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Prof. Dr. Ricardo Bordini,  
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“À medida que o círculo da educação geral e da cultura atingem um número 
maior de indivíduos, torna-se mais urgente a necessidade de reformular os 
métodos de ensino, de maneira que o conhecimento seja acessível a todas as 
pessoas, incluindo aquelas que não possuem habilidades especiais para a 
música. Os métodos tradicionais caíram em desuso quando houve tendência 
à popularização do ensino da música, e, sem dúvida, isso aconteceu porque 
eles eram elaborados e dirigidos para indivíduos reconhecidos como ‘bem 
dotados’.” Violeta de Gainza (1964)  
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RESUMO 
 
 

A Tese A regência como componente curricular dos cursos de licenciatura em música 

oferecidos pelas universidades federais no Brasil, tem por objetivo discutir e avaliar 

quantitativa e qualitativamente a relação entre os conteúdos do componente curricular 

Regência previstos nos cursos de Licenciatura em Música e aqueles considerados 

fundamentais extraídos da literatura da área de regência em nível de informação oficial. 

Também avaliará os marcos normativos correspondentes, analisando de que forma cada 

instituição implementou o conteúdo do componente curricular Regência nos Projetos 

Pedagógicos Curriculares. A Tese se estrutura em nove capítulos sendo o primeiro introdução 

que discorre sobre o que, pretendemos focalizar neste estudo; o segundo capítulo descreve os 

objetivos e os limites da pesquisa; o terceiro capítulo é a justificativa e o quarto a 

fundamentação teórica e metodológica. O quinto capítulo apresenta uma definição e breve 

histórico da regência, e o sexto um panorama do ensino de regência na atualidade. Na 

seqüência, analisaremos os marcos normativos que regem os conteúdos específicos de 

regência a serem incluídos nos cursos de Licenciatura em Música a fim de observar de que 

maneira, a partir destes marcos, os componentes curriculares fornecidos pelas universidades 

brasileiras se encontram organizados hoje. No capítulo 8 será feita a análise e a interpretação 

dos dados obtidos de forma quantitativa e qualitativa no intuito de discernir a relação entre o 

conceito “ideal” de regente através das habilidades referenciais que se espera e quanto dessas 

habilidades são aproveitadas nas propostas dos diversos PPC, procurando observar ainda o 

efeito dos marcos normativos neste processo. O capítulo  nove são as considerações finais e 

perspectivas futuras para o ensino do componente curricular em foco. 
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ABSTRACT 

The Thesis The regency as a curricular component of underdegree courses in music offered 

by the federal universities in Brazil, aims to discuss and evaluate quantitatively and 

qualitatively the relationship between the content of the curriculum component Regency 

foreseen in underdegree courses in Music and those considered fundamental extracted 

Regency area of literature at the level of official information. It will also assess the 

corresponding regulatory frameworks, analyzing how each institution has implemented the 

content of the curriculum component Regency in Curriculum pedagogical projects. The thesis 

is divided into nine chapters with the first introduction that discusses what we intend to focus 

on this study; the second chapter describes the goals and limits of the research; the third 

chapter is the justification and the fourth the theoretical and methodological foundation. The 

fifth chapter presents a definition and brief history of the regency, and the sixth a panorama of 

conducting education today. Next, we analyze the legal frameworks governing the specific 

Regency contents to be included in Bachelor of Music courses in order to observe how, from 

these landmarks, the curriculum components provided by Brazilian universities are organized 

today. In chapter 8 will be the analysis and interpretation of data obtained from quantitative 

and qualitative way in order to discern the relationship between "ideal" concept conductor 

through the reference skills you expect and how these skills are utilized in the proposals of the 

various PPC, looking also observe the effect of legal frameworks in this process. The ninth 

chapter are the final considerations and future prospects for teaching the curriculum 

component in focus. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 Esta investigação visa discutir e avaliar quantitativa e qualitativamente a relação 

entre os conteúdos do componente curricular Regência previstos nos cursos de 

Licenciatura em Música e aqueles considerados fundamentais na literatura da área de 

regência.  

Um dos poucos trabalhos que se propõem a analisar as questões aqui colocadas em 

nível de mestrado é o de Bernardo Grings: O Ensino de Regência na Formação do 

professor de música: um estudo com três cursos de Licenciatura em Música da região sul 

do Brasil1. Segundo este autor, verifica-se que os cursos de Licenciatura da Região Sul do 

Brasil não possuem uniformidade quanto ao número de semestres dedicados ao ensino do 

conteúdo de regência, nem quanto aos tópicos de cada semestre. Existem cursos que 

condensam o conteúdo em apenas um semestre com a denominação de Regência de Coro, 

Banda e Orquestra, enquanto outros o fazem em dois, três, quatro e até seis semestres, 

trabalhando concomitantemente os conteúdos de regência com as aulas de Canto Coral. 

Em outros casos, o último semestre é dedicado ao ensino de regência de grupos 

instrumentais (Banda e Orquestra), sendo ponto comum no estudo referido que o ensino de 

conteúdos se inicie pela regência Coral. Ainda segundo Grings, os alunos tendem a 

apresentar um grau de heterogeneidade “pois vêm das mais diversas práticas musicais e 

possuem diferentes níveis de conhecimento musical” (2011, p.108), revelando um aspecto 

delicado para o professor que deve procurar constantemente metodologias apropriadas aos 

ensinos dos referidos conteúdos.  

Existe também a dissertação de Nair Aparecida Rodrigues Pires (2003), que não 

enfoca objetivamente o componente curricular Regência, mas a diversidade dos cursos de 

Licenciatura em Música no estado de Minas Gerais, abordando com maior ênfase a área de 

currículo, onde a regência se insere,  

Com o crescimento do campo de trabalho, após a aprovação da Lei 11.769/2008, 

consideramos pertinente realizar um estudo mais aprofundado e que abrangesse todas as 

universidades brasileiras. Por motivos de operabilidade, foi selecionado o conjunto das 

Universidades Federais Brasileiras com curso de Licenciatura em Música, trinta e três (33) 

ao todo, assim nos permitindo traçar um panorama mais amplo de como os conteúdos 

relativos à Regência são abordados pelos cursos. Sobre tudo considerando o disposto nos 

seus marcos normativos, incluindo as diferenças relativas às necessidades culturais e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dissertação de Mestrado. UDESC, Centro de Artes/PPGM. Florianópolis, 2011 
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locais, permitidas e incentivadas pelas ditas normas. Tais marcos normativos incluem a Lei 

de Diretrizes e Bases nº 9394/1996, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), em 

destaque para a promulgação da Resolução nº 2, de 08 de março de 2004 do Conselho 

Nacional de Educação - Câmara de Educação Superior que aprova as DCN da Graduação 

em Música.  

Sendo assim, pretendemos focalizar este estudo na parte que consideramos o cerne 

da questão: avaliar e discutir quantitativa e qualitativamente a relação entre os conteúdos 

de regência ensinados nos cursos de Licenciatura em Música com os específicos da área, 

iniciando com uma pesquisa bibliográfica referente à área de Regência, que pretende 

clarificar quais os conteúdos que são exigidos na formação dos regentes. Na seqüência, 

analisaremos os marcos normativos que regem os conteúdos específicos de regência a 

serem incluídos nos cursos de Licenciatura em Música a fim de observar de que maneira, a 

partir destes marcos, os PPC e Programas dos componentes curriculares fornecidos pelas 

universidades brasileiras se encontram organizados hoje. Levar-se-á também em 

consideração os processos de ingresso aos cursos de Licenciatura explicitados nos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) como será exposto no nesta Tese. 

A análise e a interpretação dos dados obtidos serão realizados de forma quantitativa e 

qualitativa no intuito de discernir a relação entre o conceito “ideal” de regente através das 

habilidades referenciais esperáveis e quanto dessas habilidades são aproveitadas nas 

propostas dos diversos PPC, procurando observar ainda o efeito dos marcos normativos 

neste processo. 
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2  OBJETIVOS 

Neste capítulo definiremos os objetivos almejados nesta pesquisa, incluindo seus 

limites na última seção. 
 

2.1 Objetivo Geral 

Discutir e avaliar quantitativa e qualitativamente a relação entre os conteúdos do 

componente curricular Regência previstos nos cursos de Licenciatura em Música  e 

aqueles considerados fundamentais extraídos da literatura da área de regência em nível de 

informação oficial.  
 

2.2 Objetivos Específicos 

I. Revisar a literatura a fim de conhecer a produção técnica e/ou científica relativa 

ao Objetivo Geral, no que diz respeito à Regência quanto ao ensino de conteúdos 

correlatos nos cursos de Licenciatura em Música; 

II. Avaliar os marcos normativos correspondentes, a saber, Lei de Diretrizes e 

Bases nº 9.394 de 20/12/1996, os Pareceres do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), as Resoluções nº 2 de 08/03/2004 que aprova as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Música e dá outras providências  

incluindo a produção acadêmica a eles referente, no intuito de avaliar seu 

impacto na formulação dos conteúdos em regência nos PPC e Programas de 

Curso na área de Licenciatura em Música no âmbito das Universidades Federais 

no Brasil; 

III. Analisar de que forma cada instituição implementou o conteúdo do componente 

curricular Regência nos PPC; 

IV. Discutir os resultados obtidos à luz dos Marcos Normativos, no intuito de 

elucidar o seu papel na formulação das propostas curriculares. 

V. Analisar transversalmente os resultados obtidos, visando observar as tendências 

institucionais detectadas. 

	  

2.3 Limites da Pesquisa 

A presente pesquisa não abordará os cursos de Licenciatura em Música com 

habilitação em Regência Coral nem os Bacharelados em Regência, por entender que, em 

sua natureza precípua, tais cursos oferecem uma formação mais abrangente da Área. Nosso 

foco é o ensino da Regência nos cursos de Educação Musical, e, portanto, excluiremos 

também as Licenciaturas com Habilitação em Instrumento pois as mesmas tem como 
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objetivo principal a formação de professores para os Conservatórios, e as que possuem 

ênfase em outras áreas (Musicologia, Etnomusicologia e Práticas Composicionais) por 

entendermos que as mesmas  podem ou não, atuar no Ensino Fundamental. 

Esta pesquisa não se destina a avaliar os cursos em si nem o seu impacto dos mesmos 

em suas áreas geográficas de abrangência, nem quaisquer outros dados referentes aos 

cursos, presentes nos seus PPC. 

Nosso propósito é apenas o de estudarmos o aproveitamento das habilidades tidas 

como referenciais na formação de um regente ideal2 nos cursos de Licenciatura em Música 

e, assim, observar e avaliar como elas se articulam nesses cursos. Serão estudados seus 

documentos oficiais observando de que maneira cada Universidade realizou tal inserção e 

aproveitamento, também considerando o disposto nos Marcos Normativos Legais a partir 

da LDB/96. Nesse mesmo sentido cabe salientar que  consideramos para tanto o 

aproveitamento máximo de suas propostas curriculares por parte dos alunos, evitando 

assim, quaisquer tendenciosidades e eventuais desvios de avaliação.  

A documentação relativa às propostas curriculares usadas como fontes para esta 

pesquisa não é definitiva pois, no limite temporal no qual a mesma foi coletada (que 

compreende os semestres 2014_2 e 2015_1), como veremos mais adiante, muitos cursos 

estão iniciando, outros sendo reformulados, implicando sempre numa revisão de vários 

pontos.  

Com relação à bibliografia de referência da área de regência, utilizamos livros de 

reconhecido valor no meio acadêmico. Nela incluímos aqueles que estão presentes na 

maioria das propostas curriculares. Por sua vez os livros que, nas análises da bibliografia 

constante na documentação coletada aparecem escassamente, não foram incluídos por tal 

motivo na bibliografia de referencia em regência, embora sua ocorrência será comentada 

caso à caso.   

Assim pretendemos com esta tese, ajudar a comunidade acadêmica revisando a 

literatura em regência a fim de conhecer/mapear o conjunto de conteúdos para a formação 

de regentes; quantificar os conteúdos de regência reconhecíveis nos PPC dos cursos de 

Licenciatura em Música; estudar os marcos normativos aplicáveis da legislação 

educacional brasileira e avaliar qualitativamente tais conteúdos estudando o eventual efeito 

desses marcos normativos aplicáveis nesta diversidade surgida com a Lei nº 11.769 de 18 

de agosto de 2008 que institui a obrigatoriedade do ensino da música nas escolas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Entendemos por “regente ideal”, o profissional capacitado a executar quaisquer  tarefas  relativas à área da 
Regência, seja ela voltada para a execução vocal e/ou  instrumental. 
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3  JUSTIFICATIVA 

Devido a diversas modificações normativas referentes à Área da Educação Musical 

nos últimos 18 anos (1996-2014), o tema aqui proposto é consequência de uma 

necessidade de compreensão do atual estado em que se encontram a formulação dos PPC 

da área em relação aos conteúdos em regência a serem ensinados. 

 Analisando as Leis de Diretrizes e Bases que delinearam o escopo da educação 

brasileira, percebemos que na primeira LDB (4.024/1961) há um início de autonomia 

relativa ao ensino no Brasil. No artigo 30 da segunda LDB (5.692/1971) é estabelecida a 

diferenciação entre as Licenciaturas: 

Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do 
magistério: a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação 
específica de 2º grau; b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, 
habilitação específica de grau superior, ao nível de graduação, 
representada por licenciatura de 1º grau, obtida em curso de curta 
duração; c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica 
obtida em curso superior de graduação correspondente a licenciatura 
plena3. (grifo nosso) 

 

 Embora não alterada em sua redação pela Lei nº 7.044, de 1982, segundo Mateiro 

(2003) 
Conforme as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Música (2002), a 
formação do profissional da área da música tem sido desenvolvida 
segundo o currículo mínimo fixado pela Resolução n.10 de 10 de outubro 
de 1969 pelo Conselho Federal de Educação do Ministério de Educação e 
Cultura que estabelece as disciplinas comuns e específicas de cada curso. 
As disciplinas comuns são: Estética e História das Artes. As específicas, 
por sua vez, estão assim relacionadas: [...] b) Para a Licenciatura em 
Música: Iniciação Musical, Regência de Banda, Coro e Orquestra, 
Técnica Vocal, Matérias Pedagógicas; [...] (grifos nossos) 

 

Um dos poucos trabalhos encontrados em publicações acadêmicas stricto sensu que 

aborda esta questão específica, mesmo que de uma maneira limitada, é o de Bernardo 

Grings (2001). Segundo este autor, verifica-se que após consulta ao Cadastro das 

Instituições de Ensino Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) em 2010, havia vinte (20) instituições que ofereciam cursos de Licenciatura em 

Música na Região Sul do Brasil. O mesmo autor verifica em seu levantamento que   
foi possível verificar a presença do ensino de regência no currículo de 
todos os vinte cursos de  licenciatura em música da Região Sul. Destes, 
apenas dois cursos não possuíam regência como disciplina, tendo a 
regência como conteúdo de outras disciplinas do currículo. (GRINGS, 
2011, p. 52) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 PORTAL PEDAGOGIA EM FOCO. Legislação do ensino. Disponível em: 
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/l5692_71.htm. Acesso em: 24 abr. 2012. 
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O mesmo autor define como critério de escolha para sua pesquisa qualitativa, as 

instituições que possuem maior carga horária em disciplinas de regência e opta por 

selecionar uma instituição de cada Estado, todas públicas, dentro de diferentes esferas 

administrativas (uma federal, uma estadual e uma municipal) realizando entrevistas semi-

estruturadas como técnica de coleta de dados, com quatro professores e três coordenadores 

(GRINGS, 2011, p.57) embora no capítulo 7 (Transversalização de Dados), o autor utilize 

dados de respostas de 56 alunos (GRINGS, 2011, p.113). Nos seus Comentários Finais 

transparece que as instituições não possuem uniformidade quanto à quantidade de 

semestres necessários para o ensino de regência e nem quanto ao conteúdo a ser ensinado 

em cada semestre.  
Por outro lado, a presença deste conhecimento no currículo é bastante 
díspar. Enquanto em duas instituições a regência é apenas um conteúdo 
dentro de outras disciplinas, em quatro ela tem 120 horas ou mais em 
disciplinas obrigatórias de regência. A diferença de carga horária entre as 
instituições é extremamente acentuada, evidenciando que a comunidade 
acadêmica compreende de maneira diversa a relevância e, portanto, a 
presença da regência na formação do professor de música. (GRINGS, 
2011, p. 114) 

 

Embora consideremos o estudo realizado por Grings muito importante para o 

desenvolvimento da área de regência, exatamente por ser o primeiro dessa natureza no 

Brasil, o mesmo aponta para diversas direções de possíveis aprofundamentos de pesquisa, 

uma das quais é a proposta desta tese. 

 Nesse sentido é mister aprofundar a coleta de dados, pois o estudo citado não se 

utiliza de um conjunto representativo em nível nacional, nem mesmo dentro da própria 

região sul. Três universidades, de um conjunto de vinte, não parece um número 

representativo. Por sua vez, a utilização apenas de pesquisa qualitativa como metodologia 

não fornece a necessária quantificação de dados para futuros trabalhos na área. Além disso, 

o viés claramente educacional da regência condicionando a pesquisa aponta para uma 

hipótese subentendida no trabalho: de que todo licenciado em música deve se utilizar de 

habilidades de um regente em seu campo de trabalho. O autor não define claramente qual o 

padrão de formação de um regente porque se utiliza basicamente de literatura referente à 

Educação Musical e não em Regência.  

Concordamos com o autor quando diz que “a comunidade acadêmica compreende de 

maneira diversa a relevância e, portanto, a presença da regência na formação do professor 

de música.” (GRINGS, 2011 p.114).  
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Justifica-se assim esta pesquisa, que, além de contribuir para uma ampliação da 

literatura disponível sobre o tema, poderá servir de referência para futuros estudos, o que 

favorecerá uma melhoria de qualidade nos diversos contextos sociais em que a prática da 

regência se insere. 
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4  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA 

A partir dos objetivos definidos neste texto, buscou-se uma base teórica  necessária à 

análise dos dados obtidos sob a luz dos marcos normativos previstos na legislação 

brasileira. Assim apresentamos a seguir os correspondentes teóricos e metodológicos 

necessários à Revisão Bibliográfica, à Regência (enquanto âmbito da discussão), à 

Pesquisa Documental e à Pesquisa quantitativa e qualitativa. 

 

4.1 Revisão Bibliográfica 

Uma revisão bibliográfica é composta por estudos que analisam a referida produção 

em determinada área temática, usando um recorte temporal que oferecerá uma visão geral 

do estado-da-arte sobre um tópico específico.  Assim, evidenciar-se-ão novas idéias, 

métodos, subtemas que tenham porventura, recebido maior ou menor ênfase na literatura 

selecionada (NORONHA e FERREIRA, 2007, p. 191). 

A ideia central de toda pesquisa bibliográfica é que a mesma seja o primeiro passo 

para “colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu e se registrou a respeito 

do tema de pesquisa”. (PIANNA, 2014 p. 120). De acordo com Sampieri, Collado e Lucio 

(2006, p.54), “consiste em identificar, obter e consultar a bibliografia e outros materiais 

que sejam úteis para os objetivos do estudo” procurando auxiliar a compreensão de um 

problema e sendo utilizada para a realização da fundamentação teórica prévia, para a 

justificativa dos limites da pesquisa e o esclarecimento das contribuições anteriores de 

outros pesquisadores. 

Segundo Ribeiro (2014, p. 1), a pesquisa bibliográfica se realiza consultando as 

principais fontes da área que se encontram em periódicos científicos, livros, teses, 

dissertações e resumos/anais de Congressos e encontros relevantes ao assunto pesquisado. 

Alguns autores optam por uma abordagem quantitativa na revisão bibliográfica como no 

caso de Amaral que indica uma “pesquisa bibliográfica exaustiva” (2007, p.5), ou como 

Lüdke e Andre que recomendam “esgotar todas as pistas capazes de lhe fornecer 

informações interessantes” (1986, p.38), enquanto outros optam pela qualificação da 

bibliografia revisada (PIANNA, 2014 p. 120; LIMA e MIOTO, 2007  p. 38). 

 No intuito de atender ao acima exposto, utilizaremos uma obra que, por suas 

características facilita a busca organizada de material referente ao tipo de informação 

desejada: o livro Music Reference and Research Materials de Vincent Duckles, Ida Reed e 

Michael Keller (1997). Seguindo a proposta dessa obra, a nossa revisão bibliográfica 

incluirá o uso de dicionários como Grove Music Online, diversos textos e manuais 
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relativos à regência, assim como a bibliografia correspondente aos marcos normativos que 

dizem respeito à pesquisa. 

De acordo com os objetivos desta pesquisa, definiremos conteúdos em regência 

como um conjunto de habilidades musicais e extra-musicais necessárias ao desempenho da 

tarefa/função de conduzir um grupo em uma apresentação musical. 

Usando como referência o que nos diz Brandão:  
Portanto, o processo de educação na regência pode ser entendida como 
um fenômeno de duas partes: 1) é o processo através do qual as 
habilidades são construídas  e 2) é a forma como o regente irá trabalhar 
com seus conjuntos. Mais uma vez a necessidade de um processo de 
formação bem estabelecido vem para o primeiro plano, e, ao mesmo 
tempo, a ausência de certos tópicos importantes é notado. A área de 
habilidades musicais contém três campos, que se inter-relacionam. O 
campo superior nesta área é considerado "profundo conhecimento em 
música"  e compreende o conhecimento em teoria musical, história da 
música, leitura de partitura, instrumentação e orquestração, um 
instrumento principal, instrumentos secundários  e as práticas de 
execução. O segundo campo é considerado "Técnicas de Regência"  e 
discute a técnica gestual, técnica da ensaio, leitura de partituras e estudo 
da partitura, performance, co-repetição e habilidades de 
acompanhamento. O terceiro campo nesta área é considerado 
"Habilidades de percepção auditiva"  e lida com treinamento auditivo, 
detecção de erros  e leitura à primeira vista. A área de habilidades não-
musicais é igualmente dividido em três campos. Um dos campos desta 
área é chamado de "conhecimentos gerais". Ele integra toda a informação 
que cria o entendimento geral que se pode ter, incluindo história, 
filosofia, sociologia, antropologia, psicologia  e muitos outros. Outro 
campo nesta área é chamado "habilidades em relações humanas", que 
compreende as habilidades na comunicação, comportamentos, 
administração, gestão, etc.  e refere-se às maneiras se pode relacionar 
com as pessoas. O terceiro campo, "Liderança", refere-se às habilidades 
cognitivas utilizadas para liderar e inspirar as pessoas. Central em ambas 
as áreas de competências é "Talentos Inatos", um tema controverso e 
pouco estudado. (BRANDÃO, 2011, p. 25) (tradução nossa)4 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Therefore the education process in conducting can be understood as a two-part phenomenon: 1) it is the 
process through which abilities are built, and 2) it is the way the conductor will work whit his ensembles. 
Once again the necessity of a well-established educational process comes to the forefront, and, at the same 
time, the absence of certain important topics is noted. The Musical Skills area contains three fields, which 
interrelate. The top field in this area is considered “Deep Knowledge in Music”, and comprises knowledge 
in music theory, music history, score reading, instrumentation and orchestration, one major instrument, 
secondary instruments, and performance practices. The second field is considered “Conducting 
Techniques”, and discusses gestural technique, rehearsal technique, score reading and score study, 
performance, coaching, and accompanying skills. The third field in this area is considered “Perceptive aural 
Skills”, and deals with ear training, error detection, and sight-reading. The Non-Musical Skills area is 
similarly divided into three fields. One of the fields in this area is named “General Knowledge.” It comprises 
all the information that creates the general understanding one can have, including history, philosophy, 
sociology, anthropology, psychology, and many others. Another field in this area is named “Human 
Relationship Skills”, comprising skills in communication, behaviors, administration, management, etc., and 
refers to the ways one can relate to people. The third field, “ Leadership Skills”, refers to the cognitive skills 
used to lead and inspire people. Central to both skill areas is “Inborn Talents”, a controversial and poorly 
studied issue. (BRANDÃO, 2011, p.25) (tradução nossa) 
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A referida organização desse conjunto de habilidades será utilizada nesta pesquisa 

como arcabouço teórico necessário à Regência. Os conteúdos necessários à Regência 

foram sendo ampliados concomitantemente à própria história do desenvolvimento musical 

e dos grupos musicais que necessitavam de um regente. O conteúdo mais antigo que pode 

ser identificado pela literatura é o da marcação do tempo, o tactus que é explicitado por 

Spitzer e Zaslaw (2014) por citações de Ramis de Pareia (1482), Adam von Fulda (1490), 

Agrícola (1532) entre outros, como um tipo de marcação gestual, silenciosa à princípio e 

posteriormente audível. Este tipo de marcação audível ainda era praticada no séc. XVII 

com atestam as correspondências entre Leopold, Wolfgang e Nannerl Mozart que “fazem 

distinção entre os verbos tactieren ou Tact schlagen (batedor-de-tempo na música religiosa 

e oratório) e dirigieren (direção com um instrumento na ópera ou música de concerto)” 

(SPITZER e ZASLAW, 2014)5 

 

4.2 Pesquisa Documental 

Nossa opção pela pesquisa documental no desenvolvimento desta Tese justifica-se 

pelo fato de que nos documentos oficiais exigidos pela legislação educacional brasileira se 

encontram os parâmetros relativos à mesma. Como diz Cellard (2008) “A análise 

documental favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de 

indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, 

entre outros”. (CELLARD, 2008 apud SÁ-SILVA 2009, p.2) 

Ao analisarmos os documentos que regulam o ensino do componente curricular 

Regência nos cursos de Licenciatura em Música sob a luz dos marcos normativos, 

pretendemos observar o atual estado em que se encontram as propostas das Universidades 

Federais Brasileiras através dos seus PPC  e a sua correlação com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) e a LDB de 1996. 

Nossa pesquisa abrangerá a pesquisa documental dos marcos normativos da 

legislação brasileira referentes à área de educação, os Projetos Pedagógicos de Curso das 

Universidades Federais Brasileiras que oferecem o curso de Licenciatura em Música; os 

Programas dos Componentes Curriculares e a correspondência trocada com os 

Coordenadores e professores que ministram o componente curricular nas universidades . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 In their correspondence of the 1770s and 80s Leopold, Wolfgang and Nannerl Mozart still distinguished 
between the verbs tactieren or Tact schlagen (time-beating in church music and oratorio) and dirigieren 
(directing with an instrument in opera or concert music). (SPITZER and ZASLAW, 2014) (tradução nossa) 
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Para consulta eletrônica serão usados os sítios oficiais do governo brasileiro como o 

e-MEC6, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira7 e os 

sítios das universidades federais brasileiras onde se encontram disponíveis os PPC. A 

correspondência com os Coordenadores e professores do componente curricular, será feita 

via e-mail e servirá para clarificar dúvidas quanto aos termos e procedimentos adotados 

pelos mesmos, no que diz respeito à sua concordância com os marcos normativos. 

Os marcos normativos são compreendidos nesta pesquisa, como um termo genérico 

para o conjunto de normas/regras ou diretrizes que o poder público estabelece para que 

seja possível desenvolver ações com uma finalidade específica. No caso desta pesquisa, 

serão analisadas três classes ou tipos de documentos: a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.393 

de 20 de dezembro de 1996 (LDB), as Resoluções do Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) 009/2001 e CNE/CP nº 1 de 2002 que instituem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a Resolução Conselho Nacional de Educação 

(CNE)/Câmara de Educação Superior (CES) nº 2 de 2004. 

 Estes marcos normativos apresentam a maneira diferenciada que este conjunto de 

normas se efetivará nos diferentes casos relativos às universidades federais brasileiras, 

servirão como elemento de análise dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) onde 

constam todos os dados relativos aos cursos em funcionamento no conjunto delimitado por 

esta pesquisa.  

Como consta no Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de 

Ensino Superior8 (SAPIEnS), o MEC disponibiliza um roteiro de apoio às Instituições que 

desejam implantar cursos de graduação no Brasil. Deste roteiro extraímos os seguintes 

tópicos que orientam a elaboração de um PPC, que são o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI)  e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 
II – Pressupostos Básicos 
Para melhor compreensão das diretrizes propostas, faz-se necessário 
enunciar alguns pressupostos básicos, a saber: 

• Devem integrar os anexos ao PDI, no caso de faculdades ou 
credenciamento de IES nova, os seguintes documentos: projetos de 
cursos previstos para o primeiro ano de vigência de PDI; regimento 
ou estatuto (ou proposta de), conforme a natureza da instituição e 
outros documentos relevantes e complementares ao PDI, que a IES 
entenda que devam fazer parte do mesmo. 

• A construção do PDI deverá se fazer de forma livre, para que a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 e-MEC Instituições de Educação Superior e Cursos Cadastrados, disponível em http://emec.mec.gov.br 
acesso em  10/08/14 
7 INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, disponível em http://portal.inep.gov.br , 
acesso em 10/08/14 
8 Ministério da Educação - SAPIEnS - Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino 
Superior, disponível em http://www2.mec.gov.br/sapiens/pdi.html acesso: 07/10/2014 



12	  
	  

Instituição exercite sua criatividade e liberdade, no processo de sua 
elaboração. Entretanto, os eixos temáticos constantes das Instruções a 
seguir, deverão estar presentes, pois serão tomados como referenciais das 
análises subsequentes, que se realizarão por comissão designada pela 
SESu/MEC e SETEC/MEC para este fim. 

