 
um bom cantor. Alguns itens de caráter pessoal, como o 
cuidado consigo mesmo, merecem atenção. O asseio, a 
alimentação saudável, momentos de repouso e lazer, 
hidratação adequada, visão positiva da vida e de si mesmo, 
cuidados com a saúde vocal e geral, abstinência de cigarros e 
álcool, uso consciente e inteligente da própria voz , prática de 
exercícios físicos são alguns itens norteadores para o preparo 
do regente. Como o canto é uma atividade que envolve o ser 
inteiro e é influenciado por fatores vários, intrínsecos e 
extrínsecos, da pessoa, a preparação termina por constituir, 
amplamente falando, o estilo de vida do profissional.” 

 

Em relação à interpretação, CARTOLANO (1969) coloca o coro ou 

orquestra como o instrumento do regente, ou seja, da mesma forma 

que um pianista estuda, em todos os quesitos, uma determinada 

obra para que possa tocar ao piano de maneira perfeita e correta, o 

regente faz o mesmo, porém tem como instrumentos todos seus 

coralistas. O autor cita:  

“(...) O regente é, indiscutivelmente, o ser que representa, da 
forma mais espiritual, a arte da interpretação musical. (...) Se 
considerarmos que deverá interpretar os estilos das grandes 
personalidades e das épocas, saber diferenciar a convenção 
coletiva e individual, compreenderemos o quão importante é, 
para o regente, o conhecimento da história e da cultura.” 
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Tendo como base as citações acima, os questionários respondidos 

pelos regentes e a prática nos ensaios, acreditamos que para o 

preparo do regente seja necessário: 

- Equilíbrio psicológico 
- Planejamento do ensaio  
- Planejamento do repertório a ser trabalhado 
- Formação acadêmica ou cursos livres na área da Regência 
- Leitura musical e percepção auditiva desenvolvidas  
- Técnica vocal desenvolvida 
- Liderança / Carisma 
- Conhecimento nas áreas históricas e estético-musicais para 

uma boa interpretação 

Com a atenção voltada a estes fatores, o regente poderá 

desenvolver um trabalho com sucesso e atingir os objetivos 

planejados dentro de um determinado grupo. 
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PROCESSOS DE ENSAIO 
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PROCESSOS DE ENSAIO 

 

Neste capítulo serão descritos alguns dos processos fundamentais 

para a realização do ensaio de um coro. Tais processos são 

responsáveis pelo resultado sonoro final do grupo e envolvem os 

profissionais descritos nos capítulos anteriores: Regente, 

Preparador Vocal e às vezes Pianista. 

Cada regente possui uma forma de conduzir o ensaio de seu 

respectivo grupo podendo variar de acordo com o repertório que 

está sendo trabalhado ou com o desempenho dos cantores, mas 

basicamente, todos regentes seguem os mesmos processos, 

variando apenas a seqüencia no decorrer do ensaio. É fundamental 

que o regente tenha o ensaio planejado. Saber o que fazer, quanto 

tempo investir em cada exercício e atividade dentro de um ensaio é 

importantíssimo para bom funcionamento do grupo. 

Vale notar que o ensaio nada mais é do que o encontro do coralista 

com o regente, intermediados pelas partituras das peças a serem 

trabalhadas, por isso deve-se tomar cuidado para que não haja 

estresse de ambas as partes. 

A seguir serão descritos, em forma de tópicos, algumas sugestões 

de um possível ensaio: 

1. Relaxamento Corporal 

O relaxamento corporal tem como função tirar a tensão física e 

mental dos integrantes para que foquem toda a atenção no ensaio. 

Neste momento podem ser feitos exercícios de alongamento dos 

braços, pernas, tronco e pescoço. Alguns exercícios de percussão 

corporal também são interessantes para esta parte do ensaio 
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visando a desinibição, descontração, interação e integração dos 

integrantes e regente. 

2. Aquecimento Vocal 

Este momento, sem dúvida, é o fator mais importante e cuidadoso 

para o desempenho do coro visto que é impossível cantar sem uma 

educação vocal correta. Ao realizar o aquecimento vocal, o regente 

e preparador vocal buscam desenvolver a respiração, empostação, 

dicção, ressonância, uniformidade, timbre, afinação, ampliação da 

tessitura, agilidade e articulação. Para trabalhar bem a respiração 

são necessários exercícios que fortaleçam o diafragma e ajudem no 

controle do fluxo de ar, como por exemplo: 

- inspirar pelo nariz, enchendo o pulmão de ar, empurrando o 

diafragma para fora, manter o ar durante 2 ou 3 segundos, 

expirar com a boca em forma de canudinho pressionando o ar 

para as bochechas e contraindo o diafragma. 