• O texto do PDI deverá ser conciso e claro, contendo dados e 
informações relevantes para a análise de mérito da proposta e que 
permitam também, tanto à IES como ao MEC, identificar e monitorar o 
cumprimento das metas institucionais estabelecidas. 
III – Orientação Geral 
O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, elaborado para um 
período de 5 (cinco) anos, é o documento que identifica a Instituição de 
Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à 
missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas 
ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que 
desenvolve e/ou que pretende desenvolver. 
A elaboração do PDI deverá explicitar o modo pelo qual o documento foi 
construído e a interferência que exercerá sobre a dinâmica da Instituição, 
tendo como pressuposto o atendimento ao conjunto de normas vigentes. 
É imprescindível, na elaboração do PDI, considerar como princípios, a 
clareza e a objetividade do texto, bem como a coerência, de forma a 
expressar a adequação entre todos os seus elementos  e a factibilidade, 
de forma a demonstrar a viabilidade do seu cumprimento integral. A 
recomendação do Plano de Desenvolvimento Institucional, não autoriza, 
por si só, as IES a implementarem a expansão nele prevista, devendo as 
mesmas, de acordo com os cronogramas apresentados no PDI, proceder 
às solicitações que se fazem necessárias, encaminhando seus pedidos, 
pelo Sistema SAPIENS. Os Projetos Pedagógicos, incluindo a 
denominação de curso e o perfil proposto, devem ser objeto de avaliação 
posterior. Com o objetivo de apoiar as Instituições no trabalho de 
elaboração do PDI, segue-se um formulário contendo as dimensões que 
virão a ser analisadas pela SESu/MEC e SETEC/MEC. 
[...] 
X. ANEXOS 

• Projeto pedagógico do (s) curso (s) solicitado (s) para primeiro ano 
de vigência do PDI. (BRASIL, 2006) 

 
O PPC é, então, o instrumento de concepção de qualquer curso de ensino superior no 

Brasil regulamentado pelo MEC  e que deve contemplar o conjunto de diretrizes 

organizacionais e operacionais que expressam e orientam a prática pedagógica do curso, 

sua estrutura curricular, as ementas e a bibliografia dos Programas de cada Componente 

Curricular, o perfil profissional dos concluintes e tudo quanto se refira ao desenvolvimento 

do curso. Devem ser obedecidas as DCN para os cursos de graduação, aprovadas pela 

Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação. É nos PPC que se cria o 

diferencial de cada curso, pois a LDB permite a flexibilização de sua estrutura curricular 

em sua organização e no modus operandi de desenvolvê-la, ou seja, na distribuição dos 

conteúdos. 
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4.3 Pesquisa Quantitativa  

A pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa 

converter em números o conjunto de opiniões e informações para analisá-las, “tanto na 

coleta quanto no tratamento das informações, utilizando-se técnicas estatísticas, 

objetivando resultados que evitem possíveis distorções de análise e interpretação, 

possibilitando uma maior margem de segurança.” (DIEHL, 2004 apud DALFOVO, LANA 

e SILVEIRA, 2008 p. 6) Os mesmo autores ainda citam Richardson (1989) que expõe que 

este método possui como diferencial  
a intenção de garantir a precisão dos trabalhos realizados, conduzindo a 
um resultado com poucas chances de distorções. [...] que é 
frequentemente aplicado nos estudos descritivos (aqueles que procuram 
descobrir e classificar a relação entre variáveis) [...] ou seja, descobrir as 
características de um fenômeno como tal. (RICHARDSON, 1989 apud 
DALFOVO, LANA e SILVEIRA, 2008 p. 7) 

 

Segundo Lakatos e Marconi (1999), tanto métodos quanto técnicas de pesquisa 

devem ser adequados ao problema a ser estudado, dependendo do objeto da pesquisa. Em 

conformidade com Lopes (1997), a descrição dos dados é a ponte entre a observação e a 

interpretação. 
A descrição implica em: tratamento estatístico, ou seja, fazer tabulações 
para encontrar concentrações, frequências e tendências na documentação 
coletada; assegurar o domínio sobre a massa de dados coletados, 
identificando e selecionando fatos de significação para o tratamento 
analítico; e conseguir um conhecimento prévio das possibilidades da 
documentação, em relação aos objetivos da investigação. (LOPES, 1997, 
p. 49) 

 

Com relação ao escopo desta tese, realizar-se-á um levantamento dos conteúdos de 

regência na revisão de literatura disponível e métodos e manuais práticos, em português e 

em outras línguas, que serão tabelados para uma melhor visualização e caracterização 

quantitativa dos mesmos. Amparado no modelo proposto por Brandão (2011) 

elaboraremos tabelas sobre estes conteúdos. Tais tabelas não levarão em consideração o 

grau de aprofundamento de cada item no modelo proposto, por não ser objeto deste estudo. 

Ainda procuraremos complementar a revisão com bibliografia relativa a regência de corais 

e bandas. 

O escopo de nosso trabalho é direcionado à verificação dos conteúdos que são 

selecionados a partir dos marcos normativos brasileiros referentes à formação de 

professores dos cursos de Licenciatura em Música. Os PPC e os Programas de Curso é que 

regularão a seleção destes conteúdos. 
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A mesma análise quantitativa será aplicada aos conteúdos explicitados nos 

Programas do componente curricular Regência extraídos dos PPC das Universidades 

Federais que oferecem o curso de Licenciatura em Música, para posterior comparação e 

análise a partir dos marcos normativos em questão. Portanto, serão confeccionadas tabelas 

com os conteúdos extraídos dos PPC e dos Programas do componente curricular Regência, 

que serão comparados aos conteúdos extraídos da literatura da área. 

 

4.4 Pesquisa Qualitativa 

A pesquisa qualitativa tem por objetivo compreender e explicar as relações entre o 

global e o local em um determinado fenômeno. Desenvolvida inicialmente nas áreas da 

Antropologia e da Sociologia, esse tipo de pesquisa ganhou espaço em outras área, 

notadamente na Psicologia e na Educação. “A expressão “pesquisa qualitativa” assume 

diferentes significados no campo das ciências sociais. Compreende um conjunto de 

diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de 

um sistema complexo de significados.” (NEVES, 1996, p.1) Seus principais limites e 

riscos são explicitados na reflexão de Portela (2011) que expõe como fragilidades do 

método a  

Excessiva confiança no investigador enquanto instrumento de coleta de 
dados, [...] falta de detalhes sobre os processos através dos quais suas 
conclusões foram alcançadas, falta de observância de aspectos diferentes 
sob enfoques diferentes, [...] envolvimento do pesquisador na sua 
situação (ou com sujeitos) pesquisada. (PORTELA, 2011) 

 

Este tipo de pesquisa ainda implica numa relação ao procedimento ético, onde é 

necessário buscar o consentimento informado e proporcionar proteção dos sujeitos da 

mesma contra qualquer espécie de danos. Cabe também, dar “importância central à 

intencionalidade dos atores, à complexidade e à fluidez dos processos implicados no 

desenvolvimento da ação social”. (PORTELA, 2011) 

Mesmo com este risco, acredita-se que a pesquisa qualitativa seja útil nesta pesquisa 

pois  
O desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativa supõe um corte 
temporal-espacial de determinado fenômeno por parte do pesquisador. 
[...] O vinculo entre signo e significado, conhecimento e fenômeno, 
sempre depende do arcabouço de interpretação empregado pelo 
pesquisador, que lhe serve de visão de mundo e de referencial. [...] 
Embora possamos contrastar os métodos quantitativos e qualitativos 
enquanto associados a diferentes visões da realidade, não podemos 
afirmar que se oponham ou que se excluam mutuamente como 
instrumentos de análise. (NEVES, 1996, p.1 e 2)  
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A avaliação dos efeitos dos marcos normativos na seleção dos conteúdos de regência 

nos cursos de Licenciatura em Música será realizada pelo emprego de métodos 

quantitativos e qualitativos, no que Morse (1991, p.120 apud Neves, 1996 p. 2) propõe 

chamar de “triangulação sequenciada, na qual os resultados de um método servem de base 

para o planejamento do emprego do outro método que o segue, complementando-o.” 

Sendo assim, a proposta desta tese busca o conhecimento científico, estruturado em fases e 

sistemas que organizem eficazmente o conhecimento adquirido, bem como a melhor forma 

de se alcançar um resultado a partir de um objetivo bem delineado, utilizando a pesquisa 

qualitativa em sua última fase, que terá como antecedente a pesquisa quantitativa a qual, 

no Brasil, segundo nos aponta Gatti, (2004, p.13) poucos estudos empregam. 
No entanto, há problemas educacionais que para sua contextualização e 
compreensão necessitam ser qualificados através de dados quantitativos. 
[...] Essa dificuldade no uso de dados numéricos na pesquisa educacional 
rebate de outro lado na dificuldade de leitura critica, consciente, dos 
trabalhos que os utilizam, o que gera na área educacional dois 
comportamentos típicos: ou se acredita piamente em qualquer dado 
citado (muitas vezes dependendo de quem cita - argumento de 
autoridade), ou se rejeita qualquer dado traduzido em números por razões 
ideológicas reificadas, a priori. (GATTI, 2004, p. 13) 

 

Segundo ainda Falcão e Régnier (2000, p.232 apud Gatti 2004, p.14), “a informação 

que não pode ser diretamente visualizada a partir de uma massa de dados poderá sê-lo se 

tais dados sofrerem algum tipo de transformação que permita uma observação de um outro 

ponto de vista” 

Pesquisa qualitativa também será entendida aqui segundo o referencial proposto por 

Ludke e André (1986), onde se aventa a seleção de um universo grande e completo o 

suficiente para se obter um resposta significativa à pesquisa - neste caso, aproximadamente 

94% dos PPC das universidades federais - e que permitirá, pela primeira vez dentro do 

universo da pesquisa acadêmica, que se trace um mapa da ocorrência de determinadas 

opções relativas a uma área específica.  

A combinação de técnicas quantitativas e qualitativas amparada numa abrangente 

revisão bibliográfica torna uma pesquisa mais robusta “e reduz os problemas de adoção 

exclusiva de um desses grupos” (NEVES, 1996, p. 2), o que poderá vir a ser muito útil na 

compreensão de diversos problemas educacionais. 

No corpo desta tese serão apresentadas tabelas que quantificarão a ocorrência de 

conteúdos encontrados na bibliografia de referência adotada; tabelas que apresentarão o 

conteúdo programático e as metodologias do componente curricular Regência; tabelas com 

as ementas e bibliografias adotadas pelas universidades. De posse desses dados, 
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verificaremos o efeito dos marcos normativos na sua função explicitada anteriormente, que 

é a de “expressar a adequação entre todos os seus elementos  e a factibilidade, de forma a 

demonstrar a viabilidade do seu cumprimento integral” (BRASIL, 2006). 
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5 DEFINIÇÃO E BREVE HISTÓRICO DA REGÊNCIA 

Neste breve histórico do ensino da regência enquanto função capaz de ser ensinada a 

uma pessoa que se disponha a executar tal tarefa, abordaremos, pelo viés cronológico, o 

surgimento dos primeiros livros que se propõem a isto. Observaremos esta cronologia 

partindo de uma visão europeia e, por conseguinte, local de nascimento da profissão que 

hoje é chamado indistintamente de maestro ou regente. Embora esta figura de diretor 

musical exista também em outras culturas, tal análise foge ao delimitado nos objetivos 

desta tese. 

 

5.1 Definição de Regência  

Para a definição do termo Regência, fomos buscar no Grove Music Online a 

definição mais atual desta atividade. 
Regência em seu sentido moderno, combina  pelo menos três funções: 1) 
o regente marca o tempo com as mãos ou com uma batuta durante a 
execução; 2) o regente toma decisões interpretativas sobre obras musicais 
e implementa essas decisões no ensaio e na apresentação; 3) o regente 
participa na administração do conjunto musical. A palavra regência 
adquiriu seu significado atual no século XIX, bem como a prática que é 
desenvolvida em sua forma moderna. Reger é, em grande parte, limitado 
à tradição da arte musical ocidental, apesar de outras tradições adotarem a 
prática (por exemplo, música turca, big bands que tocam jazz). A história 
da direção musical pode ser convenientemente dividida em três fases que 
se sobrepõe: o cantor-batedor-de-tempo (séculos XV e XVI); o 
instrumentista-líder (séc. XVII e XVIII); o regente com a batuta (séc. 
XIX e XX). (SPITZER e ZASLAW, 2014)9 

 

Segundo pode ser verificado, a tradução dos termos conducting e conductor 

corresponde à de regente, que é o responsável pela condução de um grupo musical e que, 

ainda assim, pode ser classificado de maneira diversa de acordo com o recorte histórico no 

qual esteja inserido. Em outras línguas a palavra correspondente provém de outra raiz, 

como nos ensina Zander (1979, p. 16): “Regência, na acepção própria do termo, provém de 

dirigo (latim): dirigir, ordenar”. Assim temos em francês direction, em italiano direzzione 

e em alemão Dirigiren, todas apontando para uma mesma e primordial função que é a de 

dirigir, conduzir, ordenar e organizar uma apresentação musical. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Modern conducting combines at least three functions: 1) the conductor beats time with his or      her hands 
or with a baton in performance; 2) the conductor makes interpretative decisions about musical works and 
implements these decisions in rehearsal and performance; 3) the conductor participates in the 
administration of the musical ensemble. The word conducting acquired its present meaning in the 19th 
century, as the practice developed in its modern form. Conducting is largely limited to the tradition of 
Western art music, although other traditions have adopted the practice (e.g. Turkish art music, big band 
jazz). The history of musical direction may conveniently be divided into three overlapping phases: the singer-
timebeater (15th–16th century); the instrumentalist-leader (17th–18th century); the baton conductor (19th–
20th century). (SPITZER e ZASLAW, 2014) (tradução nossa) 
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5.2 A Regência na Europa 

Recorrendo ao Grove Music Online e outros livros que abordam a história da 

regência, podemos perceber que o desenvolvimento da função ocorre, basicamente, em três 

fases distintas. 

Primeiramente com o surgimento da polifonia e a criação da escrita musical 

mensurada, tornou-se imperativo que alguém coordenasse a flutuação de pulso que ocorre 

em grandes grupos musicais. A essa marcação deu-se o nome de “tactus”. 

Escritores sobre música não mencionam a marcação de tempo até o fim 
do século XV. Adam von Fulda (1490) menciona o tactus, mas não diz 
como marcá-lo; Ramis de Pareia (1482) recomenda que os cantores 
marquem o tactus para si, batendo um pé, mão ou dedo. Muitos tratados 
do século XVI dão instruções de como executar o tactus para os outros 
cantores com movimentos verticais da mão e braço. Agricola (1532) 
escreve que o “tactus é um movimento constante da mão do cantor (...) 
por meio do qual as notas da canção são mostradas e medidas. Todas as 
vozes devem segui-lo se é para a música adquirir uma boa sonoridade.” 
[...] Outros autores se queixam de que este tipo batida de tempo audível, 
perturba o desempenho (Philomathes, 1523; Bermudo, 1555; Friderici, 
1618. (SPITZER e ZASLAW, 2014) (tradução nossa) 

Podemos perceber que a função do regente inicialmente estava intimamente ligada à 

marcação do tempo e à performance coordenada do grupo de músicos.  

Posteriormente surgiu o regente-instrumentista, frequentemente o próprio compositor 

da obra, que atuava dirigindo o grupo a partir do violino ou do cravo. Tal prática era 

comum nos séculos XVII e XVIII como nos informa Lago  
Não obstante a importância assumida pelo compositor-regente no séc. 
XIX, em séculos anteriores a direção de músicos já era uma prática 
corrente, com Palestrina dirigindo suas missas, Bach suas cantatas, 
Haendel seus oratórios, Haydn suas sinfonias e Mozart suas óperas, 
sinfonias e concertos. (LAGO, 2008, p. 22 e 23) 

Dois instrumentos acabaram por adquirir predominância na condução de grupos 

musicais: o teclado (órgão, cravo ou piano) e o violino. Esta direção dupla persistiu até fins 

do século XVIII, onde o tecladista (Kapellmeister) ensaiava os cantores e o violinista 

(Concertmeister) “era quem fazia os movimentos e gestos durante a performance”. 

(GALKIN, 1988 p. 445)10  

O tecladista dirigia tocando a linha de baixo com a mão esquerda e 
fornecia tantas notas quanto necessárias com a mão direita de modo a ser 
ouvido por todos os cantores e instrumentistas (Quantz, 1752). C.P.E. 
Bach (1753) sugere que, se a parte do baixo possuísse notas longas, o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 The Concertmeister or Direktor is he who makes movements and gestures during the performance. 
(GALKIN, 1988 p. 445 (tradução nossa) 
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tecladista poderia subdividir-las e manter o ritmo para que todos 
pudessem ouvi-las; Ele também recomenda que o tecladista levantasse as 
mãos do teclado entre as notas, tanto para produzir um som mais forte, 
quanto para que esta ascensão e queda marcassem o ritmo. Outros autores 
descrevem tecladistas que marcam o ritmo curvando na cintura, batendo 
os cotovelos, batendo os pés, levantando-se e agitando os braços ou até 
mesmo gritando em voz alta (Veracini, nd; Rochement de 1754; 
Schönfeld, 1796). Eles também descrevem tecladistas dirigindo ensaios, 
afinando a orquestra e preenchimento de peças faltantes ou erradas da 
partitura (Scheibe, 1745; Junker, 1786)11. (SPITZER e ZASLAW, 2014) 
(tradução nossa) 

Com o tempo, tornou-se cada vez mais comum a direção da orquestra por parte de 

um dos instrumentistas principais, pois o mesmo além de conduzir com clareza e firmeza, 

pelo modo como tocava, ainda dava sinais visuais e, às vezes, se encontrava “em uma 

plataforma elevada, de modo que toda orquestra (e, na ópera, os cantores) podiam vê-lo e 

ouvi-lo”. (SPITZER e ZASLAW, 2014) 

Galkin ainda descreve execuções de direção tripla: 
Em um concerto da Viena Tonküstler Society havia um violino-líder, um 
condutor ao cravo  e Salieri "bei der Battuta". Especialmente em 
trabalhos envolvendo vozes e instrumentos, esta liderança dividida era 
considerada obrigatória: [...] o Kapellmeister, dirigindo ao teclado, não 
pode, ao mesmo tempo, manter cantores e orquestra (atuando) 
corretamente juntos. (GALKIN, 1988 p. 449)12 

 

Esta direção múltipla, embora encontrasse muitas criticas, até o final do período 

barroco não apresentava problemas graves, pois sabe-se que nesta época “as partituras 

eram um mero ponto de apoio para a execução de uma obra, restando grande liberdade aos 

intérpretes” e que essas liberdades possibilitavam inclusive a substituição de instrumentos  

e os andamentos estavam mais ligados ao caráter das danças com grande liberdade de 

tempo e ritmo. (LAGO, 2002 p. 33-34) 

 Vários estudiosos da história da regência apontam para o ano de 1820 como um 

divisor de águas na história da regência. (SPITZER e ZASLAW, 2014; LAGO, 2008; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 A keyboardist directed by playing the bass line with his left hand and supplying as many notes as 
necessary in the right hand to be heard by all the singers and instrumentalists (Quantz, 1752). C.P.E. Bach 
(1753) suggests that if the bass part had long notes, the keyboardist might subdivide them to keep the rhythm 
going for everyone to hear; he also recommends that the keyboard player raise his hands off the keys 
between notes, both to produce a more forceful sound and so that the rise and fall of his hands would mark 
the beat. Other authors describe keyboard players marking the beat by bowing at the waist, flapping their 
elbows, stamping their feet, standing up and waving their arms or even shouting aloud (Veracini, n.d.; 
Rochement, 1754; Schönfeld, 1796). They also describe keyboard players directing rehearsals, tuning the 
orchestra and filling in missing or errant parts from the score (Scheibe, 1745; Junker, 1786).(SPITZER e 
ZASLAW, 2014) (tradução nossa) 
12 “in a concerto of the Vienna Tonküstler Society there was a violin-leader, a harpsichord conductor, and 
Salieri “bei der Battuta”. Especially for works involving voices and instruments, such divided leadership 
was considered mandatory: “... the Kapellmeister, directing at the keyboard, cannot at the same time keep 
singers and orchestra properly together.” (GALKIN 1988 p. 449) tradução nossa 
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GALKIN, 1988). Conta-se que Ludwig Spohr introduziu a batuta em um concerto em 

Londres naquele ano e que Carl Maria von Weber usou um rolo de papel manuscrito para 

dirigir concertos em Dresden em 1817, usando posteriormente uma batuta. As dificuldades 

e inovações na música orquestral de Beethoven e dos primeiros românticos assim como o 

aumento do número e da diversidade dos instrumentos da orquestra, tornou necessária a 

figura de um regente musical para além da primeira estante do violino ou por trás de um 

teclado no fosso da ópera.  

Com a separação gradual entre regência e composição mistificou-se a habilidade e 

técnica do regente, ao deslocar o foco da atenção para os maneirismos, estilo, aparência e 

questões de interpretação. Em 1855, Berlioz escreve um pequeno tratado dedicado às 

questões da regência (BERLIOZ in BAMBERGUER, 1965 p.22-60)  e já aponta 

veementemente para esta mistificação da profissão, porém, segundo Galkin, é neste tratado 

que, pela primeira vez, se considera o regente “como um especialista, distinto do 

compositor batedor-de-tempo e do violinista líder” (GALKIN, 1988, p. 274).13 É a partir 

desta publicação que o regente passa a ser considerado um intérprete que orientará os 

músicos sobre como executar uma obra, utilizando-se apenas da regência silenciosa 

executada a partir de sinais e linguagem gestual. Segundo Lago, “A profissão de diretor 

começa então a se firmar em toda a Europa, convertendo seu trabalho em importante 

presença nas principais salas de concerto e grandes centros musicais.” (LAGO, 2008 p. 

47). 

A partir do momento em que o regente passa a ser considerado um intérprete surgem 

duas correntes antagônicas no que tange à interpretação: a primeira indicada por Berlioz, 

que propõe uma leitura fiel da partitura, procurando decodificar as intenções do compositor  

e outra indicada por Wagner, que permite ser mais intuitivo e subjetivo nesta interpretação, 

com direito até a certas “liberdades de retoques da partitura” (LAGO, 2008 p. 52). 

Até os dias de hoje, ainda não se chegou a um consenso sobre qual deve ser a forma 

mais adequada desta abordagem interpretativa e tal antagonismo perpassa inclusive a visão 

puramente instrumental, segundo pode ser verificado na abundante literatura acadêmica da 

área de Práticas Interpretativas. 

 

5.3 A Regência no Brasil  

A prática musical sistematizada e com finalidades bem definidas, iniciou-se com a 

chegada dos Jesuítas ainda na época do Brasil Colônia, visando o fornecimento de material 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 “[...] was the first to consider the conductor as a especialist, distinct from a time-beating composer or a 
violin-bow leader. (GALKIN, 2008 p. 274) (tradução nossa) 
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humano para os ofícios religiosos. Os primeiros a receber tal instrução foram os índios 

que, encantados com a nova maneira de produzir sons, se entregaram de corpo e alma à 

nova fé que vinha com a música. A eles foram ensinadas “orações e outros textos cristãos 

cantados, tanto na ‘língua brasílica’ quanto em línguas ibéricas, ou seja, o português e o 

espanhol”.  (CASTAGNA, 2004, p.2 apud MENDES, 2012, p.43) 

Na esquadra de Pedro Álvares Cabral, junto com frei Henrique de Coimbra, vieram 

frei Pedro Neto, cantor de ordens sacras  e o frei Maffeo, organista que “exerceu grande 

influência no espírito dos aborígenes por ocasião da primeira missa, havendo experiência 

certa de que o demônio também se afugenta com a suavidade das harmonias” (MELLO, 

1947, apud VASCONCELOS, 1977, p. 28). Além destes dois freis, em 1549 chegaram os 

Padres José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e Álvaro Lobo, que iriam se utilizar não só 

da música, mas também do teatro para a catequese, onde as duas línguas, o português e o 

tupi-guarani, iam sendo misturadas. 

Porém, o primeiro músico a pisar em território brasileiro com a finalidade específica 

de ensinar foi o cantor, ator e bandurrista14 português Francisco de Vacas (Portugal 1530? 

– Salvador 1590?), que em 1554 fechou contrato de 20$000 anuais com o Bispo Pero 

Sardinha para atuar como professor de música no Colégio dos Jesuítas na Bahia 

(DOTTORI, 1996 p. 43). O Pe. Fernão Cardim, que aqui esteve entre 1583 e 1590, 

descrevendo algumas aldeias de índios catequizados, nos diz: “Em todas estas aldeias há 

escolas de contar, cantar e tanger; tudo tomam bem e há já muitos que tangem flautas, 

violas, cravo e oficiam missas em cantos de órgão, coisa que os pais estimam muito”. 

(CARDIM, 1925, p. 292) 

Em 1739 no Seminário de Órfãos do Rio de Janeiro, além da Cartilha do ABC, 

ensinava-se latim, instrumento e cantochão. Ainda no Rio, a fazenda de Sta. Cruz, ligada à 

igreja do mesmo nome, era considerada um Conservatório, “pelo elevado padrão musical 

de seu ensino, onde havia prática de orquestra, coros para ofícios religiosos e pequenas 

óperas” (JANIBELLI, 1971, p. 16). Tal informação é corroborada por Mendes que nos 

informa que por ocasião do período de festas pela chegada da Corte em 1808, “os alunos se 

apresentaram sob a regência do Pe. José Mauricio causando a admiração dos ouvintes.” 

(MENDES, 2012 p. 45)  Como nos informam Duprat et al,  

O mercado de trabalho natural do músico compositor e mestre de capela, 
executante, cantor ou instrumentista, no Brasil colonial, eram as igrejas. 
[...] A principal forma de atividade profissional do músico, naquele 
período, era a música religiosa, na igreja ou fora dela, litúrgica ou não. O 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 bandurrista - tocador de bandurra, instrumento de cordas de formato periforme semelhante ao bandolim, 
porém com um número maior de cordas. 
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mestre de capela, compositor e regente, é a peça mestra deste sistema. 
[...] Quanto à música profana, especialmente a de salão, de palácio, é 
realizada por músicos e mestres que exercem fundamentalmente a 
profissão nas igrejas. (ORBINO, DUPRAT e CHASE, 1968 p. 98). (grifo 
nosso) 

 

Embora não tenhamos encontrado nenhuma referência direta ao ensino da regência 

no Brasil colonial, a partir da revisão da literatura musicológica podemos inferir que tal 

prática era comum e associada à composição e às práticas religiosas.  
As práticas artísticas, aliadas à educação convencional das letras e das 
contas, formaram, então, um complexo unívoco de concepção doutrinária 
secular. O canto, nesse sistema, articulava a inserção de valores morais ao 
mesmo tempo em que utilizava o costume do ameríndio de expressar seus 
padrões de sociabilidade de forma coletiva. (NETO, 2007 p.2) 
 

Budasz (2005, p.16) nos informa que “Fora do contexto missionário, também eram 

comuns bandas de corporações militares ou de escravos, mantidas pelos latifundiários mais 

destacados como aparato de ostentação e demonstração de poder” e, portanto, pressupõe-se 

a existência de um regente (nomeado na época de mestre de banda) para organizar e fazer 

executar tais músicas. Sendo o Mestre de Capela o responsável pelo ensino e emprego de 

seus alunos em tais apresentações, “tal fato implica, inclusive, numa profissionalização 

precoce” (ORBINO, DUPRAT e CHASE, 1968  p. 98) em que o aprendizado era integrado 

à pratica.  

Infelizmente, como nos informa Crowl (2005, p.23) “desconhece-se toda a música 

produzida em terras brasileiras em período anterior à segunda metade do século XVIII. 

Assim com desconhecemos a maior parte do que se produziu nas regiões norte e nordeste 

em toda época colonial.” Assim sendo, os processos de transmissão de conhecimentos 

relativos à Regência, também permanecem desconhecidos. 

Com a vinda da Côrte Portuguesa em 1808, multiplica-se a atividade musical no 

Brasil e torna-se necessário a criação de Escolas Leigas para o ensino da música. A mais 

famosa foi fundada em 1833 por Francisco Manuel da Silva: a Sociedade Beneficente 

Musical que, sequencialmente, se transformará em 1841 no Imperial Conservatório de 

Música, em 1890 no Instituto Nacional de Música, em 1903 na Escola Nacional de Música 

da Universidade do Brasil e que hoje conhecemos como Escola de Música da UFRJ. 

Apesar de todo apoio e incentivo às Artes em geral que a Corte Portuguesa 

promoveu, só com a República é que começou a preocupação de se ensinar música à 

população através do Ensino Público. Dito processo teve dois marcos legais de destaque, 

em 1854 e em 1890, respectivamente. Segundo Nascimento (2013, p.29)  
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Em meados do século XIX, sua presença nos currículos escolares do 
ensino público aconteceu pelo Decreto Federal nº 331A, de 17 de 
novembro de 1854. O documento estipulava a presença de “noções de 
música” e “exercícios de canto” em escolas primárias de 1º e 2º graus e 
Normais (Magistério). O Decreto nº 981, de 8 de novembro de 1890, 
durante a Reforma Benjamin Constant, regulamenta a instrução primária 
e secundária e institui o ensino de elementos de música, que deveriam ser 
ministrados por professores especiais para a música admitidos em 
concurso. Tal medida deveria ser aplicada em âmbito nacional. 
(CARICOL, 2012, p. 19) (grifo nosso) 

 

 Somente em 1928, através da Lei 3.281 de 23 de janeiro de 1928, é que a música 

passa a ser ensinada em todos os níveis através do “1º Programa de Música Vocal e 

Instrumental elaborado por músicos como Eulina de Nazareth, Sylvio Salina, Garção 

Ribeiro e Maestro Francisco Braga”.  (CARICOL, 2012, p. 20) Infelizmente ainda não foi 

possível encontrar os programas do que era ensinado como “elementos de música” a ser 

ministrado pelos professores especiais. Porém, podemos inferir que, em se tratando de 

ensino coletivo fortemente apoiado no canto, a presença de um maestro se fazia necessária. 

Durante o Estado Novo, a associação entre ensino musical e civismo era incentivada 

fortemente: 
Em 1931, com a Reforma Francisco Campos, o canto orfeônico passou a 
ser matéria obrigatória no currículo do ensino secundário. A percepção da 
capacidade disciplinar do canto orfeônico e o projeto de transformá-lo em 
um mediador fundamental entre o poder público e as massas políticas 
estava claro na nova legislação. De acordo com as determinações legais, 
o núcleo do programa desta disciplina deveria ser formado pelos hinos e 
canções patrióticas destinados a “desenvolver no aluno, a capacidade de 
aproveitar a música como meio de renovação e de formação moral, 
intelectual e cívico” proporcionando-lhe “o necessário meio de 
adestramento dos órgãos auditivos e da fonação. [...]” (PARADA, 2009, 
p. 174) 

 

Em 1931, recém chegado ao Brasil depois de alguns anos na Europa 

(majoritariamente na França), Villa-Lobos foi convidado pelo interventor Federal João 

Alberto Lins e Barros a organizar um orfeão cívico; o evento reuniu mais de 11.000 vozes, 

numa manifestação de impacto inédita no País e com grande participação popular. Apenas 

a partir de 1932 com a criação da Superintendência de Educação Musical – SEMA, 

dirigida pelo próprio Heitor Villa Lobos até 1942, é que o ensino de música no Brasil 

ganha seu grande impulso, com a realização de diversos cursos de especialização e 

formação de professores de música, onde a Regência torna-se disciplina obrigatória. 

 
O Curso Especializado de Música e Canto Orfeônico tinha por objetivo 
estudar a música nos seus aspectos técnicos, sociais e artísticos  e tinha 
um currículo extenso: canto orfeônico, regência, orientação prática, 
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analise harmônica, teoria aplicada, solfejo e ditado, ritmo, técnica vocal e 
fisiologia da voz, disciplinas às quais foram incluídas história da música, 
estética musical, e, pela primeira vez no Brasil, etnografia e folclore. 
(GOLDEMBERG, 2002) (grifo nosso) 

 

Embora o impulso em nível nacional tenha sido dado por Villa-Lobos, Gilioli (2009 

apud Grings, 2011, p. 33) nos informa que “essa prática já havia se estabelecido de modo 

regular e bem desenvolvida nas escolas paulistas e mineiras desde a primeira década do 

século XX”. Caricol (2012) ainda nos fala que 
foram os educadores João Gomes Júnior e Carlos Alberto Gomes 
Cardim, que atuaram na Escola Caetano de Campos, na capital paulista  e 
os irmãos Lázaro e Fabiano Lozano, com atividades junto à Escola 
Complementar [...] em Piracicaba, os primeiros a estabelecerem o canto 
orfeônico no ensino. (CARICOL, 2012, p. 20)  

 

A influência francesa na vida cultural brasileira na virada do século XIX para o 

século XX é um fato histórico já bastante estudado. Sua ação sobre este ponto específico é 

corroborada por diversos autores (RAUGEL, 1966; GALKIN, 1998; GOLDEMBERG, 

2002). 
O canto orfeônico tem características próprias que o distinguem do canto 
coral dos conjuntos eruditos. Trata-se de uma prática da coletividade em 
que se organizam conjuntos heterogêneos de vozes e tamanho muito 
variável. Nesses grupos não se exige conhecimento musical ou 
treinamento vocal dos seus participantes. (GOLDEMBERG, 2002) 
 
 

Assim, podemos perceber que, embora a prática musical coletiva fosse uma 

constante nos processos religiosos e de lazer da sociedade brasileira deste período, a 

preocupação com a formação de um profissional capaz de conduzir esta prática, só se torna 

oficial na década de 40 do século passado.  
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6  O CONTEÚDO CURRICULAR REGÊNCIA NA ATUALIDADE 

Sempre em consonância com os objetivos desta Tese, cabe definir quais serão os 

conteúdos de Regência disponíveis ao Componente Curricular em questão na Licenciatura 

em Música. Para tanto, serão revisados diversos textos referentes à Regência que tratam os 

requisitos exigidos ao regente no ato de reger, independente do seu campo de aplicação. 

O modelo utilizado (Tabela1), foi deduzido a partir da Tese “The Art of Orchestral 

Conducting: an annotated bibliography” (BRANDÃO, 2011). Ele se mostra extremamente 

apropriado para ser aplicado a este estudo, já que traz uma contribuição significativa à área 

e, até onde foi possível pesquisar, é o único estudo que apresenta os conteúdos de regência 

desta maneira, propondo uma organização coerente e sistemática de conteúdos dispersos 

em vários livros de língua inglesa que se destinam ao ensino da regência.  
 

Tabela 1- Modelo síntese da tabela deduzida a partir de Brandão (2011) 
 

Ano:                 Autor(es):            Título: 
Conteúdos 

Habilidades                                                                                                                          Sim - Não 

MUSICAIS 

 
 
 
 
 

Gerais15 

Teoria Musical   
História da Música   
Leitura de Partitura e Análise   
Instrumentação e Orquestração   
Proficiência em um instrumento principal   
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)   
Repertório/Literatura da Área                           
Elaboração de Programas                                                   
Estética do repertório                                           
Interpretação     
Prática de execução (na estante)   

 
Específicas de 

Regência 

Técnica Gestual   
Técnicas de Ensaio    
Performance (no pódio)   
Acompanhamento de solistas   
Detecção e correção de erros   
Leitura à primeira vista (uma voz)   

 
NÃO MUSICAIS 

Conhecimento geral em História, Filosofia, Sociologia, Antropologia, 
Psicologia  e muitas outras áreas 

 

  

Relações humanas: técnicas de comunicação, bom relacionamento 
interpessoal, administração, produção. 

  

Liderança: habilidades usadas para liderar e motivar pessoas em prol de 
um objetivo comum. 

  

 

A organização desses aspectos por Brandão (2011), nos parece bem adequada, pois a 

mesma cria dois grupos de habilidades que devem ser dominados pelos regentes: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Embora Brandão (2011, p. 25), utilize os termos “deep knowledge” e “conducting techniques”, por 
questões de ordem taxonômica optamos por substituí-los aqui pelos termos “gerais” e “específicos”. 
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Habilidades Musicais e Habilidades Não-Musicais16. Dentro do primeiro grupo ainda 

temos a subdivisão em, Habilidades Gerais, Específicas de Regência e Específicas de 

Percepção Auditiva, sendo cada subgrupo comentado aos seus itens mais necessários como 

será exposto na seqüência deste texto. Ainda as habilidades não musicais denominadas 

Relações humanas: técnicas de comunicação, bom relacionamento interpessoal, 

administração, produção e Liderança: habilidades usadas para liderar e motivar pessoas em 

prol de um objetivo comum, serão unificadas sob o nome de Relações humanas e 

liderança. 

Este modelo será ampliado conforme apareçam novas habilidades descritas na 

bibliografia acrescentada à já revisada por Brandão (2011). Sendo assim tal modelo 

ampliado incluirá as habilidades específicas para regência de Banda e Coral, práticas estas 

que não tinham recebido a atenção necessária por Brandão já que ele se dirige à Regência 

Orquestral. 

 De início, pode-se dizer que o aspecto que parece ser o principal conteúdo a ser 

dominado pelo regente é o gestual. Neste sentido, Grings explica que: 
“Os elementos técnicos gestuais e metodológicos da regência são 
recursos relevantes para a comunicação com grupos vocais e 
instrumentais. Estes elementos da regência podem ser importantes 
também na prática do professor de música, ao utilizar estes 
conhecimentos para desenvolver suas atividades em grupos musicais.” 
(GRINGS, 2011 p. 15) 

 

Por sua vez, os Anais da Convenção Internacional de Regentes de Coros ocorrida em 

Brasília em 1999, inicia com um artigo técnico também referente a “Considerações sobre a 

Técnica do Gesto na Regência” do maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933-2006).  

O aspecto da Liderança é abordado por JUNKER (2013), MATHIAS (1986) e 

ROCHA (2004) sem diminuir a importância do primeiro aspecto, mas, em consonância 

com as novas tendências do gerenciamento de trabalhos em grupo. 

Baseados na análise de tais livros e dos outros que foram revisados (segundo será 

visto no capítulo 6), elaboramos uma tabela básica que sintetiza e amplia o modelo 

deduzido a partir de Brandão (2011)  e que apresentamos a seguir. 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 O termo “non-musical skills” poderia ser traduzido também por “habilidades extra-musicais”, porém, 
optamos pelo prefixo “não”, para deixar claro que são habilidades que não pertencem à esfera dos 
conhecimentos musicais  e que, mesmo assim, são necessárias ao desempenho da função de reger. 



27	  
	  

Tabela 2  - Modelo ampliado com todas as habilidades 

Ano:             Autor(es):         Título: 
Conteúdos 

Habilidades                                                                                                                          Sim – Não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical   
História da Música   
Leitura de Partitura e Análise   
Instrumentação e Orquestração   
Elaboração de Arranjos   
Técnica Vocal    
Proficiência em um instrumento principal   
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)   
Interpretação   
Repertório / Literatura da Área   
Elaboração de Programas   
Estética do Repertório   
Prática de execução   

 
 

Específicas de 
Regência 

Técnica Gestual   
Técnicas de Ensaio (instrumental)   
Técnicas de Ensaio (vocal)   
Performance (no pódio)   
Acompanhamento de solistas   

Específicas de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo   
Detecção e correção de erros   
Leitura à primeira vista (uma voz)   

NÃO MUSICAIS 
Conhecimento Geral  

 
 

Relações Humanas e Liderança    

 

 Dita tabela apresenta diferenças com relação ao modelo deduzido a partir de 

Brandão (2011), em virtude da reorganização das habilidades pela sua relevância na 

bibliografia revisada (Tabela 3), resultante do processo de quantificação dos dados, como 

será visto adiante, na seção 6.3 desta Tese.   

Ainda em conformidade com Brandão (2011), “o primeiro procedimento foi o de  

clarificar algumas inconsistências na terminologia de Regência17” (p.15)  e para tanto, 

apresentaremos a seguir, uma breve descrição dos termos que descrevem as habilidades 

referenciais (musicais e não-musicais) elencadas. 

 

1. Técnica Gestual - diz respeito a todo código gestual utilizado pelo regente para 

indicar as marcações métricas e expressivas utilizadas na comunicação com o 

grupo musical; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 No original: the first procedure was to clarify some inconsistencies in conducting terminology. (tradução 
nossa) 
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2. Técnica de Ensaio (instrumental) - diz respeito aos procedimentos particulares a 

cada grupo instrumental nos quesitos de afinação e ordenação do trabalho de 

ensaio;  

3. Leitura de Partitura e Análise - diz respeito à capacidade que o regente deve 

possuir de ler uma partitura completa e sua capacidade de compreender 

analiticamente como ela está construída; 

4. Performance (no pódio) - diz respeito à experiência adquirida na prática de 

condução de grupos musicais; 

5. Instrumentação e Orquestração18 - diz respeito ao conhecimento que o regente 

tem que ter sobre a natureza da forma de produção sonora de cada instrumento, 

suas possibilidades e limitações e sua função dentro do contexto, uma emissão 

sonora adequada à imagem mental que o regente constrói da peça. Diz respeito 

também ao equilíbrio sonoro necessário que se espera de um determinado número 

de integrantes de cada naipe. Ainda constitui-se um campo de estudo relacionado à 

história do desenvolvimento da orquestra como grupo instrumental.  

6. Acompanhamento de solistas - diz respeito à capacidade que o regente deve 

possuir de conduzir um recitativo ou um solo instrumental/vocal, conduzindo o 

conjunto de acordo com a interpretação do solista; 

7. Leitura à primeira vista (uma voz) - diz respeito à capacidade que o regente deve 

possuir de entoar uma linha musical sem acompanhamento e engloba o 

desenvolvimento de leitura silenciosa; 

8. Teoria Musical - diz respeito ao conhecimento gramático, sintático, fraseológico, 

estrutural, morfológico e conceitual da música como linguagem específica; 

9. Detecção e correção de erros - diz respeito à capacidade que o regente deve 

possuir de detectar e corrigir os erros do conjunto musical, de forma precisa; 

10. História da Música - diz respeito ao conhecimento histórico do desenvolvimento 

da linguagem, práticas e estilos musicais; 

11. Proficiência em um instrumento principal - diz respeito à capacidade que o 

regente deve possuir de dominar um instrumento musical (qualquer um); 

12. Interpretação - diz respeito a tópicos de ordem técnica que envolvem a execução 

musical e que sublinham determinados elementos de uma composição, salientando 

conteúdos especificamente musicais, tornando-os, desse modo, mais claros para o 

espectador. “Ao empregar técnicas gestuais, [...] o intérprete as emprega como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Como veremos adiante, alguns autores abordam esta habilidade sob o titulo de “retoques da orquestração”. 
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meio de sublinhar certos elementos intramusicais para o público espectador.” 

(KUHEN, 2012) 

13. Domínio razoável em instrumento(s) secundário(s) - diz respeito à capacidade 

que o regente deve possuir - para reger - de dominar um instrumento harmônico 

que lhe permita estudar as relações verticais da linguagem musical; 

14. Conhecimento do Repertório19/Literatura da Área - diz respeito ao leque de 

obras de referência da área musical a que se pretende trabalhar; 

15. Elaboração de Programas - habilidade que depende diretamente do conhecimento 
do Repertório/Literatura da Área; segundo Diane Wittry apud Brandão (2011, p. 
21),  

“A seleção do repertório é uma tarefa multi-dimensional que deve 
considerar: 1) a capacidade/competência do conjunto e suas fragilidades, 
2) a repetições cíclica de certas peças, 3) as restrições orçamentárias e 4) 
a sofisticação e gosto musical do público que se pretende atingir20. 
 

16. Estética do repertório - diz respeito às nuances específicas de cada período 

histórico-musical, que o regente deve saber evidenciar na interpretação das peças; 

17. Técnicas de ensaio (vocal) - diz respeito aos procedimentos particulares aos 

grupos vocais, nos quesitos de ordenação do trabalho de ensaio; 

18. Prática de execução (na estante) - diz respeito à experiência adquirida na prática 

de participação em grupos musicais como instrumentista ou cantor; 

19. Treinamento auditivo - é a capacidade desenvolvida de perceber as notas 

constantes na partitura ou nas diferentes partes; 

20. Técnica Vocal - diz respeito aos procedimentos particulares a cada grupo vocal nos 

quesitos de afinação, dicção, idiomas, pronúncia e fisiologia da voz; 

21. Elaboração de Arranjos - diz respeito ao componente técnico-criativo que o 

regente deve possuir quando precisa trabalhar com um grupo diferente da 

concepção original da peça. 

22. Relações humanas e Liderança - diz respeito às técnicas de comunicação, bom 

relacionamento interpessoal, administração, produção e gestão apropriada e pró-

ativa do trabalho em grupo. Inclui-se aqui o conhecimento que o regente deve ter 

do valor sócio-cultural da pratica musical enquanto atividade que responde a 

motivações não profissionais dos membros do coro, da banda ou orquestra 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Repertório e Literatura aqui, são consideradas áreas que se inter-relacionam, porém, possuem abrangência 
distinta. O termo “Repertório” é comumente utilizado para designar as principais obras de um compositor, 
gênero ou estilo; já o termo “Literatura”, tem um sentido muito mais abrangente, que indica um 
conhecimento que vai além das principais obras  e que se adquire num estudo mais aprofundado. 
20 “The selection of repertoire is a multi-dimensional task that must consider 1) strengths and weaknesses of 
the ensemble, 2) cyclic repetition of certain pieces, 3) budget constraints, and 4) consideration of the 
audience members and their musical sophistication and taste. (BRANDÃO, 2001, p. 21) tradução nossa. 
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comunitária, geralmente ligados a aspectos sociais (vínculos de amizade ou 

religiosos) e contextos sócio-culturais diversos (afinidades étnicas, de gosto 

pessoal, ideológicas) e que influencia diretamente a metodologia de ensino e as 

técnicas de ensaio no contexto das relações humanas nas comunidades envolvidas. 

23. Conhecimento Geral - diz respeito ao leque de conhecimentos que um regente 

deve possuir, sobre diversas áreas do humano, incluindo-se aí, a história geral, a 

cultura literária, idiomas, a psicologia, etc. 

 

Tabela 3 - Habilidades Referenciais  

Natureza das  
Habilidades 

Tipo de habilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musicais 

Técnica gestual 
Técnicas de ensaio (instrumental) 

 Leitura de Partitura e Análise 
Performance (no pódio) 

Instrumentação e Orquestração 
Acompanhamento de solistas 

 Leitura à primeira vista (uma voz) 
Teoria Musical 

Detecção e correção de erros 
História da Música 

Proficiência em um instrumento principal 
Interpretação                                                                               

Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s) 
Repertório/Literatura da Área                         

Elaboração de Programas                                                 
Estética do repertório                                         

Técnicas de ensaio (vocal) 
Prática de execução  

Treinamento auditivo 
Técnica Vocal 

Elaboração de Arranjos                                                      

Não Musicais Relações Humanas e Liderança 
Conhecimento Geral                                                                                                              

 

Consoante ao foco deste estudo, discutiremos e avaliaremos quantitativa e 

qualitativamente a relação entre os conteúdo do componentes curricular Regência previstos 

nos cursos de Licenciatura em Música  e aqueles considerados fundamentais, extraídos da 

literatura da área de Regência. 

Em concordância aos três tipos de práticas musicais em que a Regência se mostra 

necessária (Coro, Banda e Orquestra), agruparemos cronologicamente os livros analisados, 

indicando em cada caso a subárea de aplicação do mesmo. Assim, entre os grupos 
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bibliográficos resultantes, além dos destinados claramente ao ensino de regência para 

Coro, Banda ou Orquestra, indicamos ainda aqueles destinados ao ensino geral da regência 

(isto é, indistintamente para Coro, Banda e/ou Orquestra), que serão identificados pela 

sigla CBO (Coro, Banda e Orquestra), assim como aqueles destinados ao ensino de 

regência para Coro e Orquestra, nos quais a regência de Banda está subentendida  e que 

serão indicados com a sigla C(B)O.  

 

6.1 Comentários relativos à bibliografia revisada por Brandão (2011) 

Os livros indicados a seguir já foram analisados por Brandão (2011) em sua tese, na 

qual ele analisa noventa e quatro (94) livros publicados em língua inglesa. Destes 

extraímos  sessenta e quatro (64) que dizem respeito ao tema deste trabalho, excluindo os 

que se referiram a fatos históricos da vida de grandes maestros, dicionários e entrevistas, 

por considerarmos que contém fogem ao escopo desta Tese. (Tabela 4) 

  
Tabela 4 - Bibliografia discutida por Brandão (2011) 

 
Prática Autor Ano /(1ª ed.) Titulo 

Orquestra CROGER, Thomas R. 1907 (1899) Notes on Conductors and Conducting 
Orquestra SCHROEDER, Carl 1912 (1889) Handbook of Conducting 
Orquestra STOESSEL, Albert F. 1928 (1920) The Technique of the Baton 
Orquestra GEHRKENS, Karl  1930 Twenty Lessons in Conducting 
Orquestra McCRAY, Walter e 

BUSCH, Carl 
1930 Principles of Conducting 

Orquestra WILSON, Robert B. 1937 The Technique of Orchestral Conducting 
Orquestra OTTERSTEIN, Adolph 1942 (1940) The Baton in Motion 
Orquestra DOLMETSCH, Rudolph 1942 The Art of Orchestral Conducting 
Orquestra LEWIS, Joseph 1945 (1942) Conducting without Fears: a helpful handbook 

for the beginner. In two parts. 
Orquestra EARHART, Will 1946 (1931) The Eloquent Baton 
Orquestra KRONE, Max T. 1949 (1945) Expressive Conducting 
Orquestra MALKO, Nicolai 1950 The Conductor and his Baton 
Orquestra HOLMES, Malcom 1951 Conducting an Amateur Orchestra 
Orquestra BOULT, (Sir) Adrian 1959 (1920) A Handbook on the Technique of Conducting 
Orquestra GOLDBECK, Frederick 1960 (1951) The Perfect Conductor 
Orquestra SWIFT, Frederic Fay. 1961 Fundamentals of conducting 
Orquestra WALTER, Bruno 1961 (1957) Of Music and Music making 
Orquestra BOULT, (Sir) Adrian 1963 Thoughts on Conducting 
Orquestra BAMBERGER, Carl. Ed. 1965 (1989) The Conductor’s Art 
Orquestra HOESEN, Karl D. Van 1967 (1939) Handbook of Conducting 
Orquestra NOYES, Frank 1969 (1964) Fundamentals of Conducting 
Orquestra FUCHS, Peter Paul 1969 The Psychology of Conducting 
Orquestra CARSE, Adam 1971 (1929) Orchestral Conducting: a textbook for Students 

and Amateurs. 
Orquestra WOOD, (Sir) Henry 1972 (1945) About Conducting 
Orquestra SHORE, Bernard 1972 (1938) The Orchestra Speaks 
Orquestra MARPLE, Hugo D. 1972 The Beginning Conductor 
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Tabela 4 - Bibliografia discutida por Brandão (2011) (cont.) 

Orquestra GROSBAYNE, Benjamin 1973 (1956) Techniques of Modern Orchestral Conducting 
Orquestra BOWLES, Michael 1975 (1959) The Art of Conducting / The Conductor: his 

artistry and craftsmanship 
Orquestra KAHN, Emil 1976 (1965) Conducting / Elements of Conducting 
Orquestra ROSS, Allan A. 1976 Techniques for beginning conductors 
Orquestra ONEGLIA, Mario., SERLY, 

T. SCHERSCHEN, 
Hermann 

1977 Contemporary conducting techniques 

Orquestra BRAITHWAITE, Henry 
Warwick 

1978 (1952) The Conductor’s Art 

Orquestra INGHELBRECHT, Desire 
E. 

1979 (1949) The Conductor’s World: the psychology and 
technique of conducting 

Orquestra LINTON, Stanley 1982 Conducting Fundamentals 
Orquestra GREEN, Elizabeth e 

MALKO, Nicolai 
1985 (1975) The Conductor and his Score / The 

Conductor’s Score 
Orquestra GREEN, Elizabeth 1987 The Dynamic Orchestra 
Orquestra SAITO, Hideo 1988 (1956) The Saito Conducting Method 
Orquestra MEEK, Charles J. 1988 Conducting Made Easy 
Orquestra GALKIN, Elliott 1988 A History of Orchestral Conducting 
Orquestra ATHERTON, Leonard 1989 Vertical Plane Focal Point Conducting 
Orquestra DEMAREE, Robert W. e 

MOSES, Don V. 
1995 (1994) The Complete Conductor 

Orquestra RUDOLPH, Max 1995 (1950) The Grammar of Conducting 
Orquestra LONG, R. Gerry 1997 (1971) The Conductor’s Workshop: a Workbook on 

Instrumental Conducting 
Orquestra FARBERMAN, Harold 1997 The Art of Conducting Technique 
Orquestra PHILLIPS, Kenneth H. 1997 Basic Techniques of Conducting 
Orquestra SCHULLER, Gunther 1997 The Complete Conductor 
Orquestra SCHERCHEN, Hermann 2002 (1929) Handbook of Conducting 
Orquestra NOWAK, Jerry e NOWAK, 

Henry 
2002 Conducting the Music, Not the Musicians 

Orquestra PRAUSNITZ, Frederik 2004 (1983) Score and Podium 
Orquestra BATTISTI, Frank 2007 On Becoming a Conductor 
Orquestra WATKINS, John J. 2007 The Art of the Conductor 
Orquestra WIS, Ramona M. 2007 The Conductor as Leader 
Orquestra WITTRY, Diane 2007 Beyond the Baton 
Orquestra MEIER, Gustav 2009 The Score, the Orchestra, and the Conductor 
Orquestra BRANDÃO, José Mauricio 2011 The Art of Orchestral Conducting: an 

annotated bibliography 
CBO BAKALEINIKOFF, 

Vladimir 
1938 Elementary Rules of Conducting for Orchestra, 

Band and Chorus 
CBO HUNSBERGER, D. & 

ENRNST, Roy 
1992 (1983) The Art of Conducting 

CBO GREEN, Elizabeth 2004 (1961) The Modern Conductor 
CBO MAIELLO, Anthony e 

BULLOCK, Jack 
2009 (1996) Conducting: a Hands-On Approach 

C(B)O KENDRIE, Frank E. 1930 Handbook on Conducting and Orchestral 
Routine for the Prospective Conductor of either 
Chorus or Orchestra 

C(B)O COX-IFE, William 1964 Elements of Conducting 
C(B)O KOHUT, Daniel e GRANT, 

Joe W. 
1990 Learning to Conduct and Rehearse 

C(B)O McELHERAN, Brock 2004 (1966) Conducting Technique for Beginners and 
Professionals 

C(B)O LABUTA, Joseph A. 2009 (1982) Conducting Techniques 
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Observando a cronologia na bibliografia revisada por Brandão (2011), podemos 

observar que desde as primeiras edições que remontam ao final do século XIX e início do 

século XX, (Tabela 4) há, segundo Brandão, reflexões sobre o gestual e sobre as habilidades 

não-musicais relativas ao relacionamento humano e comunicação interpessoal na regência 

(BRANDÃO, 2001, p. 231 e 239). A partir de Stoessel (1928) num período de quarenta e um 

anos até Krone (1969), percebemos, que a ênfase recai sobre os aspectos técnicos que dizem 

mais respeito às habilidades motoras e musicais, do que propriamente ao relacionamento 

interpessoal. Isso condiz com as informações históricas, sobre o período da “Era de Ouro” da 

regência, que coincide com a expansão da radiodifusão e da televisão (BRANDÃO, 2001 p. 

8-11), onde os aspectos visuais (para o público) ganham importância  e os maestros assumem 

seu status de grandes “estrelas do pódium”.  A grosso modo, é apenas a partir dos anos 70 que 

se amplia a produção de livros que possuem uma maior preocupação didática com o ato de 

“ensinar” regência. Este fato se liga ao anterior, segundo Lebrecht, pela crise econômica que 

torna a manutenção das orquestras muito cara e a manutenção do “status” dos regentes 

convidados impraticável. (LEBRECHT, 2002, p.445-473)  

Finalizando estes comentários, o autor destaca a importância de Scherchen (1929), 

Rudolph, (1950) e Green (1961) como livros formativos que influenciaram gerações de 

maestros. Ainda os textos de Berlioz e Wagner, referidos no livro de Bamberger (1965), são 

citados no conjunto da análise que, segundo Brandão, “Fornecem uma interessante 

perspectiva, não apenas de diferentes autores, mas também de diferentes eras21” (BRANDÃO, 

2011, p. 39).  

A tabela 5 apresenta a relação das habilidades de referência, isto é, aquelas habilidades 

extraídas da literatura revisada, incluindo a sua ocorrência na literatura de Regência revisada 

por Brandão (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 It gives an interesting perspective, not only from different authors, but also from different eras.  (BRANDÃO, 
p. 39) (tradução nossa)  
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Tabela 5 - Dados resultantes da revisão de Brandão (2011) 

Natureza das  
Habilidades 

Tipo de habilidade Ocorrência na 
Bibliografia 

MUSICAIS 

Técnica gestual 115 
Técnicas de ensaio 103 

 Leitura de Partitura e Análise 90 
Performance (no pódio) 90 

Instrumentação e Orquestração 78 
Acompanhamento de solistas 65 

Leitura à primeira vista (uma voz) 64 
Teoria Musical 59 

Proficiência em um instrumento principal 47 
Detecção e correção de erros 45 

História da Música 44 
Repertório/Literatura da Área                         22 

Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)                  21 
Elaboração de Programas                                                 21 

Interpretação                                                            20 
Estética do repertório                                         9 

Prática de execução (na estante) 1 

NÃO MUSICAIS 
Conhecimento geral  1 

Relações Humanas e Liderança  162 
 

Podemos observar que os valores que se destacam são, exatamente, os que dizem 

respeito às habilidades de Relações Humanas  e Liderança, Técnica Gestual e Técnicas de 

Ensaio, que estão intrinsecamente ligados entre si no aspecto da comunicação interpessoal. 