- o mesmo exercício, variando a forma da expiração que ao 

invés de utilizar a boca de canudinho, utilizam-se as 

consoantes “s”, “x”ou “z”.  

- ou ainda variando este mesmo exercício expirando não de 

forma contínua, mas sim executando cortes com ataques. 

Após os exercícios de respiração é realizado o trabalho de 

aquecimento vocal a fim de treinar a ressonância, articulação, 

flexibilidade, projeção, extensão, etc. Pode-se utilizar vocalizes 

como: 

- “mastigar” movimentando bem os músculos da face 

produzindo o som da letra “m” 
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- realizar escalas ascendentes e descendentes com graus 

conjuntos e saltos de terças utilizando as vogais “i”, “ó”, “u”, 

“e”, “a” individualmente e depois misturando-as. 

- trabalhar algum texto da peça que será ensaiada, com graus 

conjuntos e extensão de uma quinta, no máximo, fazendo 

variações rítmicas para que a pronúncia do texto fique bem 

clara 

 

3. Leitura e Compreensão da Partitura 

Com as cordas vocais aquecidas e o corpo relaxado os cantores 

estão prontos para cantar, porém, antes disso é imprescindível um 

estudo em grupo da obra a ser executada e para que isso ocorra é 

necessário trabalhar a leitura e compreensão da partitura. Para que 

este trabalho fique mais fácil e eficaz o regente pode dividi-lo em 

partes: 

3.1. Leitura do texto literário: o regente, junto com os 

cantores lêem o texto literário da obra, discutem sobre o 

tema e trabalham as partes em que a dicção pode ser 

complicada. Este exercício é fundamental para uma boa 

pronúncia e uma boa interpretação, ainda mais quando 

o texto for em língua estrangeira. 

3.2. Compreensão Rítmica: com a partitura em mãos, 

regente e cantores lêem agora, as figuras rítmicas de 

cada naipe. O regente canta o ritmo primeiro fazendo 

com que os coralistas repitam logo em seguida, isso 

com um naipe de cada vez. Assim que todos os naipes 
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estiverem seguros de seus respectivos ritmos, todos 

cantam juntos cada um no seu ritmo, com o texto 

literário ou com nome de nota. Observe os exemplos: 

 

                                                                          com texto literário 

 com nome de nota 

É interessante também que sopranos cantem o ritmo 

dos contraltos, tenores e baixos e assim sucessivamente 

para que todos tenham o conhecimento da rítmica dos 

outros. 

3.3. Compreensão Melódica: neste momento o mesmo 

trabalho desenvolvido no exercício anterior, de 

compreensão rítmica, é executado aqui, porém com o 

objetivo de ouvir, entender e executar a melodia já com 

seu respectivo ritmo. 

3.4. Compreensão das Articulações e Fraseados: aqui, o 

regente trabalha novamente com um naipe por vez as 

articulações e fraseados. Com o ritmo e melodia seguros 

este trabalho fica mais fácil. Este exercício varia muito 

de acordo com a obra a ser executada, mas geralmente 

são trabalhados momentos de stacatto, legatto, non 

legato e assim consecutivamente. A atenção para as 

frases é fundamental. Saber onde começa e termina 
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uma determinada frase e qual o seu percurso, isso 

trabalhado de maneira correta faz com que a 

interpretação da obra seja perfeita, de acordo com os 

padrões estéticos musicais. Para que o regente realize 

esse exercício com sucesso basta cantar várias vezes 

fazendo com que os cantores repitam, além de utilizar 

em forma conjunta, os exercícios de respiração e 

aquecimento vocal que auxiliam para uma boa execução 

dos fraseados e articulações.  

3.5. Compreensão da Dinâmica: quando a dinâmica for 

escrita pelo compositor ou arranjador o regente deve dar 

a devida atenção para a mesma visto que influenciará 

para uma boa interpretação. Para trabalhar bem a 

dinâmica o regente pode realizar diversos exercícios 

como fazer o coro cantar um acorde e variar entre piano 

e forte, crescendo, diminuendo, ou seja, trabalhar 

variações para que o coro tenha um controle da 

dinâmica. 

4. Prática 

Este é o momento para que o coro coloque em prática tudo aquilo 

que já preparou, ou seja, após ter realizado os exercícios citados 

anteriormente, estará apto a executar a peça. É aqui em que o 

regente trabalha a interpretação, afinação e entrosamento do grupo. 