Podemos perceber também que os valores mais baixos de ocorrência de habilidades, a 

saber, Prática de execução (na estante) e Conhecimento geral, são habilidades adquiridas ao 

longo da formação do músico que se propõe a reger, e, portanto, acreditamos que a literatura 

analisada não se ocupe das mesmas de modo destacado. Da mesma forma, a habilidade de 

Treinamento auditivo, presente nas Tabelas 2 e 3, não aparece aqui pelo mesmo motivo. 

 

6.2 Comentários relativos à bibliografia complementar sobre regência 

Semelhante ao acima exposto, nesta seção apresentaremos os dados coletados a partir da 

revisão da bibliografia complementar sobre Regência (Orquestra, Banda, Coral, CBO e 

C(B)O), incluindo os comentários correspondentes em cada caso. Assim, a tabela 6 apresenta 

a bibliografia aqui discutida. 
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Tabela 6 - Bibliografia complementar sobre regência 

Tipo Autor Ano (1º ed.) Titulo 
Orquestra PREVITALI, Fernando 1969 (1951) Guía para El Estudio de la Dirección 

Orquestal 
Orquestra SWAROWSKY, Hans 1988 Dirección de Orquesta (defensa de la Obra) 
Orquestra NETO, José Viegas Muniz 1993 A Comunicação na Regência Orquestral 
Orquestra SCARABINO, Guillermo 1999 Gradus ad Podium, variaciones sobre la 

Dirección Orquestal 
Banda GIARDINI, Mônica 2009 Sopro Novo Bandas: Caderno de Regência 
Coro RAUGEL, Félix 1966 (1948) Le Chant Choral 
Coro NEIDIG, K. e 

JENNINGS, John (org.) 
1967 Choral Director’s Guide 

Coro CARTOLANO, Ruy B. 1968 Regência: Coral, Orfeão, Percussão 
Coro THOMAS, Kurt 1971 (1935) The Choral Conductor: the technique of 

Choral Conducting in Theory and Practice 
Coro GALLO, J. A. et al 1979 El Director de Coro - Manual para la 

dirección de Coros Vocacionales 
Coro ZANDER, Oscar 1987 (1979) Regência Coral 
Coro MATHIAS, Nelson 1986 Coral, um canto apaixonante 
Coro STORTI, Carlos A. 1987 Introdução à Regência 
Coro MARTIN, Tamara 1991 Musica Coral 
Coro GARRETSON, Robert L. 1993 (1961) Conducting Choral Music 
Coro DECKER, H. e KIRK, 

Collen 
1995 (1988) Choral Conducting: focus on 

communication 
Coro MARTINEZ, Emanuel; 

SARTORI, D.; GORIA, 
P.; BRACK, R.  

2000. Regência coral: princípios básicos. 

 
Coro JUNKER, David 2013 Panoramas da Regência Coral - Técnica e 

Estéticas 
CBO CARVALHO, Reginaldo 1997 Regência Musical:Teoria e estudos práticos 
CBO BAPTISTA, Raphael 2000 (1976) Tratado de Regência - aplicada à orquestra, 

à banda e ao coro 
C(B)O LAGO Jr. Sylvio 2002 A Arte da Regência: história, técnica e 

maestros 
C(B)O ROCHA, Ricardo 2004 Regência, uma arte complexa. Técnicas e 

reflexões sobre a direção de Orquestras e 
Corais 

 

Seguindo sempre o modelo proposto, as tabelas seguirão a seqüência cronológica dos 

livros analisados, indicando em cada caso o tipo de prática de aplicação do mesmo 

(Orquestra, Banda, Coro, CBO  e C(B)O). 
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Tabela 7 - PREVITALLI - Orquestra 

Ano: 1969   Autor:  PREVITALI, Fernando   
Título: Guía para el estudio de la Dirección Orquestal 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração x  
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal   x 
Proficiência em um instrumento principal x  
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação  x 
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório  x 
Prática de execução  x 

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental) x  
Técnicas de Ensaio (vocal)  x 
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz) x  

 
NÃO MUSICAIS 

Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 

Observações: No Prefácio o autor já  define a que o livro se destina: gênero sinfônico e 

operístico. Trata-se de uma compilação de experiências e conselhos onde o autor afirma ser 

necessário um assessoramento de um maestro, que pode, se necessário, modificar os 

exercícios conforme cada caso particular. O tradutor afirma que alguns termos não foram 

traduzidos para familiarizar o aluno com as expressões de uso corrente no meio orquestral. O 

autor cita em alguns momentos a importância da “compreensão por parte do público”, (p. 9 e 

24); 4) cita a questão do arranjo na p. 15. Também apresenta um capítulo sobre a “relação de 

trabalho com o Diretor de Cena p. 37, e ainda apresenta uma seqüência de estudo na p. 39. 
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Tabela 8 - SWAROWSKY - Orquestra 

Ano: 1988           Autor: SWAROWSKY, Hans    
Título: Dirección de Orquesta (Defensa de la Obra) 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                     Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração x  
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal   x 
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação  x 
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório  x 
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental) x  
Técnicas de Ensaio (vocal)  x 
Performance (no pódio)  x 
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo  x 
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz) x  

 
 

NÃO MUSICAIS 
Conhecimento Geral x  

Relações Humanas e Liderança  x  
	  

 

Observações: Um livro escrito para leitores especializados, que estabelece  três 

condições essenciais para que um regente possa atuar qualificadamente: 1) conhecimento 

absoluto da obra; 2) domínio do “aparato ejecutante” e a capacidade de transmitir seus 

conhecimentos aos executantes e 3)  fidelidade às ideias do compositor. Acrescenta ainda a 

estas habilidades um “profundo conhecimento da literatura de referência” ao campo 

orquestral e procede analise de diversos trechos da literatura de referência em profundidade. 

Reafirma a fidelidade à partitura corroborando  a habilidade de detecção de erros. 
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Tabela 9 - NETO - Orquestra 

Ano: 1993  Autor: NETO, José Viegas Muniz      
Título: A Comunicação na Regência de Orquestra 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical  x 
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal   x 
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação x  
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório  x 
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual  x 
Técnicas de Ensaio (instrumental) x  
Técnicas de Ensaio (vocal)  x 
Performance (no pódio)  x 
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros  x 
Leitura à primeira vista (uma voz)  x 

 
NÃO MUSICAIS 

Conhecimento Geral  x 
Relações Humanas e Liderança   x 

	  

 

Observação: O autor “Limita-se à comunicação das expressões gestuais do regente de 

orquestra, procurando decodificar e transmitir o discurso musical através do conhecimento 

dos gestos regenciais” (p.11). 

A bibliografia de referência em Regência apresenta apenas 2 (dois) livros específicos: 

Scherchen e Zander. 
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Tabela 10 - SCARABINO - Orquestra 

Ano: 1999 Autor: SCARABINO, Guillermo  
Título: Gradus ad Podium - Variaciones sobre la Dirección Orquestal 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUSICAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração x  
Elaboração de Arranjos x  
Técnica Vocal   x 
Proficiência em um instrumento principal x  
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação  x 
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório x  
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental) x  
Técnicas de Ensaio (vocal)  x 
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz)  x 

NÃO MUSICAIS 
Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
Observações:  O autor apresenta seus pontos de vista sobre o problema da direção 

orquestral e sua pedagogia. O livro é destinado aos estudantes desta especialidade e espera 

contribuir com aportes para interdisciplinaridade deste tipo de conhecimento. O autor ainda faz 

referência à fundamentos éticos em relação a fidelidade à Obra, e o dever moral de reconhecer as 

próprias limitações e as de seus músicos (p.7). Apresenta no Cap. 3 uma abordagem Semiótica do 

processo de interpretação e no mesmo capítulo apresenta 5 princípios básicos para a regência 

orquestral: 1) comunicação, 2) conteúdo, 3) meio, 4) fim (a realização) e 5) o produto. No cap. 8 

Repertório de Estudio y Pratica (p.143) termina com regras de etiqueta/comportamentos formais 

que um maestro deve conhecer. Há ainda um longo capítulo sobre especificidades do uso da 

batuta. Musicalidade à parte, o autor lista 4 condições inatas: 1 -Inteligência-capacidade de 

abstração-imaginação sonora; 2 - força de vontade; 3 - Acuidade e treinamento auditivo; 4 - Total 

controle voluntário do movimento corporal. Apresenta um Plano de estudos para a formação do 

Regente e inclui o conhecimento dos idiomas inglês, francês, alemão, italiano e latim (p.19). O 

autor tece ainda, algumas considerações sobre  os “Retoques de orquestación”.  
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Tabela 11 - GIARDINI - Banda 

Ano: 2009  Autor: GIARDINI, Mônica      
Título: Sopro Novo Bandas: Caderno de Regência 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical  x 
História da Música  x 
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal   x 
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação  x 
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório x  
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental) x  
Técnicas de Ensaio (vocal)  x 
Performance (no pódio)  x 
Acompanhamento de solistas  x 

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros  x 
Leitura à primeira vista (uma voz)  x 

NÃO MUSICAIS 
Conhecimento Geral  x 
Relações Humanas e Liderança   x 

	  

 
Observações: Na Introdução, a autora define o livro como um “manual de instruções 

básicas para o maestro de Banda. [...] além de suas qualidades inatas para o cargo (sic)[...] A 

proposta não é ensinar a reger, mas sim, fornecer um repertório de gestos que possa auxiliar o 

estudante de regência ou o maestro iniciante” (p.2). O texto possui muitas afirmações 

contraditórias: afirma que os princípios gestuais da Banda se aplicam também à orquestra e ao 

coro e se contradiz na sequência quando por exemplo, faz referência  à “instruções de 

movimentação militar (p.35), utilização de gestos passivos, utilização da mão esquerda” entre 

outras, o que se contrapõe à Bibliografia apresentada. 
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Tabela 12 - RAUGEL - Coro 

Ano: 1966   Autor: RAUGEL, Félix    
Título: Le Chant choral 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                     Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal  x  
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação  x 
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório  x 
Prática de execução  x 

 
 

Específicas 

Técnica Gestual  x 
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio)  x 
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz)  x 

 

NÃO MUSICAIS Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
Observações: Embora o livro trate essencialmente de Canto Coral, também aborda 

temas relativos à Regência e às obrigações de ensino e treinamento que o maestro deve 

repassar ao grupo. Possui apenas dois capítulos: Cap. 1 - História do Canto Coral e Cap. 2 - 

Técnica do Canto Coral  onde são abordadas Metodologias de ensino específico de problemas 

relativos à palavra como cortes em consoantes, afinação de vogais, problemas rítmicos e de 

afinação. 
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Tabela 13 - NEIDIG e JENNINGS - Coro 

Ano: 1967    Autor(es): NEIDIG, Kenneth L. and JENNINGS, John W.      
Título: Choral Director’s Guide 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical  x 
História da Música  x 
Leitura de Partitura e Análise  x 
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos x  
Técnica Vocal   x 
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação  x 
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório  x 
Prática de execução  x 

 
 

Específicas 

Técnica Gestual  x 
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio)  x 
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo  x 
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz)  x 

 
NÃO MUSICAIS 

Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
 

Observações: O livro é uma coletânea de textos sobre vários aspectos da profissão de 

regente coral, escritos por  treze (13) professores (regentes) de universidades e Colleges norte-

americanos, que, segundo os organizadores, possuem muitos anos de experiência e reconhecida 

competência em sua área; os textos abordam mais os aspectos referentes as habilidades não-

musicais. Vários artigos enfatizam aspectos referentes à Literatura Coral apropriada às diferentes 

faixas etárias, com indicação de peças, seguidas de Editora e número de catálogo, o que sugere 

um amplo material didático disponível no mercado na época. 

Curiosamente o único texto escrito pelos Organizadores - prefácio - apresenta nove tópicos 

que não serão resolvidos com o estudo formal em classes de regência. Destacamos os seguintes: 

como achar música de boa qualidade para treinamento e performance, como manter o interesse 

dos alunos, como produzir um espetáculo que não será assistido apenas por parentes e amigos e 

como organizar um currículo de estudos para desenvolvimento pessoal e profissional.  
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Tabela 14 - CARTOLANO - Coro 

Ano: 1968     Autor: CATOLANO, Ruy Botti     Título: Regência: Coral, Orfeão, Percussão 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical  x 
História da Música  x 
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal  x  
Proficiência em um instrumento principal x  
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s) x  
Interpretação x  
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório  x 
Prática de execução  x 

 
 

Específicas em 
Regência 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental) x  
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas  x 

 

Específicas 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz) x  

 

NÃO MUSICAIS Conhecimento Geral  x 
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
Observações: Em concordância com o título o conteúdo é voltado para a utilização do 

Canto Coral em escolas primárias e secundárias, ainda muito ligado ao Canto Orfeônico de 

Villa-Lobos, embora a edição consultada seja de 1968. Quando o autor se refere à percussão, 

está especificamente falando de “Bandinhas Rítmicas” e “Conjuntos Melo-Ritmicos”(p.115), 

com acompanhamento de instrumentos melódicos/harmônicos, sendo um capítulo muito 

pequeno do livro. 
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Tabela 15 - THOMAS - Coro 

Ano: 1971    Autor: THOMAS, Kurt 
Título: The Choral Conductor: the technique of choral conducting in theory and practice 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos x  
Técnica Vocal  x  
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s) x  
Interpretação x  
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório  x 
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz) x  

 

NÃO MUSICAIS Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
Observações: Um dos principais livros sobre Regência coral da literatura de referência e 

que ao contrário de outro livros importantes, indica o treinamento gestual em espelho (com as 

duas mãos). No cap.1 - Natural Ability / Qualifications that can be acquired discorre sobre o 

primeiro termo citando alguns autores, como sendo uma  questão polêmica; já o segundo 

termo, é apontado pelo autor como uma condição possível de ser ensinada, necessária ao 

trabalho do maestro.  No cap. 2 – descreve uma situação ideal de ensino-aprendizagem de 

Regência: uma classe de 6 a 10 alunos onde 1 rege, os outros cantam e o professor comenta. 

No cap. 3 afirma: “um coro de voluntários é preferível à um coro profissional/pago. Encerra 

com observações gerais sobre a Literatura Coral e Planejamento de Programas e apresenta 

uma Bibliografia Selecionada nas áreas de Técnica de Regência, Técnica Vocal, História e 

Literatura. 
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Tabela 16 - GALLO et al - Coro 

Ano: 1979       Autor(es): GALLO, GRAETZER, NARDI e RUSSO 
Título: El Director de Coro - manual para la Dirección de Coros Vocacionales 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal  x  
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação x  
Repertório / Literatura da Área x  
Elaboração de Programas x  
Estética do Repertório x  
Prática de execução  x 

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz) x  

 

NÃO MUSICAIS Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
Observações: Cada capítulo foi escrito por um dos autores: NARDI - El significado 

sócio-cultural del canto vocacional + Organización de coros; RUSSO - El director de coro; 

GRAETZER - La interpretación + Revisión y Analisis de 9 partituras corales; GALLO - 

Repertório y Audición: breve catálogo de obras. O livro apresenta o termo “Significado sócio-

cultural do canto vocacional” para designar a manifestação artística mais acessível à distintos 

grupos sociais (p.11); Também discute as condições prévias para direção: conhecimentos 

musicais mínimos (p.31) o que é diferente de “inborn talents”, citado por alguns autores de 

língua inglesa, como uma condição prévia para a Regência. 
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Tabela 17 - ZANDER - Coro 

Ano: 1979           Autor: ZANDER, Oscar 
Título: Regência Coral 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal  x  
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s) x  
Interpretação x  
Repertório / Literatura da Área x  
Elaboração de Programas x  
Estética do Repertório x  
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz) x  

 

NÃO MUSICAIS Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
Observações: Um dos livros mais completos em língua portuguesa, levando-se em 

consideração o ano em que foi escrito. Por não indicar revisão na reimpressão, compreende-se 

a posição do autor quando afirma “que se abandone a prática de cantar arranjos” (p. 14) pois a 

música popular brasileira ainda não possuía naquela época o reconhecimento que possui hoje. 

Destacamos ainda dois trechos que dizem respeito a essa pesquisa: 1) “na regência coral não 

se usa batuta, pois os movimentos e gestos das mãos e dedos tem papel importantíssimo, 

principalmente em se tratando de nuances” (p.17) e 2) “a condição sine qua non é ter talento e 

saber liderar” (p.20) 
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Tabela 18 - MATHIAS - Coro 

Ano: 1986    Autor: MATHIAS, Nelson 
Título: Coral, um canto apaixonante 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos x  
Técnica Vocal  x  
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação x  
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório  x 
Prática de execução  x 

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz)  x 

NÃO MUSICAIS 
Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
Observações: O autor da ênfase ao treinamento auditivo e musicalizador a ser feito com 

os coralistas além de uma grande ênfase também na Expressão Corporal: que ele cita como 

“atividades para crianças-adultas” (sic) (p. 66-73). A Bibliografia apresentada (28 livros), 

consta de 3 de técnica vocal, 5 de regência e todos os outros de psicologia e áreas correlatas. 
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Tabela 19 - STORTI - Coro 

Ano: 1987     Autor: STORTI, Carlos Alberto 
Título: Introdução à Regência 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                     Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical  x 
História da Música  x 
Leitura de Partitura e Análise  x 
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal  x  
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação  x 
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório  x 
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio)  x 
Acompanhamento de solistas  x 

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros  x 
Leitura à primeira vista (uma voz) x  

 

NÃO MUSICAIS Conhecimento Geral  x 
Relações Humanas e Liderança   x 

	  

 
Observações: O livro é uma “introdução ao estudante, nesta técnica (sic)”; é dividido 

em duas partes: A primeira sobre técnica vocal em nível aprofundado e a segunda chamada de 

Introdução à regência com um brevíssimo histórico onde é citado o Tratado de Música de 

Elias Salomon (que não aparece na Bibliografia) como o primeiro a exercer a função de 

corrigir os cantores (mas não cita a fonte de onde saiu esta informação); o último item, 

“Técnicas de Ensaio”, apresenta 18 tópicos gerais de como tornar o ensaio menos cansativo; o 

livro entrou nesta seleção por ser o único que temos conhecimento, que foi editado com a 

finalidade de servir como livro texto do ensino da disciplina, por uma Universidade Federal. 
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Tabela 20 - MARTIN - Coro 

Ano: 1991     Autor: MARTIN, Tamara 
Título: Musica Coral 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                     Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal   x 
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação  x 
Repertório / Literatura da Área x  
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório x  
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual  x 
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio)  x 
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo  x 
Detecção e correção de erros  x 
Leitura à primeira vista (uma voz) x  

 

NÃO MUSICAIS Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança   x 

	  

 
Observações:  Descreve na Introdução que o objetivo do trabalho é servir de livro-texto 

para a cadeira de Literatura Coral do curso superior de Direção Coral; possui uma excelente e 

concisa descrição de fatores estilísticos relativos aos diversos períodos históricos musicais 

referentes à música coral até o séc. XX. Possui três apêndices: Bibliografia (complementar), 

Discografia e [índice de] Partituras para estudos complementares.  

Por ter sido editado em Cuba e possuir uma orientação Marxista, dá ênfase aos 

compositores contemporâneos desta ideologia. Encontramos apenas dois erros de 

nacionalidade: apresenta Ginastera como brasileiro e Camargo Guarnieri com argentino. 
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Tabela 21 - GARRETSON - Coro 

Ano: 1993   Autor: GARRETSON, Robert L. 
Título: Conducting Choral Music 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos x  
Técnica Vocal  x  
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação x  
Repertório / Literatura da Área x  
Elaboração de Programas x  
Estética do Repertório x  
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz) x  

 

NÃO MUSICAIS Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
Observações: Este é um livro que abrange todos os aspectos que se espera de um 

regente coral, com exceção dos itens “proficiência em um instrumento principal” e “domínio 

razoável de instrumento(s) secundário(s)”. Acreditamos que isso se deve ao fato de, dentro da 

cultura escolar norte americana, ser óbvio que uma pessoa que se proponha a reger, possua 

proficiência em um instrumento. Cada capítulo do livro termina com 3 tópicos de 

aprofundamento: Topics for Discussion, Selected Readings and Videotapes, o que demonstra 

a preocupação didática do autor. 

No Prefácio o autor indica que este livro é destinado a regentes de corais escolares 

(todos os níveis), corais de igrejas, corais comunitários e estudantes de regência em geral  e 

que a seqüência de apresentação foi baseada nos programas adotados nas escolas e 

universidades que ensinam regência coral, nos métodos (de regência) e escolas secundárias de 

música (secondary school music) p. xiv 
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Tabela 22 - DECKER e KIRK - Coral 

Ano: 1995  Autor(es): DECKER, Harold A. e KIRK, Collen J. 
Título: Choral Conducting - focus on communication 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                     Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos x  
Técnica Vocal   x 
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s) x  
Interpretação x  
Repertório / Literatura da Área x  
Elaboração de Programas x  
Estética do Repertório x  
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz) x  

 
NÃO MUSICAIS 

Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
Observações: No Prefácio os autores explicam que este livro foi pensado para servir de 

guia aos estudantes de Regência Coral dos cursos superiores. Os autores também reconhecem 

a importância de se usar um repertório de qualidade para desenvolver a musicalidade e 

compreensão nos cantores, dos diferentes tipos de “expressão artística” que pode ser 

encontrada nos diferentes períodos e estilos da música coral e por isso inclui um capítulo 

intitulado: Music for Class Study and Conducting. Apresenta 4 apêndices interessantes: A) 

Projects for Students of Conducting, B) Guides for Teachers of Conducting Classes, C) 

Capitalization of Titles and Pronunciation Guides, D) Selected Repertory - children’s, 

adolescents’, treble and male choruses and music for the church choir. 
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Tabela 23 - MARTINEZ et al - Coro 

Ano: 2000   Autor(es): MARTINEZ, Emanuel, SARTORI, Denise, GORIA, Pedro e BRACK, Rosemary 
Título: Regência Coral: princípios básicos 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical  x 
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal  x  
Proficiência em um instrumento principal x  
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação x  
Repertório / Literatura da Área x  
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório x  
Prática de execução  x 

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal)  x 
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas  x 

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo  x 
Detecção e correção de erros  x 
Leitura à primeira vista (uma voz) x  

 

NÃO MUSICAIS Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
Observações:  Como o próprio titulo diz, um livro básico de conceitos gerais no que 

tange à Regência; os capítulos sobre canto, fisiologia da voz e fonoaudiologia, escritos por 

Sartori, Gória e Brack, são mais aprofundados. 
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Tabela 24 - JUNKER - Coro 

Ano: 2013  Autor: JUNKER, David 
Título: Panoramas da Regência Coral - Técnica e Estética 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música  x 
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal  x  
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s) x  
Interpretação x  
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório  x 
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz)  x 

 
NÃO MUSICAIS 

Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 

Observações:  O livro foi incluído por ser o último lançamento editorial no Brasil destinado 

ao ensino de regência até o momento; Prefácio de Bohumil Med que aponta a falta de manuais 

específicos para a formação do regente. O livro é dividido em quatro partes: 1) O canto coral 

como atividade de educação musical, social e desenvolvimento do ouvido musical; 2) Princípios 

filosóficos do regente educador; 3) Técnicas gestuais de regência e 4) Interpretação musical que 

leva à sensibilidade estética (graça sublime)(sic). Por esta divisão percebe-se que a intenção do 

autor é abranger o maior número possível de tópicos essenciais à formação de um regente. 

Verifica-se também o peso dado aos assuntos enfocados: dois capítulos relativos à filosofia 

educacional especialmente à educação musical, um capítulo para o gestual e um capítulo sobre 

interpretação com ênfase na Doutrina dos Afetos. Todo o livro é perpassado pela visão mística 

que o autor possui da função do regente  e que se materializa em sua proposição da 

nomenclatura “graça sublime”, para a experiência estética. O autor é professor da UNB e possui 

toda a sua formação (graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado) na área de regência. 
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Tabela 25 - CARVALHO - CBO 

Ano: 1997  Autor: CARVALHO, Reginaldo 
Título: Regência Musical: teoria e estudos práticos 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música  x 
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração x  
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal   x 
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s) x  
Interpretação  x 
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório  x 
Prática de execução  x 

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental) x  
Técnicas de Ensaio (vocal)  x 
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz)  x 

 
 

NÃO MUSICAIS 
Conhecimento Geral x  

Relações Humanas e Liderança   x 
	  

 

Observações: O texto apresenta vários tópicos de uma linha: o livro está escrito em 

forma de enciclopédia, quase um dicionário.  Destina-se aos alunos de regência, e extrapola 

seus objetivos quando, por exemplo, aconselha ao regente se inscrever na Ordem dos Músicos 

do Brasil (p. 33), uma obrigatoriedade que a justiça brasileira já determinou o fim, há alguns 

anos;  Na p. 129, uma informação que nos causou espanto: “em princípio devem ser evitadas 

(no coral) pessoas com tiques e defeitos físicos ridículos”, e na p.141 o autor insiste: “um dos 

tópicos da seleção vocal é a ‘aparência física’. 

 Percebe-se uma grande preocupação em recriar a terminologia como por exemplo: 

Virago (mulher que canta grave); coral cinético (cênico); mantença (posição do regente); voz 

“caprina” dentre outros. O autor ainda afirma que somente após a I Guerra Mundial, surgiu 

em Paris a Classe de Prática de Orquestra e em consequência o ensino sistemático da 

Regência Instrumental, porém não cita a fonte de onde provém essa informação. 
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Tabela 26 - BAPTISTA - CBO 

Ano: 2000    Autor: BAPTISTA, Raphael 
Título: Tratado de Regência- aplicada à orquestra, à banda de música e ao coro 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música  x 
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal   x 
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s) x  
Interpretação  x 
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório  x 
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental)  x 
Técnicas de Ensaio (vocal)  x 
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas  x 

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo  x 
Detecção e correção de erros  x 
Leitura à primeira vista (uma voz)  x 

NÃO MUSICAIS Conhecimento Geral  x 
Relações Humanas e Liderança   x 

	  

 
Observações: Na Apresentação (p.4) o autor indica o propósito do livro: “metodizar a 

aprendizagem da gesticulação” e advoga para si  a exclusiva autoria do método. Visa atingir 

alunos de regência e prática de conjunto. 
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Tabela 27 - ROCHA - C(B)O 

Ano: 2004  Autor: ROCHA, Ricardo 
Título: Regência, uma arte complexa 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical x  
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração x  
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal  x  
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s) x  
Interpretação x  
Repertório / Literatura da Área  x 
Elaboração de Programas x  
Estética do Repertório  x 
Prática de execução x  

 
 

Específicas 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental) x  
Técnicas de Ensaio (vocal) x  
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas x  

 

Habilidades de 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo x  
Detecção e correção de erros x  
Leitura à primeira vista (uma voz) x  

NÃO MUSICAIS Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
Observações: O autor discorre sobre o que seria “talento natural” e sobre como 

desenvolvê-lo:  
“Passar a vida investindo na habilitação dos pontos fracos significa apenas 
alcançar, no máximo, a mediocridade como resultado do esforço 
empenhado, como também perder o precioso tempo que dispomos para o 
desenvolvimento e o alcance da excelência nos pontos fortes que possuímos. 
[...] Devemos procurar crescer e nos desenvolver naquilo em que somos 
bons, até nos tornarmos o que somos, ou seja, o que sempre fomos em 
potencial, ao invés de gastarmos tempo querendo consertar, melhorar ou 
aperfeiçoar aquilo em que não somos bons. É suficiente manter nossas 
fraquezas e más inclinações sob controle. Empenhar-se em modificá-las, 
ainda que com chance de sucesso, pode custar o preço da não-realização das 
próprias potências”. (ROCHA, 2004, p 30-31) 

 

Polêmico com relação ao gestual: realiza uma crítica a um dos principais autores 

internacionais, Max Rudolph e chega à minúcia de descrever a musculatura usada no ato da 

regência. 
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Tabela 28 - LAGO - C(B)O 

Ano: 2002    Autor: LAGO Jr., Sylvio 
Título: A Arte da Regência: história, técnica e maestros 

Conteúdos 
Habilidades                                                                                                                      Sim - Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerais 

Teoria Musical  x 
História da Música x  
Leitura de Partitura e Análise x  
Instrumentação e Orquestração  x 
Elaboração de Arranjos  x 
Técnica Vocal   x 
Proficiência em um instrumento principal  x 
Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s)  x 
Interpretação x  
Repertório / Literatura da Área x  
Elaboração de Programas  x 
Estética do Repertório x  
Prática de execução  x 

 
 

Específicas em 
Regência 

Técnica Gestual x  
Técnicas de Ensaio (instrumental) x  
Técnicas de Ensaio (vocal)  x 
Performance (no pódio) x  
Acompanhamento de solistas x  

 

Específicas 
Percepção 
auditiva 

Treinamento Auditivo  x 
Detecção e correção de erros  x 
Leitura à primeira vista (uma voz)  x 

NÃO MUSICAIS 
Conhecimento Geral x  
Relações Humanas e Liderança  x  

	  

 
Observações:  O livro é dividido em 3 partes desiguais em tamanho, sendo a primeira 

relativa à história da regência e abordagens superficiais da parte técnica; a segunda de igual 

tamanho sobre a vida de grandes maestros de orquestra, e a terceira de 7 páginas referente a 

um texto de Francisco Mignone sobre regência. Útil para formação geral. 
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6.3 Quantificação dos dados obtidos na bibliografia 

Depois de revisar a bibliografia na área de Regência (tanto a já discutida por Brandão 

quanto a aqui acrescida) obtivemos uma quantificação geral apresentada a seguir. 

 

Tabela 29 - Quantificação da bibliografia por tipo de Regência 

Literatura referente à área de Quantidade 
Orquestra 57 

Coro 12 
Banda 1 
CBO 9 

C(B)O 7 
Total 85 

 

Chamaremos de Habilidades de Referência, as habilidades extraídas da literatura 

revisada e que serão quantificadas segundo a fórmula abaixo, para efeito de comparação e 

análise. O Percentual Ponderado é uma operação matemática que expressa, em percentuais, o 

número de ocorrências de cada habilidade no total de livros revisados  e que nos permite 

avaliar o quanto dessas habilidades será aproveitado no componente curricular Regência, a ser 

avaliado na seqüência. 

 

Quadro 1 - Fórmula do percentual ponderado 

Fórmula: 
 

100 * O 
------------ = PP 
 ∑O 

 

 

O à número de ocorrência de cada habilidade de referência na bibliografia 

∑O à Soma total das ocorrências das habilidades de referência na bibliografia 

PP à Percentual Ponderado 

 

O referido percentual será apresentado a seguir, na tabela 30, onde relacionaremos  as 

habilidades de referência e a sua ocorrência no total da literatura de Regência revisada. 
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Tabela 30 - Quantificação e percentuais das Habilidades de Referência em Regência 

Natureza das  
Habilidades 

Tipo de habilidade Ocorrência na 
Bibliografia 

Percentual 
Ponderado 

Musicais 

Técnica gestual 133 ~ 10,02% 

Técnicas de ensaio (instrumental) 111 ~ 8,36% 

 Leitura de Partitura e Análise 109 ~ 8,21% 

Performance (no pódio) 105 ~ 7,91% 

Instrumentação e Orquestração 83 ~ 6,25% 

Acompanhamento de solistas 81 ~ 6,10% 

 Leitura à primeira vista (a uma voz) 76 ~5,73% 

Teoria Musical 74 ~ 5,58% 

Detecção e correção de erros 60 ~4,52% 

História da Música 58 ~ 4,37% 

Proficiência em um instrumento principal 51 ~ 3,84% 

Interpretação                                                                               31 ~ 2,34% 

Domínio razoável de instrumento(s) secundário(s) 29 ~ 2,19% 

Repertório/Literatura da Área                         29 ~ 2,19% 

Elaboração de Programas                                                 26 ~ 1,96% 

Estética do repertório                                         18 ~ 1,36% 

Técnicas de ensaio (vocal) 15 ~ 1,14% 

Prática de execução  13 ~ 0,98% 

Treinamento auditivo 12 ~ 0,90% 

Técnica Vocal 9 ~ 0,68% 

Elaboração de Arranjos                                                      8 ~ 0,60% 

Não Musicais Relações Humanas e Liderança 178 ~13,41% 

Conhecimento Geral                                                                                                              18 ~ 1,36% 
 TOTAL 1.327 100,00% 

 
Como pudemos observar neste capítulo, em concordância com Grings (2011) e outros 

autores citados anteriormente, a habilidade de referência de técnica gestual aparece de forma 

destacada (10,02%) como principal habilidade musical que um regente deve desenvolver. A 

segunda habilidade musical (técnicas de ensaio) relaciona-se diretamente com a habilidade 

não musical mais destacada: Relações Humanas e Liderança, que apresenta o valor ponderado 

mais alto (13,41%), o que era de se esperar, pois é nos ensaios que o regente deve demonstrar 

sua capacidade de liderança e conhecimento de relações humanas. 
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Cabe comentar que a habilidade de Técnica de Ensaio (instrumental) tem um valor 

maior do que a habilidade de Técnica de Ensaio (vocal) devido a termos tomado como 

referência o trabalho de Brandão (2011) que é focado na regência para orquestra. 

As habilidades de Leitura de Partitura e Análise (8,21%), demonstram claramente o que 

se espera do domínio técnico do texto musical que um regente deve possuir. Finalizando essa 

faixa em torno dos 8 por cento, temos a habilidade de Performance no pódio (7,91%) que 

reflete o conhecimento que se adquire praticando seu ofício, em qualquer área de 

conhecimento. 

Percebemos também uma segunda faixa que vai dos 3 aos 6 %, e que dizem respeito a 

habilidades que são predominantemente técnicas, adquiridas por estudos básicos da área 

musical. 

Observando a terceira faixa de ocorrências ponderadas, que vai de zero a 2%, apresenta-

se uma discrepâncias entre os valores obtidos, oriundos da diferença entre os tipos de 

habilidades e a bibliografia analisada. As habilidades Técnicas de ensaio -vocal (1,14%), 

Técnica Vocal (0,68%) e Elaboração de Arranjos (0,60%) são importantes dentro da subárea 

da regência coral, como será visto no cap. 8 dessa Tese. 

Procederemos a seguir à análise dos marcos normativos na legislação brasileira que 

regulam tanto a formulação dos cursos de Licenciatura em Música, quanto à inclusão do 

componente curricular Regência nesses cursos.                              
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7 OS MARCOS NORMATIVOS REFERENTES AOS CURSOS DE LICENCIATURA 

EM MÚSICA 

 

Hierarquicamente analisaremos os marcos normativos a partir da LDB 9.394/96 que 

estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional em direção aos seus procedimentos 

regulatórios oriundos do Conselho Nacional de Educação Superior (CNE) e Câmara de 

Educação Superior (CEP) que emitiram Pareceres e Resoluções para a aprovação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Música, que é um Ato 

Normativo do poder executivo. 

 

 7.1 Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394 de 20/12/199622  

O projeto inicial da Lei de diretrizes e bases que aqui discutimos, surgiu em 1988, mas 

só foi aprovado oito anos depois, em 1996. Segundo CARNEIRO (2012) 

“Os grandes eixos da Lei 9.394/96 estão identificados pelas seguintes 
definições relevantes: i) conceito abrangente de educação; ii) vinculação da 
educação com o mundo do trabalho e com as diferentes práticas sociais; iii) 
padrões mínimos de qualidade de ensino; iv) pluralidade de formas de 
acesso aos diversos níveis de ensino [...]; v) avaliação da qualidade do 
ensino pelo Poder Público; vi) definição das  responsabilidades da União, 
dos estados, dos municípios, das escolas e dos docentes; vii) configuração 
dos sistemas federal, estaduais e municipais de ensino; viii) mapa conceitual 
preciso da educação escolar e da educação básica; ix) requisito de relação 
adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as 
condições materiais da escola; x) construção da identidade do Ensino Médio; 
xi) resgate da natureza e da finalidade da educação profissional; xii) precisão 
conceitual para os elementos de despesas no âmbito da manutenção e do 
desenvolvimento do ensino; xiii) fortalecimento das fontes e dos canais de 
financiamento da educação [...]; xiv) reconfiguração de toda a base 
curricular tanto da educação básica como um todo, como do Ensino Médio 
em particular. (CARNEIRO, p.20) 

 

Tais eixos são discriminados em Títulos, Capítulos e Seções, conforme o Quadro a 

seguir, retirado de CARNEIRO (2012, p.35): 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos- LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996.Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>  acesso em 15/03/2015 
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Quadro 2 - Estrutura Básica da Lei 9.394/96 

Título I - Da Educação 
Título II - Dos princípios e fins da educação nacional 

Título III - Do direito à educação e do dever de educar 
Título IV - Da organização da educação nacional 

Título V - Dos níveis e das modalidades de educação e ensino 
Capítulo I - Da composição dos níveis escolares 

Capítulo II - Da Educação Básica 
Seção I - Das disposições gerais 

Seção II - Da Educação Infantil 
Seção III - Do Ensino Fundamental 

Seção IV - Do Ensino Médio 
Seção V - Da educação de jovens e adultos 

Capítulo III - Da educação profissional 
Capítulo IV - Da educação superior 

Capítulo V - Da educação especial 
Título VI - Dos profissionais da educação 

Título VII - Dos recursos financeiros 
Título VIII - Das disposições gerais 

Título IX - Das disposições transitórias 

 

Além de alguns aspectos gerais necessários serão analisados também aqueles que se 

relacionam ao ensino de música e, mais particularmente, o caput do Art. 62 e seu § 5º que 

tratam dos cursos de Licenciatura. 

Embora a única referência que a LDB faz ao ensino de música seja no Art. 26 (§ 6o ) da 

Seção I (Das Disposições Gerais) no CAPÍTULO II (DA EDUCAÇÃO BÁSICA), e que 

estabelece que “A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 

curricular de que trata o § 2o deste artigo.”23, a importância que a LDB/96 confere à cultura e, 

por conseguinte, às artes, pode ser identificada já em seu início, bem como o pluralismo de 

concepções pedagógicas: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Incluído pela Lei nº 11.769, de 2008 
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• Título I - Da Educação  

• Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
[...] 

• Título II - Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 
[...] 

• Art. 3 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 
a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;  
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
[...] 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar,o trabalho e as práticas sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial (incluído pela Lei nº 12.796, 
de 2013) 
[...] 

 
Percebemos no texto acima citado, diversos aspectos que se mostrarão presentes nos 

PPC analisados das universidades na próxima seção desta Tese. Da mesma forma que se 

apresentam também os seguintes artigos, relacionados diretamente ao ensino superior:  

 
• Capítulo IV - Da Educação Superior 

 
• Art. 43 - A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 
[...] 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica 
e tecnológica geradas na instituição;  
[...] 
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• Art. 46 - A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de 
instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, 
periodicamente, após processo regular de avaliação. (Vide Lei nº 10.870, de 2004)  

[...] 
• Art. 47 - Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no 

mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos 
exames finais, quando houver. 

[...] 
Parágrafo 2º - Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 
aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos 
seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 
[...] 

Art. 51 - As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao 
deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta 
os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os 
órgãos normativos dos sistemas de ensino.  

[...] 
• Art. 53 - No exercício de sua autonomia, são asseguradas às Universidades, sem prejuízo 

de outras, as seguintes atribuições: 
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação 
superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for 
o caso, do respectivo sistema de ensino; 
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 
gerais pertinentes; (BRASIL, 1996) 
 

Podemos perceber por este resumido extrato que o tripé ensino-pesquisa-extensão, é 

estabelecido firmemente, principalmente no Art. 43, em seus incisos destacados, que se 

referem explicitamente à “pesquisa e investigação científica” e a “prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade”, bem 

como “promover a extensão, aberta à participação da população”.  

Segundo nosso entendimento, o componente curricular Regência, é, dentro do curso de 

Licenciatura em Música, o componente que mais se aproxima do que preconiza a Lei, pois, 

com será visto no cap. 8, em diversos PPC é anunciada, no Perfil do Egresso, a possibilidade 

de reger corais comunitários, bandas de música e orquestras de projetos sociais. 

Com relação ao curso de Licenciatura em geral, o Art. 62 diz o seguinte: 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima (grifo 
nosso) para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na 
modalidade normal.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
§ 1º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 
capacitação dos profissionais de magistério. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 
2009).(BRASIL, 2014) 



65	  
	  

 
O curso de Licenciatura se encontra também, claramente especificado no Art. 62 como 

“formação mínima” para a atuação no ensino, o que nos leva agora a analisar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o funcionamento deste curso, e sua especificidade com relação ao 

componente curricular Regência. 

 

7.2 As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e a Resolução CNE/CES nº 2/2004 

Ao Conselho Nacional de Educação (CNE) através de suas Câmara de Educação 

Superior (CES) e Câmara de Educação Básica (CEB), coube a tarefa, expressa em vários 

pontos da LDB/96 de elaborar as Diretrizes Curriculares para todas as áreas de conhecimento, 

sendo então criada a Comissão de Especialistas de Ensino - CEE-MUSICA24 que, juntamente 

com seus consultores e a comunidade acadêmica, concluíram em julho de 1999 as Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Música que só foi aprovada cinco anos depois pelo CNE/CES, 

através da Resolução nº 2 de 08 de março de 2004.(BRASIL, 2004) 
De acordo com esse documento, a partir da área de conhecimento ‘Música’, 
os cursos podem oferecer habilitações específicas em subáreas de formação 
de recursos humanos. as Diretrizes deixam margem à construção de 
propostas ‘mais amplas e inovadoras’, além de sinalizarem sete subáreas 
representantes da atual realidade da área de Música, a saber: Práticas 
Interpretativas, compreendendo Instrumento/Voz e Regência; (grifos 
nossos) Composição; Educação Musical; Produção Cultural; Música 
Popular; Tecnologia em Música e Musicoterapia. Para o exercício 
profissional, as modalidades de diplomação incluem Licenciatura e 
Bacharelado, dependendo da habilitação em questão25. (PIRES, 2003, p.3) 

 

Torna-se importante ressaltar que esse processo de construção das Diretrizes, vem 

amparado em Pareceres dos quais destacamos o Parecer CNE/CES nº 146/2002 que aprova as 

DCN dos cursos de Graduação em Música, o Parecer CNE/CES nº 067/2003 - que serve de 

referencial para as DCN de 2004, o Parecer CNE/CES nº 195/2003 - que  propõe o texto da 

DCN dos cursos de graduação Musica, Teatro, Dança e Design, e que se transformam em 

Resoluções após análise acurada das Câmaras do MEC.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 A Comissão foi composta por: Dra. Alda Oliveira - UFBA (Presidente), Dra. Liane Hentschke - UFRGS 
(Secretária) Dra. Maria Lúcia Pascoal - UNICAMP, tendo como consultores: Dr. Celso Loureiro Chaves - 
UFRGS, Dra. Elizabeth Rangel - UNICAMP, Dr. Jamary Oliveira - UFBA e Dra. Jusamara Souza - UFRGS. 
(PPC UFSCar, 2007, p. 17) 
25 A autora aponta a existência de “quase cem nomenclaturas diferentes” para os 5 cursos superiores de música 
do país. (p.3) 
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O próximo documento mais importante é a Resolução CNE/CES nº 02/2004 que dispõe 

sobre a duração e a carga horária dos cursos de Licenciatura e aprova as DCN do curso de 

graduação em música, a que trata especificamente de Regência. Apresentamos a seguir, a 

Resolução nº 2/2004, com sua ementa entre aspas, acompanhada de artigos selecionados em 

virtude de tratarem dos diversos aspectos através dos quais será avaliado o conteúdo 

curricular Regência nos cursos de Licenciatura em Música, como o são os PPC, as cargas 

horárias, ementas, programas, conteúdo, planos de ensino, metodologia e bibliografia. 
“Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Música e dá outras providências”  
Art. 1º - O curso de graduação em Música observará as Diretrizes 
Curriculares Nacionais aprovadas nos termos desta Resolução. 
Art. 2º - A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa 
através de seu projeto pedagógico [...] além do regime acadêmico de oferta e 
de outros aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 
Parágrafo 1º - O Projeto Pedagógico de Curso, [PPC] (grifo nosso) além da 
clara concepção do curso de graduação, em Música, com suas 
peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem 
prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: I - objetivos gerais do 
curso, contextualizados em relação às suas inserções institucional, política, 
geográfica e social; II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do 
curso; (grifo nosso) [...] Parágrafo 2º - Os Projetos Pedagógicos do curso de 
graduação em Música poderão admitir modalidades e linhas de formação 
específica. [...] 
Art. 5º - O curso de graduação em Música deve assegurar o perfil do 
profissional desejado, a partir dos seguintes tópicos de estudos ou de 
conteúdos interligados: I - conteúdos Básicos: estudos relacionados com a 
Cultura e as Artes, envolvendo também as Ciências Humanas e Sociais, com 
ênfase em Antropologia e Psicopedagogia; II - conteúdos Específicos: 
estudos que particularizam e dão Consistência à área de Música, abrangendo 
os relacionados com o conhecimento Instrumental, Composicional, Estético 
e de Regência; (grifo nosso) III - conteúdos Teórico-Práticos: estudos que 
permitam a integração teoria/prática relacionada com o exercício da arte 
musical e do desempenho profissional, incluindo também Estágio Curricular 
Supervisionado, Prática de Ensino, Iniciação Científica e utilização de novas 
tecnologias.  
[...] 
Art. 7º - O Estágio Supervisionado é um componente curricular direcionado 
à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil 
do formando, devendo cada Instituição, por seus colegiados superiores 
acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento de estágio, com suas 
diferentes modalidades de operacionalização. Parágrafo 1º - O estágio de que 
trata este artigo poderá ser realizado na própria Instituição de ensino 
Superior, mediante laboratórios [...] bem com de regência (grifo nosso) e de 
outras atividades inerentes à área de música, em suas múltiplas 
manifestações.  
[...] 
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Art. 10º - As instituições de ensino superior deverão adotar formas 
específicas e alternativas de avaliação [...] observados em aspectos 
considerados fundamentais para a identificação do perfil do formado. 
Parágrafo único - Os planos de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes 
do início do período letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das 
atividades, a metodologia do processo ensino-aprendizagem, os critérios de 
avaliação a que serão submetidos e bibliografia básica. (Grifos nossos) 
(BRASIL, 2004) 

 

Evidencia-se claramente a importância do PPC, por ser o instrumento de consolidação 

operacional do curso, delimitando cargas horárias, integralização do curso, e modalidades e 

linhas de formação específica. Comum a qualquer modalidade e linha de formação 

encontramos os três grandes campos de conteúdos interligados, a saber: conteúdos básicos, 

conteúdos específicos (onde se insere a Regência) e conteúdos teórico-práticos (onde se insere 

o Estágio curricular supervisionado). Por ora, vamos nos aprofundar no estudo do PPC. 

 

7.3 Projetos Pedagógicos de Curso (ou Curriculares) 

Convém agora, comentarmos brevemente a natureza e função dos PPC, e sua inserção 

no contexto normativo que rege o funcionamento das universidades. Segundo Santos (2011), 

o PPC forma uma relação intrínseca com o Projeto Político Institucional (PPI) e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), sendo a parte correspondente à organização curricular.  

O PDI é o instrumento de gestão, o qual deve ser elaborado para um período de 5 

(cinco) anos, cujo texto identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que concerne à 

sua filosofia de trabalho e a missão a que se propõe. Deve conter as diretrizes pedagógicas 

que orientam as ações da Universidades Federais (SANTOS, 2011, p.1). O PDI é, portanto, o 

instrumento que alicerça as universidades e lança as bases sobre a qual as mesmas devem se 

desenvolver.  

O PPI poderá fazer parte do PDI, e é um instrumento político, filosófico e teórico-

metodológico que norteará as práticas acadêmicas da universidade. É no PPI que teremos a 

trajetória histórica, a inserção regional, a vocação, missão, visão e objetivos “na busca da 

articulação entre o real e o desejável [...] cuja natureza consiste em lidar com o conhecimento 

[...] não se limitando, portanto, a um período de gestão. (SANTOS, 2011, p. 5) 

Por sua vez o PPC deve ser elaborado em consonância com o PDI e PPI de cada 

universidade, tendo em vista as especificidades da área de atuação a qual está relacionado. 



68	  
	  

Ainda segundo Santos “A políticas acadêmicas institucionais contidas no PPI ganham 

materialidade no projeto Pedagógico de Curso” (2011, p.6) . 

Finalizando esta Seção, gostaríamos de explicar por que o título está com a palavra 

curriculares entre parênteses. Como já foi explicado, é no PPC que se delineia o Currículo de 

cada curso, e, embora a Diretriz seja clara na denominação e utilização da palavra curso, 

muitos PPC vieram escritos como Projetos Pedagógicos Curriculares. Acreditamos ser 

importante este esclarecimento, porque Currículo é uma área muito importante e específica da 

grande Área da Educação, e também da Educação Musical, e o currículo de cada curso de 

Licenciatura em Música das universidades federais não será analisado nesta Tese, pois foge 

aos seu objetivos. 

Procederemos a seguir a análise por universidade federal do componente curricular 

Regência, e sua inserção em cada curso correspondente de Licenciatura em Música. 
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8 O COMPONENTE CURRICULAR REGÊNCIA NOS CURSOS DE 
LICENCIATURA EM MÚSICA 
 

No capítulo que se inicia, procederemos à análise do componente curricular Regência 

em todas as universidades federais brasileiras que oferecem o curso de Licenciatura em 

Música.   
 

8.1 Fontes de informação 

Os documentos utilizados nas analises que ocuparão este capítulo foram obtidos através 

de diversos meios (páginas web das  instituições, página web do e-mec), assim como via 

correio eletrônico com os responsáveis pelos cursos. Embora o PPC seja um documento 

oficial e devesse constar no sitio das universidades, muitos se encontram em fase de 

reformulação pelas mesmas, como preconiza a LDB/96. Em virtude disso esta pesquisa faz o 

recorte temporal restrito ao período 2014, início de 2015.  

Ainda como se observa na tabela 31, quando não foi possível obter o PPC, foram 

utilizados as ementas e programas específicos do curso de Licenciatura em Música. 
 

Tabela 31- Relação dos documentos disponíveis dos diversos cursos pesquisados  

Universidade Documento disponível 
Ementa Programa PPC 

UFOP Informações apenas relativas à CH 
UFRN Informações apenas relativas à CH 
UFRJ Informações apenas relativas à CH 
UFS Informações apenas relativas à CH 

UFPEL x - x 
UFPB x - x 
UFMS x - x 
UFMT x - x 
UFAC x - x 
UFRR x - x 
UFPA  x - x 
UFSJ x - x 

UFMG x - x 
UFAL x - x 
UFCA x - x 
UFMA x x - 
UFSM - x x 

UFRGS x x x 
UFPR x x x 

UNIR/RO x x  x 
UFSCAR x x x 
UNIRIO x x x 
UFCG x x x 
UFC x x x 

UFBA x x x 
Obs. - x = disponível, - = não disponível 
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Como podemos observar na Tabela 31, a documentação obtida é muito variada e que 

nem sempre os PPC trazem descritos todos os elementos necessários à análise proposta nesta 

Tese. Também podemos observar que nem todas as universidades federais constam na 

referida Tabela. As universidades  marcadas como Informações apenas relativas à CH a que 

se refere a Tabela 31, dizem respeito a universidades que só disponibilizaram documentos 

oficiais incompletos em seus sítios eletrônicos, e serão apresentadas por primeiro na seção 

8.1, já que apresentam uma parte dos dados oficiais necessários ao objeto desta Tese. Sendo 

assim, preparamos na próxima seção, o que chamaremos de expurgos da análise. 

	  

8.2 Expurgos da Análise 
 

Em alguns casos, não foi possível obter informação consistente para análise por 

diversos motivos (ausência do PPC na página oficial da Universidade, ausência de 

informações no sitio e-mec, e-mails de Coordenadores e telefones que não funcionam, 

ausência de retorno da pesquisa dos e-mails enviados).  Estas universidades foram arroladas 

na tabela 32 como expurgos desta pesquisa.  

As Universidades Federal de Uberlândia (UFU) que oferece Licenciatura em música 

com Habilitação em Canto/Instrumento (PPC-UFU, p.5), Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) que oferece o curso Música: Licenciatura com três ênfases: Prática 

Instrumental, Musicologia / Etnomusicologia e Prática Composicional (PPC-UFPE, p.16), e 

UFPI que oferece Licenciatura em Música com Habilitação em Instrumento, não serão 

avaliadas, por motivos que já foram explicados nos Limites da pesquisa. (não se destinam a 

formação de professores para o ensino fundamental) 

Do total proposto para análise, considerados nos limites desta pesquisa (seção 2.3), as 

universidades expurgadas (7 cursos) representam um total de aproximadamente 21,21%, o 

que ainda nos deixa com aproximadamente 78,79% (26 cursos) da total de 33 cursos de 

Licenciatura em Música aqui apresentados. 

 

 

 

 

 

 



71	  
	  

Tabela 32 - Expurgos da Análise 

Estado / 
Região 

Universidade Tipo do contato / 
Data 

Natureza do Problema 

AM / Norte UFAM 

vários 
telefonemas para 
conseguir os e-

mails corretos  e 
troca de e-mails 
nos dias 03, 04 e 
05 de junho/2014  

Não se encontram dados na página da 
Universidade, nem no sitio do e-mec. 

endereço: 
<www.proeg.ufam.edu.br/cursos-
oferecidos/campus-manaus> acesso 
em: 03/06/2014 às 18h13 

DF / 
Centro-
Oeste 

UnB 

 

 

e-mail / 
09/06/2014 sem 
resposta e vários 

telefonemas 

Os dados obtidos se encontram na 
página da Universidade, porém o que 
se encontra descrito como Ementa 
parece ser o Programa e o que está 
descrito como Programa, parece ser a 
Ementa; a vigência do documento está 
assinalada como 1995/1. 

endereço: 
<condoc.unb.br/matriculaweb/graduaca
o/oferta_dados.aspx?cod=144401&dep
=423> acesso em: 05/06/2014 às 15h41 

RS / Sul UNIPAMPA - 

Embora a responsável pelo curso e o 
professor do componente curricular 
tenham nos atendido muito bem, não 
foi possível obter informação oficial 
sobre o curso, pois o PPC se 
encontrava em fase de aprovação nas 
instancias superiores da universidade. 

GO / 
Centro-
Oeste 

UFG 
- 

Não foi possível obter informação 
oficial sobre o curso. 

ES / 
Sudeste UFES 

impossibilidade 
de estabelecer 

contato por e-mail 
ou telefone 

Não se encontram dados suficientes na 
página da Universidade, nem no sitio 
do e-mec. 

endereço: <www.car.ufes.br/musica> 
acesso em: 01/06/2014 às 10h01 

 
Outrossim, do total de unidades federativas do Brasil, ficaram de fora os Estados do 

Amapá, Tocantins e Santa Catarina, por não possuírem cursos de Licenciatura em Musica em 

suas Universidades Federais. 

 
8.3 Análise por curso de Licenciatura em Música 

Serão analisados a seguir, individualmente, cada um dos documentos obtidos 

correspondentes aos cursos de Licenciatura em Musica de cada uma das Universidades 
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Federais, no que se refere ao componente curricular Regência. A análise será feita 

considerando o máximo aproveitamento da proposta curricular pelo aluno. 

Por não existir uma padronização no que diz respeito à nomenclatura utilizada por cada 

Universidade nos quesitos periodização (algumas nomeiam como semestres, outras como 

fases, outras como etapas, etc.), utilizaremos a nomenclatura que é utilizada pela maioria: a 

divisão por semestres.  

Utilizaremos também no texto e para efeito de cálculo, a denominação “h” para Carga 

Horária em horas, por ser o proposto pela Resolução CNE/CES nº67/2003 e mesmo as 

universidades que apresentam esses valores expressos em h/a - horas-aula, apresentam 

também em suas tabelas um valor expresso em horas - h para se adequar à norma já citada.  

Da mesma forma, só será levada em consideração a carga horária total  e não suas 

subdivisões em teórica e prática, que não interferem no resultado desta pesquisa. 

Outro ponto a ser uniformizado é a não separação das Bibliografias em Básica (ou 

Essencial) e Complementar (ou Avulsa), porque entendemos que se a mesma foi referida no 

documento, nesta abordagem do  aproveitamento máximo das propostas curriculares, ela será 

usada em algum momento do curso. 

Ainda, a diferença de nomenclatura dos componentes curriculares entre Optativos, 

Eletivos, Avulsos, Opcionais ou Flexíveis não altera o resultado desta pesquisa, pois se 

referem à uma carga horária de Regência que é oferecida ao aluno, sob orientação, ou não, de 

um professor tutor e o seu efetivo cumprimento responderá ao máximo aproveitamento da 

proposta curricular acima referido. Nesse sentido, a lista de termos acima mencionada será 

uniformizada sob o termo optativa e abreviadas como OPT. Por sua vez, a nomenclatura dos 

componentes obrigatórios será abreviada como OBG  e o termo Carga Horária como CH.  

As Ementas, também aparecem sob forma de diversas nomenclaturas (súmula, 

justificativa, etc.)  e para efeitos dessa pesquisa, serão todas nomeadas como Ementas.  

Após a apresentação dos quadros e tabelas, será apresentado quando necessário um 

sucinto comentário, sobre os aspectos relevantes relativos ao componente curricular Regência 

dentro do quadro geral de cada Universidade. 

Os números das páginas citadas se referem à paginação em cada PPC que se encontra 

em Anexo. Aos PPC à UFRGS, UFSM e UFBA, dos quais obtivemos sem paginação 

indicada, atribuiremos a paginação seguindo a numeração do arquivo eletrônico que será 

apresentada entre colchetes. 
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Finalizando, as datas indicadas dos PPC serão sempre as que constam na folha de rosto 

dos documentos apresentado no DVD em anexo. Quando tal documento não apresentar essa 

folha, será considerada a data do documento disponibilizado no sitio oficial da Universidade 

nos anos de 2014-2015, referenciado em nota de rodapé. Quando a informação tiver sido 

obtida através de correspondência eletrônica trocada com algum dos responsáveis pelo curso, 

o seu nome será substituído por uma letra (ex. Responsável A) assim garantindo o anonimato 

requerido.  

 

8.3.1 Universidades com Informações apenas relativas à CH 

Dentro do escopo desta Tese, delimitado na Seção 8.3, Expurgos da Análise, 

identificamos algumas universidades que em seu sítio oficial apresentaram uma parte da 

documentação necessária. A saber: Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal de Sergipe (UFS). Cada uma delas será analisada a 

seguir conforme o nível de informação apresentada segundo o modelo proposto.  