Neste momento surgem as dúvidas dos cantores e começam a 

aparecer os resultados e erros do regente e do grupo. É 

fundamental que o regente perceba os erros e acertos para que a 

execução tome cada vez mais o rumo certo. 
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5. Finalização 

Neste momento final do ensaio é interessante que o regente 

converse com os cantores sobre o ensaio, repertório e 

desempenho. É importante também que ele verifique se conseguiu 

cumprir com todos objetivos planejados para aquele ensaio para 

planejar o próximo de acordo com o último. 

Um relaxamento corporal e desaquecimento vocal também podem 

ser feitos, antes dos avisos gerais. 

Existe também a possibilidade de inserir pequenos intervalos entre 

esses eventos de acordo com o desempenho do grupo e com o 

planejamento do regente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   32	  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 
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ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

Para avaliar a influência dos gestos do regente no resultado final de 

um determinado coro foram realizados dois tipos de questionários: 

um voltado para os cantores e o outro voltado para os regentes. 

Foram enviados um total de 30 questionários para regentes e 80 

para os cantores. Dos regentes que responderam ao questionário 

25% possuem formação acadêmica em Regência, 25% cursam 

faculdade de música com bacharelado em Regência e 50% 

possuem cursos livres na área da regência e formação em 

conservatórios nos instrumentos piano e canto. Todos possuem 

uma prática de canto atuando em coros tanto profissionais quanto 

amadores, e alguns possuem experiência de recitais solo em canto 

e prática em arranjos para coro. Como citado por outro s autores 

nos capítulos anteriores, é imprescindível o regente ter um contato 

com o canto antes de conduzir um coro. 

Em relação à preparação do regente temos como resultado 

percentual: 

	  



	   34	  

Em relação às dificuldades encontradas pelos regentes ao se 

trabalhar com o coro, observamos que não existe um consenso. 

Metade dos regentes considera a fraca percepção auditiva dos 

cantores como um ponto de muita dificuldade, mas são citados 

também itens como pouca técnica vocal, pouco contato visual e 

fraca leitura de partitura.  

No que tange à influência dos gestos do regente no resultado do 

coro observa-se o seguinte cenário:  

 

 

Nenhum dos entrevistados considera os gestos essenciais para a 

afinação do coro, acreditam que este trabalho de afinação deve ser 

realizado durante os ensaios com muitos exercícios. 

Dos cantores que responderam ao questionário, todos possuem 

algum contato com a música, seja tocando algum instrumento ou 

cantando em coro. 

Sobre as dificuldades apontadas pelos coralistas durante a 

atividade do canto coral, observa-se que: 
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Em relação à importância do regente no decorrer de um ensaio, os 

cantores responderam: 

 

 

Apenas 25% dos cantores dos que responderam ao questionário 

avaliaram como essencial o regente trabalhar em um ensaio o 

ensino técnico da partitura. 
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Em relação à função dos gestos do regente no decorrer de uma 

apresentação obtivemos como resultado: 

 

Dos cantores que responderam ao questionário, 75% compreendem 

os gestos do regente tanto no ensaio quanto na apresentação. Os 

outros 25% compreendem somente aqueles gestos voltados para 

manutenção do ritmo. 

De acordo com os resultados obtidos nos questionários 

percebemos que para um regente estar bem preparado para tomar 

à frente de um coro são necessários: domínio sobre as técnicas da 

regência, percepção auditiva bem desenvolvida, técnica vocal bem 

desenvolvida e carisma para poder ter uma relação boa com os 

cantores. Em relação às dificuldades encontradas durante o 

trabalho com um coro podemos observar que o resultado ficou 

dividido e que as maiores dificuldades encontradas pelos regentes 

são: percepção auditiva fraca dos cantores, fraca leitura e 

compreensão da partitura, fraco desenvolvimento da técnica vocal e 

pouco contato visual com o regente. 
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Sobre a influência dos gestos do regente no desempenho de um 

coro, obtivemos como resposta que não influenciam na afinação, 

porém, influenciam na manutenção rítmica interpretação e 

sinalizações de entradas e inícios/finais. 

Em relação aos cantores percebemos que a maior dificuldade é o 

contato com a partitura. Com a leitura e compreensão da partitura 

bem desenvolvidas os cantores podem focar a atenção em outros 

fatores importantes como: gestos do regente, ouvir todas as outras 

vozes que estão sendo cantadas e assim, a interpretação fui de 

maneira mais fácil. 