	  

8.3.1.1  Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP  

A Universidade Federal de Ouro Preto possui o curso de Música: Licenciatura, cuja 

carga horária total de integralização corresponde a 2.810 horas. A consulta ao sitio26 nos 

informa que são oferecidas dois componentes curriculares ligados à Regência. 

 

Tabela 33 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFOP 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(2.810h) 

Percentual 
na CH Total 

por Tipo 
(2.810h) 

Educação e 
Regência 
Musical A 

 OBG 1 7º semestre 30h ~1,07% ~ 1,07% 

Tópicos em 
Regência OPT 1 8º semestre 45h ~1,6% ~ 1,6% 

 TOTAIS 2 - 75h ~2,67% ~ 2,67% 

Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 disponível em www.prograd.ufop.br/index.php/cursos acesso em 01/06/2014 
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No Fluxograma deste mesmo sítio observamos que os componentes curriculares não 

possuem pré-requisitos e a periodização é recomendada.  

Infelizmente não obtivemos as Ementas, os Programas e nem a Bibliografia no sítio, o 

que não permite a observação das habilidades de referência e sua ponderação. 

 
8.3.1.1.1  Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos 

normativos  

 A primeira observação é exatamente sobre o descumprimento da Portaria Normativa nº 

1 de 2 de janeiro de 2014 do MEC que estabelece o sistema e-MEC como regulador de dados 

e informações ao qual todas as IES (Públicas ou não) devem se cadastrar para que se cumpra 

o  Art. 8 §  2 da LDB/96 que dispõem sobre o fato das universidades disponibilizarem sua 

documentação oficial. 

Em seguida nos chama a atenção que na página inicial do sítio já indicado, no campo 

“Música”, no terceiro parágrafo, esteja escrito que “ O curso também proporciona a 

oportunidade dos alunos desenvolverem projetos de pesquisa e extensão, bem como a atuação 

(sic) e direção de conjuntos musicais.” (grifo nosso).  

Pela relação entre a CH do componente curricular e a carga horária total do curso, nos 

parece arriscado afirmar isso, porque já vimos anteriormente não se pode saber pelos 

documentos oficiais, quais habilidades estão sendo trabalhadas. Sobre o fato da habilidade de 

direção de conjuntos musicais constar na página de abertura, nos aprofundaremos no cap. 9. 

Dos três vetores da análise comparada a ser realizada a posteriori das análises 

individuais por curso, efetuaremos apenas a correspondente ao indicado na Tabela 36. 

 

Tabela 34 - Habilidades exigidas para ingresso na UFOP 

Componente Descrição Habilidades de Referência Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

 
Ingresso 

Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 

Prova Prática Não Informado -  
- 

TOTAL ~1,36% 
 

Podemos observar que a UFOP exige de seus alunos ingressantes, um conhecimento 

baixo das habilidades que se necessita no componente curricular Regência. 
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Resumidamente vemos na Tabela 35 que o curso proposto pela UFOP aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação, todas retiradas do processo de 

ingresso. 

 

Tabela 35 – Habilidades aproveitadas pela UFOP 

Habilidades Valor Ponderado 
Conhecimento Geral 1,36 

TOTAL ~ 1,36% 

 

Podemos perceber um aproveitamento quase nulo que, não pode ser mais aprofundado 

devido a falta de documentação disponível. Sendo assim, apresentamos a seguir uma Tabela 

com a relação sucinta de dados obtidos da UFOP. 

 

Tabela 36 - Relação sucinta de dados (UFOP) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 2,67% 

Habilidades de referência aproveitadas ~1,36% 

 

Como já foi dito, devido à ausência de dados disponíveis relativos ao PPC, observam-se 

valores extremamente baixos. 

 

8.3.1.2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte possui o curso de Licenciatura em 

Música, cuja carga horária total de integralização27 corresponde a 2.845 horas. A forma de 

acesso ao curso constitui-se das formas previstas em Lei, e  o PPC que data de 2004,  informa 

que há uma prova específica dividida em duas etapas: prática vocal/instrumental e 

conhecimentos específicos em música (PPC-UFRN, p. 33). 

Podemos observar que a UFRN oferece dois componentes curriculares relativos à 

Regência que, infelizmente, vieram sem as Ementas, Programas e Bibliografia de referência 

no documento obtido. (Tabela 37) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 No PPC enviado pelo responsável C, há uma divergência de CH Total. Na p. 24 é indicado 2.845 h e na p. 29, 
2.865h.  Utilizamos para efeito de cálculo o primeiro valor porque aparece no campo Integralização Curricular 
das informações gerais do Curso. O segundo valor aparece em uma Tabela posterior, com formatação diferente, 
tratando –se, provavelmente, de um erro de revisão. 
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Pelos Quadros de Equivalência (PPC-UFRN, p. 32-33), podemos perceber que a CH de 

Regência aumentou na reestruturação do curso, porém não se informa sobre a existência de 

pré-requisitos. 

 

Tabela 37 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFRN 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(2.845h) 

Percentual na 
CH Total por 
Tipo (2.845h) 

Regência 
1 

OBG 1 7º semestre 60h ~2,11% ~2,11% 

Regência 
2 

OPT 1 8º semestre 60h ~2,11% ~2,11% 

 TOTAL 2 - 120h ~4,22% ~4,22% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 
 
 

8.3.1.2.1  Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos 
normativos 

 
A organização curricular se estrutura sobre 3 Áreas: 1) Área de Conhecimento 

Instrumental, onde se coloca a Regência (grifo nosso); 2) Área de Conhecimento de 

Fundamentos Teóricos e 3) Área de Conhecimento Humanístico-Pedagógico e Pesquisa. 

(PPC-UFRN, p.23) 

Embora a fundamentação teórica do curso esteja muito bem descrita na sua seção 2.3 - 

O Curso de Licenciatura em Música: Novos Paradigmas (PPC-UFRN, p,8-11), percebe-se um 

anacronismo entre o descrito e a organização curricular já apontado em nosso grifo no 

parágrafo anterior, pois na mesma página estabelece-se: “Nessa estrutura curricular, a Prática 

Instrumental está direcionada para flauta doce, piano ou teclado e violão” (PPC-UFRN, p.23). 

Como não obtivemos acesso às Ementas, Programas e Bibliografia, torna-se difícil 

compreender em que sentido a Regência se encaixa na Área de Conhecimento Instrumental. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música da UFRN: “Prova Prática: execução vocal 

(acompanhamento de piano  ou violão); uma execução instrumental (instrumento à escolha do 

candidato); prova de conhecimentos específicos de música “ (PPC-UFRN, p. 33). Os valores 

atribuídos na Tabela 38 foram os de Prática de execução para Prática vocal, Proficiência em 

um instrumento principal para Execução instrumental e Teoria Musical para Conhecimentos 

específicos em Música. 
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Tabela 38 - Habilidades exigidas para ingresso na UFRN 

Componente Descrição Habilidades de Referência Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

 
Ingresso 

 

Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 

 
Prova Prática 

Prática vocal 0,98  
10,40 Execução instrumental 3,84 

Conhecimentos específicos 
em música 

5,58 

TOTAL ~ 11,76% 
 

Como pode-se observar um valor bastante elevado para ingresso no curso. Uma CH em 

um nível acima da média encontrada nessa pesquisa, e um valor de ingresso igualmente alto. 

Lamentamos não poder aprofundar a análise. 

Resumidamente vemos na Tabela 39 que o curso proposto pela UFRN aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação, todas retiradas do processo de 

ingresso. 

Tabela 39 – Habilidades aproveitadas pela UFRN 

Habilidades Valor Ponderado 
Conhecimento Geral 1,36 
Prática de execução 0,98 

Proficiência em um instrumento principal 3,84 
Teoria musical 5,58 

TOTAL ~ 11,76% 

 

Dos três vetores da análise comparada a ser realizada a posteriori das análises 

individuais por curso, efetuaremos apenas a correspondente à presença dos componentes 

apresentados indicados na Tabela 40. Podemos perceber um aproveitamento baixo, que não 

pode ser mais aprofundado devido a falta de documentação disponível. Sendo assim, 

apresentamos a seguir uma Tabela com a relação sucinta de dados obtidos da UFRN. 

 

Tabela 40 - Relação sucinta de dados (UFRN) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 4,22% 

Habilidades de referência aproveitadas ~ 11,76% 

 

Como já foi dito, devido à ausência de dados disponíveis relativos ao PPC, observam-se 

valores extremamente baixos. 
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8.3.1.3  Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro possui o curso de Licenciatura em Música, 

cuja carga horária total de integralização corresponde a 2.980 horas. O PPC28 é de 2008, e a 

Matriz Curricular29 de 2009. Na pagina web do sitio da universidade30 é apresentado o Teste 

de Habilidade específica (THE) para ingresso. Com relação à CH, há uma informação 

conflitante nos documentos que apontam para uma CH de Integralização de 3.150h no PPC e 

2.980h na Matriz Curricular. Optamos por utilizar a CH da Matriz Curricular por ser a mais 

recente. 

Como podemos observar a seguir, a UFRJ oferece quatro componentes curriculares 

relativos à Regência. 

 
 

Tabela 41 - Dados específicos do Componente Curricular Regência 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(2.980h) 

Percentual 
na CH Total 

por Tipo 
(2.980h) 

Introdução à 
Regência I 

 OBG 1 5º semestre 30h ~ 1,01%  
~ 2,02% 

Introdução à 
Regência II 

OBG 1 6º semestre 30h ~ 1,01% 

Regência de 
Corais 

Escolares I 

OPT 1 Não 
informada 

30h ~ 1,01%  
~ 2,02% 

Regência de 
Corais 

Escolares II 

OPT 1 Não 
informada 

30h ~ 1,01% 

 TOTAIS 4 - 120h ~ 2,02% ~ 2,02% 
 Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

Podemos observar que a CH disponível para um aproveitamento máximo da proposta, 

permite uma flexibilização parcial do percurso escolhido pelo aluno pois todas as disciplinas 

OBG e OPT são ligadas por pré-requisitos. 

Embora o PPC esteja disponível no sitio oficial da UFRJ, o mesmo não apresenta as 

Ementas, Programas e Bibliografia. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 PPC-UFRJ disponível em <www.musica.ufrj.br/images/stories/institucional/pplicenciatura.pdf> acesso em 
05/04/2015  
29 Matriz Curricular-UFRJ disponível em <www.musica.ufrj.br/images/stories/institucional/licenciatura.pdf> 
acesso em 05/04/2015  
30UFRJ, disponível em 
http://www.musica.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Ateste-de-habilitacao-
especifica&catid=36&Itemid=82 acesso em 01/02/2015 
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8.3.1.3.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos normativos 
 

No que diz respeito ao componente curricular Regência, o PPC é bastante incompleto e 

contraditório, pois afirma que o Ementário se encontra em Anexo ao documento, mas não foi 

possível encontrá-lo. Afirma ainda que “As Ementas deste projeto reformulado do Curso de 

Licenciatura em Música permanecem as mesmas do projeto inicial.” (PPC-UFRJ, p. 20), o 

que torna impossível uma avaliação do que foi reformulado.	  

Na última página da Matriz Curricular disponível no sitio da Universidade, juntamente 

com as Optativas de Escolha Restrita (referente a cada Grupo organizador da Matriz 

Curricular, a saber, Musicologia, Harmonia, Prática Instrumental, Prática Vocal), aparece a 

indicação de Optativas de Escolha Condicionada onde se encontram os componentes 

curriculares que se referem à Regência.  

Nos Objetivos do Curso (p.11-13) descreve-se  que “a formação específica para o aluno 

do curso de Licenciatura em Música deve contemplar, proporcionalmente, (grifo nosso) os 

três campos de conhecimento propostos (pelas Diretrizes), de modo a oferecer ao futuro 

professor da Educação Básica as melhores condições para uma formação consistente em sua 

área de atuação”. (p.12). Propõe-se assim, a divisão do conjunto de disciplinas em 3 Módulos, 

sendo o Módulo I das disciplinas Obrigatórias “que apontem tanto para a formação vocal-

instrumental, quanto para a composicional e a formação em Regência” (p.12 e 15) (grifo 

nosso).  

Não é o que podemos observar na Matriz Curricular, quando vemos que as Práticas 

Instrumentais (que são Optativas de cumprimento Obrigatório) estão presentes do 1º ao 8º 

semestre (30h x 8 = 240h o que corresponde à CH mínima) e Regência (que é Optativa de 

Escolha Condicionada à Licenciatura em Música) no máximo, 120h. Concluindo a análise da 

UFRJ, apresentaremos na Tabela 37 a seguir, as habilidades exigidas para ingresso no curso 

de Licenciatura em Música, que são descritas na página do sitio da universidade31 e que dizem 

respeito ao já especificado nesta Tese. 

À prova teórico-prática foi atribuído o valor ponderado de Proficiência em um 

instrumento principal, à prova de emissão foi atribuído o valor ponderado de Leitura à 

primeira vista (uma voz), à prova de percepção foi atribuído o valor ponderado de 

Treinamento auditivo e à prova de conhecimentos teóricos o valor de Teoria Musical. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Pró-Reitoria 1 disponível em <pr1.ufrj.br/índex.php/cursos-de-graduacao-mainmenu-124/168-cursos/m/145-
msica> acesso em 05/04/2015 
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Tabela 42 - Habilidades exigidas para ingresso na UFRJ 

Componente Descrição Habilidades de Referência Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

 
 

Ingresso 
 

Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 
 

Teste de 
Habilidade 
Específica 

Prova teórico-prática 3,84 

16,05 
 

prova de emissão (solfejo e leitura 
rítmica a uma voz) 

5,73 

percepção com grafia ao piano 
(reconhecimento auditivo) 

0,90 

Prova de conhecimentos teóricos 5,58 
TOTAL ~ 17,41% 

 

Podemos observar que o nível de conhecimento exigido para ingresso é muito alto. 

Provavelmente isso se deve a UFRJ estar situada na cidade do Rio de Janeiro, que desde o 

século XIX possui um ambiente musical muito competitivo. 

Resumidamente vemos na Tabela 42 que o curso proposto pela UFRJ aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação, todas retiradas do processo de 

ingresso. 

Tabela 43 – Habilidades aproveitadas pela UFRJ 

Habilidades Valor Ponderado 
Conhecimento Geral 1,36 

Proficiência em um instrumento principal 3,84 
Leitura à primeira vista (a uma voz) 5,73 

Treinamento auditivo 0,90 
Teoria Musical 5,58 

TOTAL ~ 17,41% 

 

Dos três vetores da análise comparada a ser realizada a posteriori das análises 

individuais por curso, efetuaremos apenas a correspondente à presença dos componentes 

apresentados indicados na Tabela 44. 

 

Tabela 44 - Relação sucinta de dados (UFRJ) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 2,02% 

Habilidades de referência aproveitadas ~ 17,41% 

 

Um valor alto de habilidades de referência e que será melhor discutido no cap. 9 desta 

Tese. 
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8.3.2 Universidades com Informações relativas à CH e à Ementa 

Na seção que se inicia, identificamos algumas universidades que em seu sítio oficial 

apresentaram a documentação necessária de forma incompleta e que incidirão na análise final 

sobre os vetores de análise. A saber: Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal do Acre (UFAC), 

Universidade Federal de Rondônia (UFRR), Universidade Federal do Pará (UFPA), 

Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Universidade Federal de Alagoas          (UFAL), Universidade Federal do Cariri 

(UFCA) e Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Cada uma delas será analisada a 

seguir conforme o nível de informação apresentada segundo o modelo proposto. 

 
8.3.2.1 Universidade Federal de Sergipe - UFS 

A Universidade Federal de Sergipe possui o curso de Musica, Educação Musical - 

Licenciatura Plena, cuja carga horária total de integralização32 corresponde a 3.210 horas. 

Como podemos observar a seguir, a UFS oferece três componentes curriculares relativos à 

Regência. 

 

Tabela 45 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFS 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(3.210) 

Percentual na 
CH Total por 
Tipo (3.210h) 

Prática de 
Regência I 

OBG 1 5º semestre 30h ~ 0,93%  
 
 

~ 2,80% 
 

Prática de 
Regência 

II 

OBG 1 6º semestre 30h ~ 0,93% 

Prática de 
Regência 

III 

OBG 1 7º semestre 30h ~ 0,93% 

 TOTAL 3 - 90h ~ 2,80% ~2,80% 
Obs.- o sinal ~ indica valores aproximados 
 

Verificamos no sítio que as três Regências são ligadas por pré-requisitos; Regência I 

possui como pré-requisito a disciplina MUSIC 0004 (não encontrada). 

A seguir indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap.6) nas Ementas disponíveis. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 disponível em www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/documentos.jsf?lc=pt_BR&ld=216 acesso em 
07/09/2014 
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Tabela 46 - Ementas da UFS 

Componente Descrição 

 

Prática de Regência 
I (OBG) 

A regência na história. As diversas funções da regência e do regente. A 
regência coral. Tipos de agrupamentos vocal, distribuição das vozes, 
organização e localização dos naipes de um coral. Postura corporal. Os 
gestos básicos da regência. A organização física Marcação de compassos 
binários, ternários e quaternários simples. As convenções da regência: 
entradas e cortes. A regência aplicada a peças musicais a uma voz, duas 
vozes, três vozes e cânones. 

 

Prática de Regência 
II (OBG) 

Aprimoramento dos gestos da regência coral. Marcação de compassos de 
cinco e sete tempos. Regência de compassos compostos. Convenções da 
regência: condução e expressividade. A prática da regência numa 
perspectiva educacional. A preparação do regente: aspectos musicais em 
geral, estudo do repertório, aspectos sociais e psicológicos da prática 
musical em conjunto. A regência aplicada a grupos instrumentais, bandas 
e orquestras. 

Prática de Regência 
III (OPT) 

O estudo sequencial e aprimorado das funções do regente em análise gestual. 
A prática da regência vocal e/ou instrumental na formação de grupos. Uso da 
análise musical como ferramenta de estudo para a regência de peças 
complexas. 

 
Como os Programas e a Bibliografia não foram encontrados, as habilidades de 

referência serão analisadas mais à frente apenas no nível Ementas. 

 

8.3.2.1.1 Observações relativas aos documentos oficiais e os marcos normativos 
 

Embora a página oficial da universidade apresente as Ementas e o Fluxograma permita 

a análise parcial, lamentamos a ausência dos Programas, da Bibliografia e do PPC, o que 

inviabiliza uma análise mais aprofundada do objetivo desta Tese. 

 
8.3.2.1.2  Habilidades observadas no nível Ementas 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos apenas as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 46.  
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Tabela 47 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFS) 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

 

 

 

Prática de 
Regência I 

(OBG) 

A regência na história. As 
diversas funções da regência e 
do regente. A regência coral. 
Tipos de agrupamentos vocal, 

distribuição das vozes, 
organização e localização dos 
naipes de um coral. Postura 

corporal. Os gestos básicos da 
regência. A organização física 

Marcação de compassos 
binários, ternários e 

quaternários simples. As 
convenções da regência: 

entradas e cortes. A regência 
aplicada a peças musicais a 

uma voz, duas vozes, três vozes 
e cânones. 

História da 
Música  

4,37 

23,44 

 

 

Performance 
(no pódio) 

7,91 

Técnica 
Gestual 

10,02 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 

1,14 

Prática de 
Regência II 

(OBG) 

Aprimoramento dos gestos da 
regência coral. Marcação de 
compassos de cinco e sete 

tempos. Regência de compassos 
compostos. Convenções da 

regência: condução e 
expressividade. A prática da 
regência numa perspectiva 

educacional. A preparação do 
regente: aspectos musicais em 
geral, estudo do repertório, 

aspectos sociais e psicológicos 
da prática musical em 

conjunto. A regência aplicada a 
grupos instrumentais, bandas 

e orquestras. 

Interpretação 2,34 

26,30 

 

 

Relações 
humanas e 
Liderança 

13,41 

Repertório / 
Literatura da 

Área 

2,19 

Técnica de 
ensaio 

(instrumental 

8,36 

Prática de 
Regência III 

(OPT) 

O estudo sequencial e 
aprimorado das funções do 

regente em análise gestual. A 
prática da regência vocal e/ou 
instrumental na formação de 

grupos. Uso da análise musical 
como ferramenta de estudo para 
a regência de peças complexas. 

Leitura de 
Partitura e 

Análise 

8,21 8,21 

TOTAL ~ 57,95% 

 
Resumidamente vemos que o curso proposto pela UFS aproveita as seguintes 

habilidades e sua correspondente ponderação, todas retiradas das Ementas. 
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Como não se informa sobre qualquer tipo de Teste de Habilidade Específica, usaremos 

na Tabela 48 o valor referente à habilidade de Conhecimentos Gerais que se encontra 

presente, seja qual for a forma de acesso prevista em Lei.   

 

Tabela 48 - Habilidades exigidas para ingresso na UFS 

Componente Descrição Habilidades de Referência Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

Ingresso Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 
TOTAL ~ 1,36% 

 

Dos três vetores da análise comparada a ser realizada a posteriori das análises 

individuais por curso, efetuaremos apenas a correspondente à presença dos componentes 

indicados na Tabela 49. 

 

Tabela 49 – Habilidades aproveitadas pela UFS 

Habilidades Valor Ponderado 
Relações humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 
Técnica de ensaio (instrumental) 8,36 

Leitura de Partitura e Análise 8,21 
Performance (no pódio) 7,91 

História da Música  4,37 
Interpretação 2,34 

Repertório / Literatura da Área 2,19 
Conhecimento Geral 1,36 

Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 
TOTAL ~ 58,71% 

 

Podemos perceber um bom aproveitamento que, infelizmente, não pode ser corroborado 

por análise mais aprofundada. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFS incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 

relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso e o percentual ponderado 

do total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas. Essas valores representam 

apenas dois dos os três vetores da análise comparada a ser realizada a posteriori das análises 

individuais por curso, a saber: a) a presença do componente curricular regência na proposta 

do curso; b) o quanto das habilidades de referência essa proposta prevê aproveitar. 



85	  
	  

Tabela 50 - Relação sucinta de dados (UFS) 

Vetores de Análise Valores Percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 2,80% 

Habilidades de Referência aproveitadas ~ 58,71% 

 

Uma relação entre valor alto de habilidades e CH baixa, que aprofundaremos no cap.9. 

 

 
8.3.2.2 Universidade Federal de Pelotas - UFPEL 
 

A Universidade Federal de Pelotas possui o curso de Música - modalidade Licenciatura, 

cuja carga horária total de integralização corresponde a 3.146 horas. O PPC não possui data33 

e não informa se há prova específica para o ingresso. 

Como podemos observar a seguir, a UFPEL oferece quatro componentes curriculares 

obrigatórios relativos à Regência. 

 
Tabela 51 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFPEL 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH 
total 

(3.146h) 

Percentual na 
CH Total por 
Tipo (3.146h) 

Regência 
Coral I 

 OBG 1 5º semestre 30h ~0,952% ~0,952% 

Regência 
Coral II 

OBG 1 6º semestre 30h ~0,952% ~0,952% 

Regência 
Coral III 

OBG 1 7º semestre 30h ~0,952% ~0,952% 

Regência 
Coral IV 

OBG 1 8º semestre 30h ~0,952% ~0,952% 

 TOTAIS 4 - 120h ~3,81% ~3,81% 

Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados. 
 

Pela análise do Fluxograma da UFPEL, observamos que Laboratório Coral IV é pré-

requisito para Regência Coral I e que todas as Regências são pré-requisitos para as seguintes, 

indo o PPC na direção oposta à indicada pelas DCN. 

A seguir, indicaremos em negrito, as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referencia (elencadas no cap. 6), nas Ementas disponíveis. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 UFPEL, disponível em <http://www2.ufpel.edu.br/iad/musica/licenciatura/funcionamento.html> acesso em 
01/06/2014 
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Tabela 52 - Ementas da UFPEL 

Componente Descrição 

Regência Coral I  
(OBG) 

A disciplina caracteriza-se na aquisição do gestual básico de regência, 
aplicação em compassos simples e compostos, com alternâncias, ataques e 
cortes. Destaca ainda dinâmica de ensaio e execução de repertório. 

Regência Coral II  
(OBG) 

A disciplina caracteriza-se na aquisição do gestual direcionado a grupos 
infantis, infanto-juvenis e juvenis. Destaca ainda o desenvolvimento 
músico-vocal da criança e do adolescente e execução de repertório.  

Regência Coral 
III (OBG) 

A disciplina caracteriza-se na aquisição do gestual avançado. Ênfase nos 
aspectos técnicos tais como: ataques, cortes, fermatas, entradas, 
independência das mãos, dinâmica e troca de compassos, expressão das 
mãos. Análise musical, compreensão e interpretação dos diferentes 
estilos musicais.  

Regência Coral 
VI (OBG) 

Constitui-se de atividades práticas da regência coral. Ênfase no gestual 
aplicado à execução de peças do repertório coral em diversos estilos e 
gênero. 

 
Podemos observar uma razoável ocorrência das habilidades de referência descritas. 

Infelizmente não poderemos observar sua ocorrência nos Programas pois os mesmos não 

foram apresentados. Da mesma forma, a bibliografia também não foi informada, o que não 

nos permite avaliar sua comparação com a bibliografia de referência. 

 
8.3.2.2.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos normativos  

 
Na primeira tela que se abre no sitio da Universidade, no item “Como é distribuída a 

carga horária do curso?”, é informado que da Carga Horária total, 90,78% estão distribuídos 

em disciplinas Obrigatórias, 2,86% em disciplinas Optativas e 6,36% em Atividades 

Complementares [p.1]; esta informação é totalmente divergente das DCN que propõe a 

redução das disciplinas Obrigatórias para facilitar o percurso escolhido pelo aluno. 

Em outro ponto da mesma tela, destaca-se o seguinte texto: “Um profissional cujo 

trabalho seja reconhecido pelo coletivo da instituição e pela sociedade. Os professores 

graduados estarão habilitados para atuar na rede de ensino, bem como em escolinhas de arte, 

escolas de música, formação de grupos corais e instrumentais, oficinas de arte para adultos e 

idosos.” [p.1] (grifo nosso). Acreditamos haver no texto grifado um “desvio de função”, pois 

ao professor com graduação em Licenciatura que estudou em seu curso inteiro, apenas 3,81% 

de Regência, não desempenhará à contento esta tarefa. 
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Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. 

 

Tabela 53 - Habilidades exigidas para ingresso na UFPEL 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total 
para 

ingresso 

Ingresso 
 

Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 

Prova de Instrumento e 
teste Teórico-

Perceptivo 
 

Proficiência em um 
instrumento principal 

3,84  
 

11,30 
 

Prática de Execução 0,98 
Teoria Musical 5,58 

Treinamento auditivo 0,90 
TOTAL ~ 12,66% 

 

Podemos perceber que a UFPEL exige um conhecimento razoável do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 

 

8.3.2.2.2 Habilidades observadas no nível Ementas 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos os prováveis ou supostos. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na tabela 44. 

 

Tabela 54 - Habilidades observadas no nível Ementas (UFPEL) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

 
 

Regência 
Coral I  
(OBG) 

A disciplina 
caracteriza-se na 

aquisição do gestual 
básico de regência, 

aplicação em 
compassos simples e 

compostos, com 
alternâncias, ataques e 
cortes. Destaca ainda 
dinâmica de ensaio e 

execução de 
repertório 

Técnica Gestual 10,02 

 
23,59 

 
 
 

Técnica de ensaio 
(vocal) 

1,14 

Detecção e correção 
de erros 

4,52 

Performance              
(no pódio) 

7,91 

 



88	  
	  

 

Tabela 54 - Habilidades observadas no nível Ementas (cont. UFPEL) 

 
 

Regência 
Coral II 
(OBG) 

A disciplina 
caracteriza-se na 

aquisição do gestual 
direcionado a grupos 

infantis, infanto-juvenis 
e juvenis. Destaca 

ainda o 
desenvolvimento 
músico-vocal da 

criança e do 
adolescente e 
execução de 
repertório. 

Técnica Vocal 0,68 

3,47 
 
 

Elaboração de 
Arranjos 

0,60 

Repertório / 
Literatura da área 

2,19 

 
 
 
 

Regência 
Coral III 
(OBG) 

A disciplina 
caracteriza-se na 

aquisição do gestual 
avançado. Ênfase nos 
aspectos técnicos tais 
como: ataques, cortes, 

fermatas, entradas, 
independência das 

mãos, dinâmica e troca 
de compassos, 

expressão das mãos. 
Análise musical, 
compreensão e 

interpretação dos 
diferentes estilos 

musicais. 

Leitura de Partitura 
e Análise 

8,21 

9,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estética do 
Repertório 

1,36 

 
 

Regência 
Coral IV 
(OBG) 

Constitui-se de 
atividades práticas da 
regência coral. Ênfase 
no gestual aplicado à 
execução de peças do 
repertório coral em 

diversos estilos e 
gênero. 

- - - 
 
 
 
 
 

TOTAL ~ 36,63% 
 

Como podemos observar, há um razoável aproveitamento das habilidades de referência 

explícito nas ementas da UFPEL, o que torna mais lamentável ainda, a impossibilidade de 

aprofundarmos a análise em outros níveis. 

Resumidamente vemos na Tabela 46 que o curso proposto pela UFPEL aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação. Infelizmente só foi possível 

verificarmos parte das habilidades. 
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Tabela 55 - Habilidades aproveitadas pela UFPEL 

Habilidades de Referência Percentual Ponderado 
Técnica Gestual ~ 10,02 

Leitura de Partitura e Análise ~ 8,21 
Performance (no pódio) ~ 7,91 

Teoria Musical ~5,58 
Detecção e correção de erros ~ 4,52 

Proficiência em um instrumento principal ~3,84 
Repertório / Literatura da área ~ 2,19 

Estética do Repertório ~ 1,36 
Conhecimento Geral ~ 1,36 

Técnica de ensaio (vocal) ~ 1,14 
Prática de Execução ~ 0,98 

Treinamento auditivo ~ 0,90 
Técnica Vocal ~0,68 

Elaboração de Arranjos ~0,60 
TOTAL ~ 49,29% 

 
Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFPEL, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes 

à relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado 

do total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, ficará faltando o percentual 

de bibliografia de referência aproveitado. Esses valores representam os vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso. 

 

Tabela 56 - Relação sucinta de dados (UFPEL) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 3,81% 

Habilidades de referência aproveitadas ~ 49,29% 

 

Como já foi dito, devido à ausência de dados disponíveis relativos ao PPC, observam-se 

valores muito díspares e que serão comentados no cap.9.. 

 

 

8.3.2.3  Universidade Federal da Paraíba - UFPB 
 

A Universidade Federal da Paraíba possui o curso de Licenciatura em Música com duas 

habilitações: Educação Musical e Instrumento/Canto, cuja carga horária total de 

integralização corresponde a 2.850 horas. O PPC data de 2009, e especifica a forma de acesso 
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ao curso nas formas previstas em Lei, e mais uma prova específica regulamentada pelo 

Colegiado de Curso (p. 16-17).  

Como podemos observar a seguir, a UFPB oferece três componentes curriculares 

relativos à Regência. 

 

Tabela 57 -  Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFPB 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(2.850h) 

Percentual 
na CH Total 

por Tipo 
(2.850h) 

Regência I OBG 1 6º semestre 30h ~1,05%  
~2,10% 

Regência 
II 

OBG 1 7º semestre 30h ~1,05% 

Regência 
III 

 OPT 1 8º semestre 30h ~1,05% ~1,05% 

 TOTAL 3 - 90h ~3,15% ~3,15% 

Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

Todas as Regências (OBG e OPT) estão ligadas por pré-requisitos, embora Regência I 

não possua nenhum pré-requisito. 

A seguir, indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap. 6) nas Ementas disponíveis. 

 
Tabela 58 - Ementas da UFPB 

Componente Descrição 

Regência I 
(OBG) 

Introdução aos aspectos fundamentais da regência, compreendendo suas 
concepções técnicas e estruturais através da interpretação de obras de 
diferentes gêneros, estilos e períodos visando à formação do regente para 
os diversos conjuntos musicais 

Regência II 
(OBG) 

Aprimoramento da técnica da regência através do estudo e 
interpretação de obras de diferentes gêneros, estilos e períodos; 
aprimoramento artístico para a interpretação do repertório específico 
desenvolvido em nível sequente à Regência I. 

Regência III 
(OPT) 

Aprimoramento da técnica da regência através do estudo e 
interpretação de obras de diferentes gêneros, estilos e períodos; 
aprimoramento artístico para a interpretação do repertório específico 
desenvolvido em nível sequente à Regência II. 
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Infelizmente o PPC obtido não apresenta os Programas e nem a Bibliografia do 

componente curricular, o que não nos permite aprofundar a análise. 

Dando seqüência a esta apresentação geral, faremos as observações referentes aos 

documentos disponíveis e os marcos normativos. 

 
8.3.2.3.1 Observações referentes aos documentos disponíveis e os marcos 

normativos. 

 
No campo destinado às Competências e Habilidades (p.13-14), item 7.2, destacamos: 

“elaborar e implantar projetos de formação de grupos musicais; dirigir e acompanhar grupos 

musicais; e coordenar apresentações musicais para grupos diversos (regionais, [...] orquestra 

de cordas, big-bands, coral [...]) voltados para a Educação Musical dos participantes (grifos 

nossos) e formação artística/estética do público ouvinte.”(p. 14); até agora o mais coerente 

dos objetivos dos PPC analisados. Coordenar é, também, reger, porém, dentro de uma 

dimensão que o percentual de CH permite com coerência. Não se objetiva a formação de um 

“maestro”, mas a de um professor que saiba a amplitude educacional da sua ação, que é a 

“educação musical dos participantes”. 

A composição da Estrutura Curricular configura-se em: Conteúdos Básicos 

Profissionais (obrigatórios) (onde se inclui as regências); Conteúdos Complementares: 

Obrigatórios, Optativos e Flexíveis (p. 16), sendo que Flexíveis aqui, são as Atividades 

Acadêmico-Complementares que a LDB exige. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. 
 

Tabela 59 - Habilidades exigidas para ingresso na UFPB 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

Ingresso Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36% 
Prova Específica Não informado - - 

 

Podemos perceber que a UFPB exige um conhecimento mínimo do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 
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8.3.2.3.2 Habilidades observadas no nível Ementas 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos apenas as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 49.  
 

Tabela 60 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFPB) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência I 
(OBG) 

 

Introdução aos 
aspectos 

fundamentais da 
regência, 

compreendendo 
suas concepções 

técnicas e 
estruturais através 
da interpretação de 
obras de diferentes 
gêneros, estilos e 

períodos visando à 
formação do regente 

para os diversos 
conjuntos musicais 

Técnica Gestual 10,02 

31,43 
 

Leitura de 
Partitura e 

Análise 
8,21 

Estética do 
Repertório 1,36 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 1,14 

Técnicas de 
Ensaio 

(instrumental) 
8,36 

Interpretação 2,34 

Regência II 
(OBG) 

 

Aprimoramento da 
técnica da regência 
através do estudo e 
interpretação de 

obras de diferentes 
gêneros, estilos e 

períodos; 
aprimoramento 
artístico para a 

interpretação do 
repertório 
específico 

desenvolvido em 
nível seqüente à 

Regência I. 

Repertório / 
Literatura da Área 2,19 2,19 
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Tabela 60 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (cont. UFPB) 

Regência III 
(OPT) 

 

Aprimoramento da 
técnica da regência 
através do estudo e 
interpretação de 

obras de diferentes 
gêneros, estilos e 

períodos; 
aprimoramento 
artístico para a 

interpretação do 
repertório 
específico 

desenvolvido em 
nível seqüente à 

Regência II. 

- - - 

TOTAL ~ 33,62% 
 

Como podemos observar, um valor um valor de aproveitamento das habilidades de 

referência, relativamente baixo, provavelmente devido à ausência dos outros vetores de 

análise. 

Resumidamente vemos na Tabela 61 que o curso proposto pela UFPB aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação.  

 

Tabela 61 - Habilidades aproveitadas pela UFPB 

Habilidades de Referência Valor Ponderado 

Técnica Gestual 10,02 

Técnicas de Ensaio (instrumental) 8,36 

Leitura de Partitura e Análise 8,21 

Interpretação 2,34 

Repertório / Literatura da Área 2,19 

Conhecimento Geral 1,36 

Estética do Repertório 1,36 

Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 

TOTAL ~ 34,98% 

 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFPB, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 

relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado do 

total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 
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bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso. 

 

Tabela 62 - Relação sucinta de dados (UFPB) 

Vetores de Análise Valores Percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 3,15% 

Habilidades de Referência aproveitadas ~ 34,98% 

	  

A discussão sobre a relação entre esses dois vetores será ampliada no final deste 

capitulo. 

 

 
8.3.2.4  Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS 

 
A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul possui o curso de Música, modalidade: 

Licenciatura, habilitação em Educação Musical, cuja carga horária total de integralização 

corresponde a 2.844 horas. A forma de acesso ao curso constitui-se das formas previstas em 

Lei, e o PPC de 2014 não informa se há prova de Habilidade Específica. 

Como podemos observar a seguir, a UFMS oferece cinco componentes curriculares 

relativos à Regência. 

 
Tabela 63 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFMS 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH 
total 

(2.844h) 

Percentual 
na CH Total 

por Tipo 
(2.844h) 

Regência 
Coral I 

 OBG 1 7º semestre 34h ~1,195%  
~2,39% 

Regência 
Coral II 

 OBG 1 8º semestre 34h ~1,195% 

Regência 
Complementa

r I 

OPT 1 Não 
informado 

34h ~1,195%  
 
 

~3,59% Regência 
Complementa

r II 

OPT 1 Não 
informado 

34h ~1,195% 

Tópicos em 
Regência 

OPT 1 Não 
informado 

34h ~1,195% 

 TOTAL 5 - 170h ~5,98% ~5,98% 

Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados. 
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Embora a CH disponível para um aproveitamento máximo da proposta seja evidente, 

pois a CH das OPT é mais que o dobro das OBG, observamos também que a flexibilização 

proposta pelas DCN não é observada. O PPC informa no Cap. XII - Periodização (p.52) que 

Harmonia II é pré-requisito para Regência I e esta é pré-requisito para Regência II (Idem para 

as que se seguem). Por estarem localizadas nos dois últimos semestres, as Regências 

complementares (optativas) não podem ser cumpridas dentro do tempo mínimo de 

integralização do curso. Acredito que pelo curso ter sido implantado em 2014, e nenhuma 

turma ainda se formou, este problema, ainda não foi percebido. 

A seguir, indicaremos em negrito, as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência já elencadas, (cap. 6)  nas Ementas disponíveis. 

 

 

Tabela 64 - Ementas da UFMS 

Componente Descrição 

Regência Coral I 
(OBG) 

Prática de direção coral, incluindo aspectos técnicos relativos ao 
gestual. Técnica Vocal e dicção aplicada ao canto coral. 

Regência Coral II 
(OBG) 

Prática de direção coral, incluindo aspectos técnicos relativos ao 
gestual. Técnica Vocal e dicção aplicada ao canto coral, com 
continuidade ao trabalho desenvolvido na disciplina homônima 
anterior 

Regência 
Complementar I  

(OPT) 

Prática de regência, englobando dinâmicas de ensaio; estudo do 
repertório, considerando: análise preparatória da obra a ser 
executada; estilos e interpretação em canto coral; critérios para a 
escolha do repertório. 

Regência 
Complementar II 

(OPT) 

Reflexões sobre Canto Coral enquanto projeto educacional e sobre 
as funções administrativas do regente: preparação para as 
apresentações, envolvendo logística e critérios na construção do 
programa. 

Tópicos em 
Regência Coral 

(OPT) 

Estudo de aspectos teóricos e práticos da performance em regência 
coral, com ênfase em repertórios específicos. Em cada período letivo 
haverá um conteúdo programático e bibliografia específicos e 
independentes, que apresentem caráter complementar às disciplinas 
obrigatórias. 

 
Podemos observar uma razoável ocorrência das habilidades de referência descritas, 

porém, por não possuirmos os Programas, não poderemos analisá-los. 

Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 
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Quadro 3 - Bibliografia da UFMS 

BUSH, Brien R. The Complete Choral Conductor. New York: Schirmer Books, 1984 

CAMARGO, Cristina M.E.C.J. Criação e arranjo: modelos para o repertório de canto coral 
no Brasil. Dissertação (Mestrado) São Paulo: Escola de Comunicação e Artes da USP, 2010 

DRAHAN, Snizhana. Ouvir a voz: a percepção da produção vocal pelo regente coral - 
método e formação. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Escola de Comunicação e Artes da 
USP, 2007 

FERNANDES, Ângelo José. O regente coral e a construção da sonoridade coral: uma 
metodologia de preparo vocal para coros. Tese (Doutorado) Campinas: Instituto de Artes da 
Unicamp, 2009 

FIGUEIREDO, Sérgio L. F. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a prática 
coral numa perspectiva de Educação Musical. Dissertação (Mestrado) Porto Alegre: Instituto 
de Artes da UFRS, 1990 

FONTERRADA, Marisa T. de O. Educação Musical. Investigação musical em quatro 
movimentos: prelúdio, coral, fuga, final. Dissertação (Mestrado) São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica, 1991 

GARRETSON, Robert L. Conducting Choral Music. New Jersey: Englewood Cliffs, 1993 

LAKSCHEVITZ, Eduardo X.A. (org.) Ensaios: olhares sobre a musica coral brasileira. Rio 
de Janeiro: Centro de Estudos de Música Coral, 2006 

LECK, Henry. Creating Artistry Through Choral Excellence. USA (sic) Hal Leonard, 2009 

MARTINEZ, Emanuel. Regência Coral: Princípios Básicos. colaboradores: Denise Sartori, 
Pedro Goria e Rosemary Brack. Curitiba: Ed. Dom Bosco, 2000 

RAMOS, Marco A. da S. O ensino da regência coral. Tese (Livre docência) São Paulo: Escola 
de Comunicação e Artes da USP, 2004 

ROBINSON, Ray e WINOLD, Allen. The Choral Experience. Illinois: Waveland Press Inc., 
1992 

RUDOLF, Max. The grammar of conducting: a comprehensive guide to baton technique 
and interpretation. 3º ed. Boston: Thomson, 1995 

 
Uma bibliografia composta de 13 títulos, em sua maioria, totalmente relativos à 

Regência. 

 
8.3.2.4.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos normativos  

 
O PPC informa que é o único curso superior de música do Estado; “Campo Grande 

possui grande atividade musical: orquestras, bandas municipais, bandas militares, inúmeros 

coros religiosos, coros de empresas, coros universitários, além de inúmeras formações 

musicais eruditas e populares que anseiam por qualificação e por profissionais capazes de 

atuar como educadores nesses ambientes, além da atuação artística”. (p. 2-3) Tais atividades 

pressupõe também Regência, cuja ênfase neste Componente Curricular, se apresenta outras 

vezes dentro do PPC nos tópicos Concepção do Curso, “que possuam mínima formação 
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técnica e estética como regentes corais, instrumentistas ou cantores.” (p.7) (grifo nosso); 

Objetivos do Curso (p.9), Perfil desejado do Egresso, “capacidade de reger grupos musicais 

vocais e instrumentais” (p.10) (grifo nosso) e Habilidades e Competências “ministrar aulas 

nas escolas da rede pública e particular, no âmbito do ensino fundamental e médio; 

instituições ou quaisquer campos onde houver possibilidades de projetos sociais e 

pedagógicos na área da educação musical bem como a formação de grupos musicais vocais e 

instrumentais” (p.10).(grifo nosso). 

Conforme permite a LDB, a Matriz Curricular está organizada em: Conteúdos de 

Cultura Geral e Profissional, Conteúdos Específicos (Disciplinas Teórico-Musicais e 

Disciplinas de Práticas Musicais - onde estão inseridas as Regências Obrigatórias)(p.11), 

Conteúdos de Dimensão Prática, Disciplinas de Formação Pedagógica, Disciplinas 

Complementares Optativas (onde se inserem as outras Regências),(p.13) e Atividades 

Complementares. Chama atenção, o fato de oferecer-se como disciplinas Optativas das 

Práticas Interpretativas, Canto, Piano, Violão e Flauta Doce do 1º ao 7º semestre (p.8), e  

Regência não, o que nos leva a inferir que o Componente Curricular não é compreendido 

como uma Prática Interpretativa, embora esteja classificada como tal. Observação importante: 

há um “buraco”no texto, na p. 7, como se quem montou o PPC, tivesse esquecido de 

completar o texto. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. 

 

Tabela 65 - Habilidades exigidas para ingresso na UFMS 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

Ingresso Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36% 
Prova Específica Não informado - - 

 

Podemos perceber que a UFMS exige um conhecimento mínimo do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 

 

8.3.2.4.2  Habilidades observadas no nível Ementas (UFMS) 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos os prováveis ou supostos. 
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Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 149. 

 
Tabela 66 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFMS) 

Componente Descrição Habilidades 
de 

Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência Coral  
I (OBG) 

Prática de direção coral, 
incluindo aspectos 

técnicos relativos ao 
gestual. Técnica Vocal e 
dicção aplicada ao canto 

coral. 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

25,25 

Técnica 
Gestual 

10,02 

Técnicas de 
Ensaio 
(vocal) 

1,14 

Técnica 
Vocal 

0,68 

Regência Coral 
II (OBG) 

Prática de direção coral, 
incluindo aspectos 

técnicos relativos ao 
gestual. Técnica Vocal e 
dicção aplicada ao canto 
coral, com continuidade 
ao trabalho desenvolvido 
na disciplina homônima 

anterior 

 
- 

 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 

Regência 
Complementar   

I (OPT) 

Prática de regência, 
englobando dinâmicas de 

ensaio; estudo do 
repertório, considerando: 
análise preparatória da 

obra a ser executada; 
estilos e interpretação em 
canto coral; critérios para 
a escolha do repertório. 

Performance 
(no pódio) 

7,91 

23,97 

Repertório/ 
Literatura da 

Área 

2,19 

Leitura de 
Partitura e 

Análise 

8,21 

Estética do 
repertório 

1,36 

Interpretação 2,34 

Elaboração 
de 

programas 

1,96 

 
 

Regência 
Complementar 

II (OPT) 

Reflexões sobre Canto 
Coral enquanto projeto 
educacional e sobre as 

funções administrativas 
do regente: preparação 
para as apresentações, 
envolvendo logística e 

critérios na construção do 
programa. 

 
- 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
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Tabela 66 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (cont. UFMS) 

Tópicos em 
Regência Coral 

(OPT) 

Estudo de aspectos 
teóricos e práticos da 

performance em 
regência coral, com 

ênfase em repertórios 
específicos. Em cada 

período letivo haverá um 
conteúdo programático e 
bibliografia específicos e 

independentes, que 
apresentem caráter 
complementar às 

disciplinas obrigatórias. 

 
- 

 
- 

 
- 
 

TOTAL ~ 49,22% 
 

Podemos observar que os tópicos se apresentam na primeira Regência OBG e na 

primeira Regência OPT, e possuem um percentual bastante equilibrado de habilidades. 

Resumidamente vemos na Tabela 152 que o curso proposto pela UFMS aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação apresentada nas Ementas. Não foi 

possível analisar os outros níveis, pois os dados referentes aos mesmos não foram 

disponibilizados. 

Tabela 67 - Habilidades aproveitadas pela UFMS 

Habilidades Valor Ponderado 

Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 

Leitura de Partitura e Análise 8,21 

Performance (no pódio) 7,91 

Interpretação 2,34 

Repertório/ Literatura da Área 2,19 

Elaboração de programas 1,96 

Estética do repertório 1,36 

Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 

Conhecimento Geral 1,36 

Técnica Vocal 0,68 

TOTAL ~ 50,58% 

 
 
8.3.2.4.3  Bibliografia da UFMS 
 

Como vimos no quadro 3, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 
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utilizada nos componentes curriculares. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da Tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 
 

Tabela 68 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFMS) 

 Ocorrência na Bibliografia 
de Referência 

SIM NÃO 

BUSH, Brien R. The Complete Choral Conductor. New York: 
Schirmer Books, 1984 

 x 

GARRETSON, Robert L. Conducting Choral Music. New Jersey: 
Englewood Cliffs, 1993 

x  

LECK, Henry. Creating Artistry Through Choral Excellence. USA 
(sic) Hal Leonard, 2009 

 x 

MARTINEZ, Emanuel. Regência Coral: Princípios Básicos. 
colaboradores: Denise Sartori, Pedro Goria e Rosemary Brack. Curitiba: 
Ed. Dom Bosco, 2000 

x  

ROBINSON, Ray e WINOLD, Allen. The Choral Experience. Illinois: 
Waveland Press Inc., 1992 

 x 

RUDOLF, Max. The grammar of conducting: a comprehensive guide 
to baton technique and interpretation. 3º ed. Boston: Thomson, 1995 

x  

DRAHAN, Snizhana. Ouvir a voz: a percepção da produção vocal 
pelo regente coral - método e formação. Dissertação (Mestrado). São 
Paulo: Escola de Comunicação e Artes da USP, 2007 

 x 

CAMARGO, Cristina M.E.C.J. Criação e arranjo: modelos para o 
repertório de canto coral no Brasil. Dissertação (Mestrado) São Paulo: 
Escola de Comunicação e Artes da USP, 2010 

 x 

FERNANDES, Ângelo José. O regente coral e a construção da 
sonoridade coral: uma metodologia de preparo vocal para coros. 
Tese (Doutorado) Campinas: Instituto de Artes da Unicamp, 2009 

 x 

FIGUEIREDO, Sérgio L. F. O ensaio coral como momento de 
aprendizagem: a prática coral numa perspectiva de Educação 
Musical. Dissertação (Mestrado) Porto Alegre: Instituto de Artes da 
UFRS, 1990 

 x 

FONTERRADA, Marisa T. de O. Educação Musical. Investigação 
musical em quatro movimentos: prelúdio, coral, fuga, final. 
Dissertação (Mestrado) São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 
1991 

 x 

LAKSCHEVITZ, Eduardo X.A. (org.) Ensaios: olhares sobre a 
musica coral brasileira. Rio de Janeiro: Centro de Estudos de Música 
Coral, 2006 

 x 

RAMOS, Marco A. da S. O ensino da regência coral. Tese (Livre 
docência) São Paulo: Escola de Comunicação e Artes da USP, 2004 

 x 

TOTAIS 3 10 
Total de livros: 13 Percentual da Bibliografia de referencia 

aproveitada 
3,53%  

 
Como podemos observar, essa é uma bibliografia muito interessante porque embora não 

se apoie na bibliografia de referencia desta tese, apresenta outras teses que dizem respeito à 

Regência e ao seu ensino no curso superior. 
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Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFMS, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes 

à relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado 

do total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

 

Tabela 69 - Relação sucinta de dados (UFMS) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~5,98%  

Habilidades de referência aproveitadas ~ 50,58% 

Bibliografia ~3,53% 

	  
 

Podemos observar que, embora a CH seja razoável e o aproveitamento das habilidades 

muito bom, o percentual da bibliografia de referência aproveitada é baixo, embora se utilizem 

muitos outros livros do que complementes a formação do regente-professor. 

 

 

 

8.3.2.5  Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT 

A Universidade Federal do Mato Grosso possui o curso de Licenciatura em Música, cuja 

carga horária total de integralização corresponde a 3.350 horas. A forma de acesso ao curso 

constitui-se das formas previstas em Lei, e o PPC de 2009 informa que há um Teste de 

Habilidade Específica em Música (PPC/UFMT p.35). 

Como podemos observar a seguir, a UFMT oferece quatro componentes curriculares 

relativos à Regência. 
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Tabela 70 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFMT 

Nome Tipo  
do 

Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH 
total 

(3.350h) 

Percentual 
na CH Total 

por Tipo 
(3.350h) 

Regência  
I 

 OBG 1 5º semestre 60h ~1,79%  
 

~ 6,27% 
 

Regência 
II 

 OBG 1 6º semestre 75h ~2,24% 

Regência 
III 

OBG 1 7º semestre 75h ~2,24% 

Regência 
IV 

OPT 1 Não 
informado 

60h ~1,79%  

~ 1,79% 

 TOTAL 4 - 270h ~8,06% ~ 8,06% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados. 
 

Embora o PPC - UFMT informe (p. 34) que as Optativas poderão ser cursadas a 

qualquer tempo do curso, observamos pelo fluxograma que Regência IV tem como pré-

requisitos Harmonia I, Harmonia II e as Regências I, II e III, o que se apresenta como um 

contrassenso. 

A seguir, indicaremos em negrito, as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap.6) e sua ocorrência nas Ementas disponíveis. 

 

Tabela 71 - Ementas da UFMT 

Componente Descrição 

Regência I Conhecer a função do gesto musical do regente. Iniciar o aluno na 
técnica da regência. Capacitá-los a preparação de obras fáceis. 

Regência II 
Evolução da prática da regência e do ato de reger. Discussão da 
correlação entre regente/professor. O coro como instrumento de 
educação musical. PP (sic) Observação, reflexão e análise de ensaios. 

Regência III 

Evolução da prática da regência e do ato de reger. A experiência da 
regência na prática coral e instrumento através da organização de 
conjuntos vocais e ou instrumentais entendendo estes grupos como 
possibilidade de desenvolvimento do processo de musicalização. P.P. (sic) 
Planejamento, organização, preparação, condução e avaliação de 
ensaios. 

Regência IV 
A experiência e evolução da prática da regência coral ou instrumental, 
capacitando o aluno a obras de maiores complexidades à nível de técnica, 
expressividade e linguagem musical 

 
Podemos observar uma considerável ocorrência das habilidades de referência descritas, 

que, infelizmente não poderão ser corroboradas pela análise dos Programas, pois os mesmos, 

não foram apresentados. 
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Dando seqüência a essa apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

 
Quadro 4 - de Bibliografia da UFMT 

ANDERSON, Bob. Alongue-se. São Paulo: Sumus, 1983. 

ANDRADE, Lincoln. Curso de Regência Coral. Apostila. s/r. 

BAPTISTA, Raphael. Tratado de Regência: aplicada à orquestra, à banda de música e ao 
coro. 2ed. São Paulo, Irmãos Vitale, 2000 

Canto Coral. Publicação Oficial da Associação Brasileira de Regentes de Coros. Ano I, N 1, 
2001. 

Canto Coral. Publicação Oficial da Associação Brasileira de Regentes de Coros. Ano I, N 2, 
2001. 

Canto Coral. Publicação Oficial da Associação Brasileira de Regentes de Coros. Ano II, N 1, 
2003. 

Canto Coral. Publicação Oficial da Associação Brasileira de Regentes de Coros. Ano II, N 2, 
2003. 

Canto, canção, cantoria: como montar um coral infantil. São Paulo: SESC, 1997. 

FIGUEIREDO, Sérgio Luiz Ferreira de. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a 
prática coral numa perspectiva de educação musical. Porto Alegre: 1990. (Dissertação de 
Mestrado em Música). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1990. 

GALLO, J. A., GRAETZER, G., NARDI, H. Y., RUSSO, A. El director del coro: manual 
para la dirección de coros vocacionales.  Buenos Aires: Ricordi Americana, s/d. 

GAMA, Nelson. Introdução às Orquestras e seus instrumentos. São Paulo, Britten, 2005 

MUNIZ NETO, José Viegas  A comunicação gestual na regência de orquestra. 2. ed. – São 
Paulo : Annablume 

RAO, Doreen. The Young Singing Voice. In: Choral music experience education through 
artistry. USA: Bossey & Hawkes, Vol.5, 1987. 

ROBINSON, Ray & WINOLD, Allen. The choral experience - literature, materials, and 
methods. New York: Harper & Row, 1976. 

ROCHA, Ricardo. Regência : uma arte complexa: técnicas e reflexões sobre a direção de  
orquestras e corais. Rio de Janeiro : Íbis Libris, 2004.  

PARTITURAS DIVERSAS 

 
Uma bibliografia composta de 15 títulos, cuja maioria é mais relevante à área do canto 

coral. 

 

8.3.2.5.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos normativos 
 

O PPC informa que a formação musical não é o foco: “O Profissional Licenciado em 

Música tem bom domínio teórico-prático da mesma, mesmo não sendo necessariamente 

especialista na prática musical. (grifo nosso) Afinal o ensino de música, ainda no ensino 
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básico, não se trata de ensinar “apreciação musical” somente e sim de práticas criativas que 

colocam o aluno em contato real com a atividade musical.”(PPC, UFMT p.35)  

A Matriz Curricular está organizada de acordo com as DCN em Conteúdos Básicos 

(Educação Geral, Cultura e Arte), Conteúdos Específicos (História da Música, Teoria da 

Música, Práticas Musicais - onde se inserem as Regências 1 a 3), Conteúdos Teórico-Práticos 

(Educação Musical, Pesquisa Aplicada) (p.46).  

Interessantemente, no quadro da página 46, onde se esmiúça a quantidade de CH 

distribuída entre Carga Horária Teórica (CHT),Carga Horária Prática (CHP), Prática 

Pedagógica (PP) e Carga Horária de Estágio (CHE), os componentes curriculares Regência II 

e III possuem uma CH de 15 h para Prática Pedagógica, que é definida na p. 38 como um 

campo de ação da Extensão da Universidade (Orquestra de Câmara, Coral, Conjunto de 

Violões e Projetos sociais Comunitários), porém, este mesmo quadro (p.46) não permite que 

estas disciplinas possam ser aproveitadas como Estágio Curricular (que possui uma legislação 

própria). Na mesma página aprece no campo “Disciplinas exclusivas de Prática como 

Componente Curricular”, aparece Regência II com 45h de Prática Pedagógica, mas não 

aparece Regência III; No quadro das Disciplinas Optativas (p.48) a disciplina de Regência 

IV, não possui CH para Práticas Pedagógicas, nem Estágio Curricular. Este dado vai de 

encontro à filosofia de diversificação de atuação dos possíveis espaços de ensino-

aprendizagem das DCN. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. 
 

Tabela 72- Habilidades exigidas para ingresso na UFMT 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total 
para 

ingresso 

Ingresso 
 

Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 

 
Teste de 

Habilidade 
Específica 

Proficiência em um 
instrumento principal 

3,84 11,30 

Prática de Execução 0,98 
Teoria Musical 5,58 

Treinamento auditivo 0,90 
TOTAL ~ 12,66% 

 

Podemos perceber que a UFMT exige um conhecimento razoável do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 
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8.3.2.5.2  Habilidades observadas no nível Ementas  

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos os prováveis ou supostos. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 71. 