Todos os cantores entrevistados colocaram a técnica vocal como 

uma dificuldade encontrada e notaram que é fundamental para o 

desempenho do coro que cada cantor tenha algum domínio da 

técnica para que a execução de uma determinada obra seja feita de 

maneira correta sem prejudicar a saúde da voz. 
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CONCLUSÃO 

A questão principal que nos impulsionou nesta pesquisa foi a 

existência de uma aura de “mistério” em torno da profissão do 

regente e o fato da maioria das pessoas desconhecerem o 

significado dos gestos realizados pelo maestro nas apresentações. 

Neste sentido, procurou-se aqui elucidar quais as funções do 

regente nos ensaios e nas apresentações, como deve ser o seu 

preparo e como os seus gestos influenciam na sonoridade final de 

uma performance. 

Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre 

assunto, mas pouco material foi encontrado. Os trabalhos já 

publicados tratam normalmente de temas como processos de 

ensaio, o canto coral no Brasil, o canto coral como educação nas 

escolas infantis, mas nada diretamente relacionado à função dos 

gestos do regente.  

A fim de contextualizar o papel do regente, foi feito um breve relato 

histórico da atividade, desde a Pré-história, onde o “regente” 

funcionava muito mais como líder do que propriamente como diretor 

musical, até o período Romântico, momento em que o regente 

surge como artista autônomo, intérprete da obra que o grupo vocal 

ou instrumental executa. A partir dos elementos apresentados, fica 

fácil perceber que ser regente na atualidade é ter que exercer 

múltiplas funções. Além dos conhecimentos técnicos em percepção 

musical, história da música, harmonia, contraponto e 

instrumentação, é preciso também ter pleno domínio do seu corpo e 

do gestual da regência. Fora isso, é necessário o espírito de 

liderança, que vai viabilizar a sua comunicação com o grupo, uma 

grande habilidade de compreensão e interpretação musical, e 
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porque não dizer, uma boa dose de paciência e vontade de ensinar 

já que na grande maioria das vezes os grupos com os quais 

trabalha são formados por leigos. 

No capítulo “A Atividade Coral” procurou-se mostrar um pouco da 

atual situação desta atividade em nosso país e descrever suas 

funções e objetivos dentro da sociedade, seja em escolas, 

prefeituras ou empresas. Isto é importante à medida que mapeia o 

mercado de trabalho para quem inicia a sua carreira e dá diretrizes 

de um possível direcionamento nos diferentes campos de atuação 

do regente coral. 

A preparação do regente foi brevemente discutida com o intuito de 

enumerar os diversos pontos nos quais o regente deve focar sua 

atenção na hora dos estudos. Existem hoje vários livros de 

referência que podem servir como base a este estudo, por isso 

nossa intenção foi apenas mostrar a formação diversificada que o 

regente deve possuir. 

Já em relação a processos de ensaio especificamente, não existe 

bibliografia tão vasta, por isso preocupamo-nos em listar algumas 

possíveis etapas a serem seguidas, exemplificando alguns 

procedimentos de ensaio a fim de orientar o leitor. Para cada tópico 

listado existe uma gama enorme de exercícios que podem ser 

encontrados em livros de técnica vocal ou livros que tratem de 

dinâmicas de grupo.  

Para relacionar tudo o que foi pesquisado, foram elaborados dois 

questionários sendo um voltado para regentes e o outro voltado 

para cantores de coro. Os questionários continham perguntas sobre 

a importância do regente e de seus gestos no ensaio e na 
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apresentação, tentando identificar quais dificuldades encontradas 

por ambas as partes ao desempenhar estas atividades. 

Após a análise dos questionários pode-se concluir que um bom 

desempenho de um determinado coro em uma apresentação deve-

se a uma boa preparação nos ensaios e que um bom ensaio deve-

se a uma boa preparação do regente, ou seja, para que um grupo 

vocal execute uma obra de forma satisfatória, em todos os âmbitos, 

são necessários inúmeros ensaios bem planejados seguindo de 

maneira correta todas as etapas que iniciam pelo relaxamento 

corporal, passando pelo aquecimento vocal e prática de repertório, 

lembrando sempre de adaptar tais processos as características 

específicas do coro. 

É importante notar que tudo aquilo que for bem trabalhado no 

ensaio, obviamente acontecerá de maneira correta na hora de uma 

apresentação, onde a única forma de comunicação entre regente e 

coro é através de gesto. Se no ensaio o regente trabalha bem a 

interpretação, articulação, dinâmica e fraseado, seu gesto na hora 

do concerto será basicamente para direcionar e incentivar os 

cantores a realizarem o que foi ensaiado de forma precisa.  

Como se pode observar, o resultado sonoro final do coro é reflexo 

de muito esforço e trabalho árduo tanto do regente como dos 

cantores antes da execução final e um bom resultado só é atingido 

quando há planejamento, preparo técnico e musical e, sobretudo, 

comprometimento com o fazer artístico de qualidade. 
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Anexo I – Questionário voltado para os regentes 

 

Questionário – Regentes 

1) Qual é a sua formação acadêmica? 

 2) Antes de trabalhar como regente, qual sua experiência como cantor ou que tipo de 
contato teve com o canto? 

 3) Dentre os itens citados abaixo, enumere de acordo com o grau de importância, 
sobre a preparação que deve-se ter para atuar como regente em um coro, seja ele 
amador ou profissional, utilizando: 

1 Essencial        2 Importante    3Irrelevante 

Domínio da técnica de regência (   ) 
Domínio de técnica vocal (   ) 
Fluência em piano (   ) 
Domínio da percepção auditiva (   ) 
Conhecimento de repertório da música vocal (   ) 
Carisma (   ) 
Outros: 

4) Dentre os itens citados abaixo, ordene as dificuldades encontradas por você ao se 
trabalhar em um coro : 

1Nenhuma dificuldade      2Média dificuldade    3Muita dificuldade 

Contato visual dos cantores com o regente (   ) 
Desenvolvimento da técnica vocal dos cantores (   ) 
Desenvolvimento fraco na leitura de partitura (   ) 
Desenvolvimento fraco na percepção auditiva (   ) 
Outros: 

5) No decorrer de um ensaio, quais são os processos necessários a se fazer para que 
o resultado do coro na hora de uma performance seja satisfatório? 

6) Em sua opinião, dentre as opções abaixo, ordene por grau de importância as 
funções do gesto de um regente: 

1 Essencial    2 Importante     3 Irrelevante 

Manutenção do ritmo (   ) 
Interpretação (   ) 
Afinação do coro (   ) 
Sinalizar entradas dos naipes (   ) 
Sinalizar início/fim da peça ou de determinadas seções (   ) 
Outros: 

7) Existe alguma diferença entre os gestos feitos durante um ensaio e os gestos feitos 
em uma apresentação? 

8) Qual é a resposta do coro em relação aos gestos? 
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Anexo II – Questionário voltado para os cantores 

 

Questionário – Cantores 

1) Qual é o seu contato com a música e qual é a importância dela em sua vida? 

2) Além do canto, você pratica algum outro tipo de atividade musical?Se sim, qual é 
essa atividade? 

3) Há quanto tempo você canta em coro? 

4) Dentre os itens citados abaixo, enumere de acordo com o grau de dificuldade 
utilizando: 

1Nenhuma Dificuldade 2 Média Dificuldade 3 Muita Dificuldade 

Domínio da Técnica Vocal (   ) 
Contato visual com o Regente (   ) 
Leitura e Compreensão da partitura (   ) 
Ouvir todas as vozes que estão sendo cantadas (   ) 

5) Como é sua relação, tanto num ponto de vista profissional quanto social, com o 
regente do coro no qual canta? 

6) Dentre os itens citados abaixo, enumere de acordo com o grau de importância a 
função do regente em um ensaio: 

1 Essencial        2 Importante     3 Irrelevante 

Ensino Técnico da Partitura (   ) 
Preparação Vocal (   ) 
Interpretação do texto literário da peça (   ) 
Interpretação musical da peça (dinâmicas, fraseado, rítmica, etc.) (   ) 
Apresentação de peças variadas dentre o repertório da musica vocal relacionando-as 
com o repertório do coro (   ) 
 
7) Dentre os itens citados abaixo, enumere de acordo com o grau de importância a 
função do regente no decorrer de uma apresentação: 

1 Essencial        2 Importante      3 Irrelevante 

Manutenção do ritmo (   ) 
Interpretação (   ) 
Sinalizar a entrada de cada naipe (   ) 
Sinalizar início/fim da peça e de determinadas seções (   )     

8) No decorrer de uma música, como você interpreta os gestos feitos pelo regente? 
Você entende o objetivo de cada gesto? 
 
9) Os gestos feitos pelo regente auxiliam no desempenho dos cantores? Se sim, 
auxiliam em quais pontos? 
 
10) Em sua opinião, em quais aspectos os gestos do regente influenciam no resultado 
final de uma performance? 
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