 
Tabela 73 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFMT) 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência I   
(OBG) 

Conhecer a função do gesto 
musical do regente. Iniciar o 
aluno na técnica da regência. 
Capacitá-los a preparação de 
obras fáceis. 

Técnica 
Gestual 

10,02 

15,44 
 
 
 

Treinamento 
Auditivo 

0,90 

Detecção e 
correção de 

erros 

4,52 

Regência II 
(OBG) 

Evolução da prática da 
regência e do ato de reger. 

Discussão da correlação 
entre regente/professor. O 
coro como instrumento de 
educação musical. PP (sic) 

Observação, reflexão e análise 
de ensaios. 

Performance 
(no pódio) 

7,91 

21,32 Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

 
 
 
 
 

Regência III 
(OBG) 

Evolução da prática da 
regência e do ato de reger. A 
experiência da regência na 

prática coral e instrumento 
através da organização de 

conjuntos vocais e ou 
instrumentais entendendo 

estes grupos como 
possibilidade de 

desenvolvimento do processo 
de musicalização. P.P. (sic) 

Planejamento, organização, 
preparação, condução e 

avaliação de ensaios. 

 
Técnicas de 

Ensaio 
(instrumental) 

 
8,36 

 
9,50 

 
 Técnicas de 

Ensaio (vocal) 
1,14 

 
 

Regência IV 
(OPT) 

A experiência e evolução da 
prática da regência coral ou 
instrumental, capacitando o 

aluno a obras de maiores 
complexidades à nível de 
técnica, expressividade e 

linguagem musical 

Interpretação 2,34 
 

 
 
 

2,34 

TOTAL ~ 48,60% 
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Como podemos observar, um aproveitamento muito bom das habilidades de referência, 

que não poderemos corroborar analisando o nível Programas, já que os mesmos não foram 

apresentados. 

Como podemos observar na Tabela 74, o curso proposto pela UFMT aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação. 
 

Tabela 74 - Habilidades aproveitadas pela UFMT 

Habilidades Valor Ponderado 
Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 
Técnicas de Ensaio (instrumental) 8,36 

Performance (no pódio) 7,91 
Teoria Musical 5,58 

Detecção e correção de erros 4,52 
Proficiência em um instrumento principal 3,84 

Interpretação 2,34 
Conhecimento Geral 1,36 

Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 
Prática de Execução 0,98 

Treinamento auditivo 0,90 
TOTAL ~  60,36% 

 

Um aproveitamento muito bom das habilidades de referência que serão utilizadas no 

componente curricular Regência. 

 

8.3.2.5.3  Bibliografia da UFMT 

Como vimos no quadro 4, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada nos componentes curriculares. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da Tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 

 

Tabela75 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFMT) 

 Ocorrência na Bibliografia 
de Referência 

SIM NÃO 

ANDRADE, Lincoln. Curso de Regência Coral. Apostila. s/r.  x 
BAPTISTA, Raphael. Tratado de Regência: aplicada à orquestra, à 
banda de música e ao coro. 2ed. São Paulo, Irmãos Vitale, 2000 

x  

GALLO, J. A., GRAETZER, G., NARDI, H. Y., RUSSO, A.. El 
director del coro: manual para la dirección de coros vocacionales.  
Buenos Aires: Ricordi Americana, s/d. 

x  
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Tabela75 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (cont. UFMT) 

GAMA, Nelson. Introdução às Orquestras e seus instrumentos. São 
Paulo, Britten, 2005 

 x 

MUNIZ NETO, José Viegas  A comunicação gestual na regência de 
orquestra  – 2. ed. – São Paulo : Annablume 

x  

RAO, Doreen. The Young Singing Voice. In: Choral music 
experience education through artistry. USA: Bossey & Hawkes, 
Vol.5, 1987. 

 x 

ROBINSON, Ray & WINOLD, Allen. The choral experience - 
literature, materials, and methods. New York: Harper & Row, 1976. 

 x 

ROCHA, Ricardo. Regência : uma arte complexa: técnicas e 
reflexões sobre a direção de  orquestras e corais. Rio de Janeiro : 
Íbis Libris, 2004.  

x  

ANDERSON, Bob. Alongue-se. São Paulo: Sumus, 1983.  x 
Canto Coral. Publicação Oficial da Associação Brasileira de Regentes 
de Coros. Ano I, N 1, 2001. 

 x 

Canto Coral. Publicação Oficial da Associação Brasileira de Regentes 
de Coros. Ano I, N 2, 2001. 

 x 

Canto Coral. Publicação Oficial da Associação Brasileira de Regentes 
de Coros. Ano II, N 1, 2003 

 x 

Canto Coral. Publicação Oficial da Associação Brasileira de Regentes 
de Coros. Ano II, N 2, 2003 

 x 

Canto, canção, cantoria: como montar um coral infantil. São 
Paulo: SESC, 1997 

 x 

FIGUEIREDO, Sérgio Luiz Ferreira de. O ensaio coral como 
momento de aprendizagem: a prática coral numa perspectiva de 
educação musical. Porto Alegre: 1990. (Dissertação de Mestrado em 
Música). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1990. 

 x 

TOTAIS 4 11 

Total de livros: 15 Percentual da Bibliografia de referencia 
aproveitada 

4,71%  

 
Como podemos observar, essa é uma bibliografia que se apóia em títulos que  dizem 

respeito mais à área do canto coral, do que da Regência. Mesmo assim, o número de 

habilidades de referência é consideravelmente alto, o que nos leva a crer que esta bibliografia 

é apropriada ao que se espera transmitir aos alunos de Regência. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFMT, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes 

à relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado 

do total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 
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de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

 

Tabela 76 - Relação sucinta de dados (UFMT) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~  8,06% 

Habilidades de referência aproveitadas ~  60,36% 

Bibliografia ~  4,71% 

 

 
Podemos perceber uma boa relação entre CH e habilidades aproveitadas, cuja discussão 

será aprofundada no cap.9. 

 
 

8.3.2.6  Universidade Federal do Acre - UFAC 
 

A Universidade Federal do Acre possui o curso de Licenciatura Plena em Música, cuja 

carga horária total de integralização corresponde a 2.825 horas. A forma de acesso ao curso 

constitui-se das formas previstas em Lei, e uma prova de conhecimentos prévios de Teoria 

Musical e História da Música onde o candidato não poderá obter nota inferior a 3,0. O PPC é 

de 2010. 

Como podemos observar a seguir, a UFAC oferece cinco componentes curriculares 

relativos à Regência.  

 
 

Tabela 77 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFAC 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(2.825h) 

Percentual 
na CH Total 

por Tipo 
(2.825h) 

Regência  
I 

 OBG 1 3º semestre 30h ~1,06%  
~2,12% 

Regência 
II 

 OBG 1 4º semestre 30h ~1,06% 

Regência 
III 

OPT 1 5º semestre 60h ~2,12%  
~6,36% 

Regência 
IV 

OPT 1 6º semestre 60h ~2,12% 

Regência 
V 

OPT 1 7º semestre 60h ~2,12% 

 TOTAL 5 - 240h ~8,48% ~8,48% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados. 
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Podemos observar que a CH disponível para um aproveitamento máximo da proposta, 

embora indique um aproveitamento quase o triplo de CH obrigatória, não permite uma 

flexibilização conforme recomendam as DCN pois todas as optativas estão ligadas por pré-

requisitos. 

A seguir indicaremos em negrito, as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap.6), e sua ocorrência nas Ementas disponíveis. 

 
Tabela 78 - Ementas da UFAC 

Componente Descrição 
Regência I 

(OBG) 
Introdução ao estudo da regência, suas características históricas e 
técnicas; marcação de compassos simples e compostos, exercícios de 
coordenação motora, anacruses, fermatas, legato e stacatto. Preparação e 
Apresentação de repertório coral dos séculos XV, XVI e XVII. 

Regência II 
(OBG) 

Estudo da Regência coral. Preparação de um coro. Divisão de vozes e 
classificação vocal. O papel do regente, suas funções e obrigações  no 
Coro/Orquestra. A Orquestra e seus naipes. As diferenças técnicas de 
regência coral e instrumental. Preparação e apresentação de repertório 
coral e/ou sinfônico dos séculos XVIII, XIX e XX.  

Regência III 
(OPT) 

Estudo do repertório instrumental dos séculos XVII e XVIII. Preparação 
de repertório instrumental/vocal dos séculos XVII, XVIII até meados do 
século XIX. 

Regência IV 
(OPT) 

Estudo dos principais temas e autores da música instrumental do séc. 
XIX. Preparação de repertório instrumental/vocal do séc. XIX, até 
meados dos séc. XX. 

Regência V 
(OPT) 

Estudo do repertório instrumental/vocal do séc. XX até os dias de hoje, 
inclusive com a utilização de novas tecnologias. Preparação de repertório 
instrumental de todos os períodos. 

 
Podemos observar uma razoável ocorrência das habilidades de referência descritas, que, 

infelizmente não poderão ser corroboradas, pois não obtivemos os Programa.  

Dando seqüência a essa apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

 
 

Quadro5 - Bibliografia da UFAC 

BARTLETT, Clifford (Ed.) Madrigals and Partsongs. Oxford Choral Classics. Oxford: Oxford 
University Press/Music Department, 2001 

GALLO, Jose A.; GRAETZER, G.; NARDI, H. RUSSO, A. El Director de Coro. Buenos Aires: 
Ricordi Americana, 1979 

GIBSON, Mark; GREEN, Elizabeth. The Modern Conductor. New Jersey: Pearson Education, 2004 

LAGO. Sylvio. A Arte da Regência, história, técnica e maestros. São Paulo: ALGOL Editora, 2008 

MARTINEZ, Emanuel et al. Regência Coral: Princípios Básicos. Curitiba: Editora Dom Bosco, 
2000 
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Quadro5 - Bibliografia da UFAC (cont.) 

PALISCA, Claude (Ed.) Norton Anthology of Western Music. New York: W.W. Norton & 
Company, 2001 

ROBINSON, Ray. (Ed.) Choral Music: A Norton Historical Anthology. New York: W.W. Norton 
Company Inc., 1978 

RUDOLF, Max. The Grammar of Conducting. Belmont: Wadsworth Group/Schirmer, 1995 

RUTTER, John. (Ed) European Sacred Music. Oxford Choral Classics. Oxford: Oxford University 
Press/ Music Department, 1996 

SADIE, Stanley.(Ed.) The New Grove Dictionary of Music and Musician. Editorial Macmilian (sic) 

SHERCHEN, Hermann. Handbook of Conducting. New York: Oxford University Press, 1989 

SWAROWSKY, Hans. Dirección de Orquestra (sic) Madrid: Real Musical, 1989 

TIBIRIÇA, Roberto. O regente sem Orquestra. São Paulo: ALGOL Editora, 2008 

WAGNER, Richard. On Conducting. Charleston: BiblioBazar, 2004 

 
Uma bibliografia composta de 14 títulos com grande maioria destes, relativa à 

Regência. 

 

8.3.2.6.1  Observações  relativas aos documentos disponíveis e os marcos normativos. 
 

Percebemos pela análise do PPC que há uma grande diferença (mais que o dobro) do 

percentual entre as Regências Obrigatórias e Optativas. O que é perfeitamente coerente com 

os Objetivos do Curso: “O curso de Licenciatura em Música objetiva formar profissionais 

habilitados para o ensino fundamental e médio, a produção, a pesquisa, a critica da música 

além de formar profissionais habilitados para exercer a prática musical como instrumentistas, 

regentes (grifo nosso), compositores, técnicos de som, educadores musicais e 

pesquisadores”(p. 22-23), pois permite ao aluno traçar seu caminho específico, caso seja sua 

intenção, conforme determina a LDB. Este fato é corroborado pela conformação da Matriz 

Curricular que articulam as disciplinas em eixos de conhecimento e áreas: Eixo Perceptivo, 

Eixo Teórico , Eixo de Práticas Interpretativas - Regência, (grifo nosso), Eixo de Educação 

Musical, Eixo de Práticas Interpretativas - Instrumento/Canto, Eixo Criativo/Tecnológico, 

Área Pedagógica/Letras/Ciências Sociais (ou Geral), Estágio Obrigatório, Atividades 

Complementares e Trabalho de Conclusão de Curso TCC; os componentes OB e OP se 

distribuem por esses Eixos. (p.29-36). 

O que encontramos de divergência se refere à coerência entre as ementas e as 

bibliografias correspondentes aos semestres e à informação de como serão realizadas as aulas 

teóricas: realizadas coletivamente (40 alunos por turma) e as práticas, individualmente ou em 
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até 10 alunos por turma. (p. 109) Regência é do eixo de Práticas Interpretativas, de onde 

deduz-se que serão 4 turmas de 10 alunos, só que isto não está descrito no PPC. 

No Plano de aquisição de Bibliografia não coloca nenhum livro de Regência que trate 

especificamente dos conteúdos explicitados nas ementas. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. 

 

Tabela 79 - Habilidades exigidas para ingresso na UFAC 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

Ingresso 
 

Vestibular 
 

Conhecimento 
Geral 

1,36 1,36 

Prova de Conhecimentos 
Prévios 

História da 
Música 

4,37 9,95 

Teoria Musical 5,58 

TOTAL ~ 11,31% 

 

Podemos perceber que a UFAC exige um conhecimento mínimo do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 

 

 

 

8.3.2.6.2  Habilidades observadas no nível Ementas 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos as prováveis, supostas ou subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 78. 
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Tabela 80 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFAC) 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

 
 
 
 

Regência I   
(OBG) 

Introdução ao estudo da 
regência, suas 

características históricas 
e técnicas; marcação de 

compassos simples e 
compostos, exercícios de 

coordenação motora, 
anacruses, fermatas, legato 
e stacatto. Preparação e 

Apresentação de 
repertório coral dos 

séculos XV, XVI e XVII. 

Técnica 
Gestual 

10,02 

18,77 

Detecção e 
correção de 

erros 

4,52 

Treinamento 
Auditivo 

0,90 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 

1,14 

Repertório / 
Literatura da 

Área 

2,19 

 
 
 
 
 

Regência II 
(OBG) 

Estudo da Regência coral. 
Preparação de um coro. 

Divisão de vozes e 
classificação vocal. O 
papel do regente, suas 

funções e obrigações  no 
Coro/Orquestra. A 

Orquestra e seus naipes. 
As diferenças técnicas de 

regência coral e 
instrumental. Preparação e 

apresentação de 
repertório coral e/ou 
sinfônico dos séculos 

XVIII, XIX e XX.  

Técnica Vocal 0,68 

22,00 
 
 
 

Performance 
(no pódio) 

7,91 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

 
 

Regência III 
(OPT) 

Estudo do repertório 
instrumental dos séculos 
XVII e XVIII. Preparação 

de repertório 
instrumental/vocal dos 
séculos XVII, XVIII até 
meados do século XIX. 

  
 

Elaboração de 
Programas 

1,96 

1,96 

 
 
 

Regência IV 
(OPT) 

Estudo dos principais 
temas e autores da 

música instrumental do 
séc. XIX. Preparação de 

repertório 
instrumental/vocal do séc. 
XIX, até meados dos séc. 

XX. 

 
Técnicas de 

Ensaio 
(instrumental) 

8,36 

8,36 
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Tabela 80 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (cont. UFAC) 

Regência V 
(OPT) 

Estudo do repertório 
instrumental/vocal do séc. 

XX até os dias de hoje, 
inclusive com a utilização 

de novas tecnologias. 
Preparação de repertório 
instrumental de todos os 

períodos. 

 
Leitura de 
Partitura e 

Análise 8,21 8,21 

  TOTAL ~ 59,30% 

 
Como podemos observar, um excelente aproveitamento no nível das Ementas, e, 

embora não tenha sido possível observar as habilidades no nível dos Programas, devido à CH 

disponível, isso já era esperado. 

Resumidamente vemos na Tabela 73 que o curso proposto pela UFAC aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação verificadas nas Ementas. 

 

Tabela 81 - Habilidades aproveitadas pela UFAC 

Habilidades de Referência Valor Ponderado 
Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 
Técnicas de Ensaio (instrumentais) 8,36 

Leitura de Partitura e Análise 8,21 
Performance (no pódio) 7,91 

Teoria Musical 5,58 
Detecção e correção de erros 4,52 

História da Música 4,37 
Repertório / Literatura da Área 2,19 

Elaboração de Programas 1,96 
Conhecimento Geral 1,36 

Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 
Treinamento Auditivo 0,90 

Técnica Vocal 0,68 
TOTAL ~ 70,61% 

 

 
8.3.2.6.3  Bibliografia 

 
Como vimos no quadro 9, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada nos componentes curriculares. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da Tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 
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Tabela 82 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFAC)	  
 Ocorrência na Bibliografia 

de Referência 
SIM NÃO 

GALLO, Jose A.; GRAETZER, G.; NARDI, H. RUSSO, A. El 
Director de Coro. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979 

x  

GIBSON, Mark; GREEN, Elizabeth. The Modern Conductor. 
New Jersey: Pearson Education, 2004 

x  

LAGO. Sylvio. A Arte da Regência, história, técnica e 
maestros. São Paulo: ALGOL Editora, 2008 

x  

MARTINEZ, Emanuel et al. Regência Coral: Princípios 
Básicos. Curitiba: Editora Dom Bosco, 2000 

x  

RUDOLF, Max. The Grammar of Conducting. Belmont: 
Wadsworth Group/Schirmer, 1995 

x  

SHERCHEN, Hermann. Handbook of Conducting. New York: 
Oxford University Press, 1989 

x  

SWAROWSKY, Hans. Direccion de Orquestra (sic) Madrid: 
Real Musical, 1989 

x  

TIBIRIÇA, Roberto. O regente sem Orquestra. São Paulo: 
ALGOL Editora, 2008 

 x 

WAGNER, Richard. On Conducting. Charleston: BiblioBazar, 
2004 

 x 

BARTLETT, Clifford (Ed.) Madrigals and Partsongs. Oxford 
Choral Classics. Oxford: Oxford University Press/Music 
Department, 2001 

 x 

PALISCA, Claude (Ed.) Norton Anthology of Western Music. 
New York: W.W. Norton & Company, 2001 

 x 

ROBINSON, Ray. (Ed.) Choral Music: A Norton Historical 
Anthology. New York: W.W. Norton Company Inc., 1978 

 x 

RUTTER, John. (Ed) European Sacred Music. Oxford Choral 
Classics. Oxford: Oxford University Press/ Music Department, 
1996 

 x 

SADIE, Stanley.(Ed.) The New Grove Dictionary of Music 
and Musician. Editorial Macmilian (sic) 

 x 

TOTAIS 7 7 

Total de livros: 
14 

Percentual da Bibliografia de referencia 
aproveitada 

~8,24%  

 
Como podemos observar, a UFAC se utiliza de um percentual considerável da literatura 

de referência, o que é coerente com a CH disponível para o componente curricular. 

Percebemos também um número expressivo de livros que consideramos como Literatura de 

apoio, pois não dizem respeito diretamente ao componente curricular, mas complementam a 

formação do regente. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFAC, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 

relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado do 

total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 
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bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

 

Tabela83 - Relação sucinta de dados (UFAC) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 8,48% 

Habilidades de referência aproveitadas ~ 70,61% 

Bibliografia ~ 8,24% 

 

 
Podemos perceber uma boa relação entre CH e habilidades aproveitadas, cuja discussão 

será aprofundada no cap.9. 

 
 

8.3.2.7  Universidade Federal de Roraima - UFRR 

 
A Universidade Federal de Roraima, possui o curso de Licenciatura em Música, cuja 

carga horária total de integralização corresponde a 2.865 horas. O PPC é de 2013 e informa 

que não há prova específica (PPC-UFRR, p. 20). 

Como podemos observar a seguir, a UFRR oferece três componentes curriculares 

relativos à Regência. 

 

Tabela 84 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFRR 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(2.865h) 

Percentual na 
CH Total por 
Tipo (2.865h) 

Regência I   OBG 1 3º semestre 45h ~1,57%  
~ 3,14% 

Regência 
II 

OBG 1 4º semestre 45h ~1,57% 

Regência 
III 

OPT 1 não indicado 45h ~1,57% ~ 1,57% 

 TOTAL 3 - 135h ~4,71% ~ 4,71% 

Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados. 
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A informação obtida, mostra que Regência I e II são ligadas por pré-requisito; não é 

informado se Regência III (OPT) possui pré-requisitos.  

A seguir indicaremos em negrito, as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência já elencadas, nas Ementas disponíveis. 

 
Tabela 85 - Ementas da UFRR 

Componente Descrição 

Regência I 
(OBG) 

o executante e a técnica de regência na história. as diversas funções do 
regente, da regência coral e do coral numa perspectiva social. O gestual, 
postura, liderança, organização, formação e aplicação de peças para 
cânones (sic) , coros a uma, duas e três vozes. Marcação de compassos 
binários, ternários e quaternários simples. Conhecimento básico da 
fisiologia e aquecimento vocal. 

Regência II 
(OBG) 

idem Regência I 

Regência (OPT) Não informado  

 

Embora não possuamos todas as Ementas, podemos observar nas efetivamente obtidas, 

uma razoável ocorrência das habilidades de referência, que não podem ser verificadas nos 

Programas, pois não obtivemos os mesmos. 

Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

 
Quadro 6 - Bibliografia da UFRR 

BARRETO, Ceição de Barros. Coro e Orfeão. Rio de Janeiro: Melhoramentos de S. Paulo (sic) 
[s.d] 

BOONE, Daniel R; McFARLENE Stephen C. A Voz e a Terapia Vocal. Porto Alegre: Ed. 
Artes Médicas, 1994 

BAPTISTA, Raphael. Tratado de Regência, aplicada à orquestra, à banda de música e ao 
coro. São Paulo: Irmãos Vitale Editores, 2000 

BEHLAU, Mara; REHDER, Maria. Higiene Vocal para o Canto Coral. Rio de Janeiro: Editora 
RevinteR, 1997 

CARTOLANO, Ruy B. Coral, orfeão e Percussão. São Paulo: Irmãos Vitale, [s.d.] 

MARTINEZ, Emanuel et al. Regência Coral: Princípios Básicos. Curitiba: Editora Dom 
Bosco, 2000. 

POLITO, Reinaldo. Como se tornar um bom orador. São Paulo: Ed. Saraiva, 1995 

SINNEK, Hild. ABC para cantores e oradores. São Paulo: Ricordi Brasileira, 1955 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Ed. Movimento, 1979 
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Uma bibliografia composta de nove títulos com poucos destinados ao ensino da 

Regência. 

 
8.3.2.7.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos normativos 

 
Há uma divergência de entendimento sobre a função da disciplina que aparece na 

análise da Matriz Curricular: não menciona Regência nos Objetivos Gerais, nem nos 

Específicos (musicais e pedagógicos), e nem nas Competências e Habilidades. Esta matriz 

está ordenada em 3 Núcleos de Conhecimento Formativos: a) Núcleo de Fundamentação, b) 

Núcleo de Desenvolvimento, c) Núcleo de Profissionalização (onde se incluem os conteúdos 

de interpretação musical). Na descrição desses núcleos diz-se que o Núcleo de 

Desenvolvimento “compõe-se de disciplinas de caráter artístico,[...]. Compreende todos 

aqueles campos de conhecimentos que abordam a música em seu percurso[...]” (p.17); o 

Núcleo de Profissionalização, “Busca concretizar a relação entre teoria e prática desenvolvida 

no processo formativo. Neste campo estão reunidos os conteúdos necessários ao 

desenvolvimento de habilidades técnicas, criativas, expressivas e comunicativas, sustentadas 

pela interpretação musical.” (p.18) grifo nosso. 

No item que descreve as Atividades Práticas, o componente curricular Regência é 

colocado no núcleo de Desenvolvimento, mesmo quando as habilidades básicas do Regente 

são descritas no outro núcleo, de Profissionalização (p. 18), que compreende apenas os 

Estágios Supervisionados, disciplinas Eletivas e Atividades Acadêmico Científica culturais.  

Isso denota, uma confusão quanto à natureza da atividade de Regente, bem como sua 

possibilidade prática de profissionalização. Ou ainda, que com 45h a mais, faz-se a diferença 

entre um professor para o ensino regular e um Regente. 

A Bibliografia indica uma fragilidade de conteúdos que poderiam ser melhor abordados 

em função da carga horária oferecida. 

 

8.3.2.7.2  Habilidades observadas no nível Ementas (UFRR) 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos apenas as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 
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Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 85.  

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. 

 

Tabela 86 - Habilidades exigidas para ingresso na UFRR 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

Ingresso Vestibular 
 

Conhecimento Geral 1,36 1,36% 

Prova Específica Não se aplica - - 

 

Podemos perceber que o fato da UFRR não exigir uma prova específica para ingresso, 

isso se refletirá num conhecimento mínimo do aluno ingressante a ser utilizado no 

componente curricular Regência. 

 

Tabela 87 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFRR) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência I  
(OBG) 

o executante e a técnica de 
regência na história. as 

diversas funções do 
regente, da regência coral e 
do coral numa perspectiva 
social. O gestual, postura, 
liderança, organização, 
formação e aplicação de 
peças para cânones (sic) , 
coros a uma, duas e três 

vozes. Marcação de 
compassos binários, 

ternários e quaternários 
simples. Conhecimento 
básico da fisiologia e 
aquecimento vocal. 

História da 
Musica 

4,37 

27,80 

Técnica Gestual 10,02 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

Regência II  
(OBG) 

idem Regência I 
- - - 

Regência III  
(OPT) 

não informado 
- - - 

  TOTAL ~ 27,80% 
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Como podemos observar, um pequeno aproveitamento no nível das ementas, reforçado 

por não ter sido possível observar as habilidades no nível dos Programas. 

Resumidamente vemos na Tabela 80 que o curso proposto pela UFRR aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação, apresentada parcialmente nas 

Ementas. 

Tabela 88 - Habilidades aproveitadas pela UFRR 

Habilidades de Referência Percentual Ponderado 

Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 

História da Musica 4,37 

Conhecimento Geral 1,36 

TOTAL ~ 29,16% 
 

8.3.2.7.3  Bibliografia da UFRR 
 

Verificaremos a seguir, quanto da bibliografia de referência é utilizada em cada 

componente curricular. . Os mesmos representam um percentual que diz respeito ao que 

consideramos como literatura de apoio. 

 
Tabela 89 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFRR) 

 Ocorrência na 
Bibliografia de Referência 

SIM NÃO 

BARRETO, Ceição de Barros. Coro e Orfeão. Rio de Janeiro: 
Melhoramentos de S. Paulo (sic) [s.d] 

 x 

BAPTISTA, Raphael. Tratado de Regência, aplicada à 
orquestra, à banda de música e ao coro. São Paulo: Irmãos 
Vitale Editores, 2000 

x  

CARTOLANO, Ruy B. Coral, orfeão e Percussão. São Paulo: 
Irmãos Vitale, [s.d.] 

x  

MARTINEZ, Emanuel et al. Regência Coral: Princípios 
Básicos. Curitiba: Editora Dom Bosco, 2000. 

x  

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Ed. 
Movimento, 1979 

x  

BOONE, Daniel R; McFARLENE Stephen C. A Voz e a Terapia 
Vocal. Porto Alegre: Ed. Artes Médicas, 1994 

 x 

BEHLAU, Mara; REHDER, Maria. Higiene Vocal para o Canto 
Coral. Rio de Janeiro: Editora RevinteR, 1997 

 x 

POLITO, Reinaldo. Como se tornar um bom orador. São 
Paulo: Ed. Saraiva, 1995 

 x 

SINNEK, Hild. ABC para cantores e oradores. São Paulo: 
Ricordi Brasileira, 1955 

 x 

TOTAIS 4 5 

Total de livros: 9 Percentual da Bibliografia de referencia 
aproveitada 

4,71%  
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Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFRR, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 

relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado do 

total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

 

Tabela 90 - Relação sucinta de dados (UFRR) 

Vetores de análise Valores percentuais 
CH / Tempo de Integralização ~ 4,71% 

Habilidades de referência aproveitadas ~ 29,16% 
Bibliografia ~ 4,71% 

 
Podemos observar um aproveitamento baixo de habilidades referencias, mas que parece 

ser condizente com a CH e a bibliografia. 

 
 

8.3.2.8  Universidade Federal do Pará - UFPA 
 

A Universidade Federal do Pará possui o curso de Licenciatura Plena em Música, cuja 

carga horária total de integralização corresponde a 3.230 horas. O PPC é de 2014, e não 

informa se, além dos mecanismos previstos em Lei, há uma prova de Habilidade Específica. 

 
Tabela 91 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFPA 

Nome Tipo  
do 

Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(3.230h) 

Percentual na 
CH Total por 
Tipo (3.230h) 

Introdução à 
Regência OBG 1 4º semestre 68h ~2,11% 

 
 
 

~6, 33% Regência: 
Coral OBG 1 5º semestre 68h ~2,11% 

Regência: 
Banda OBG 1 5º semestre 68h ~2,11% 

 TOTAIS 3 - 204h ~6, 33% ~ 6, 33% 

Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados. 
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A seguir, indicaremos em negrito as palavras =-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap.6) nas Ementas disponíveis. 

 
Tabela 92 - Ementas34 do Componente Curricular Regência da UFPA 

Componente Descrição 

Introdução à 
Regência (OBG) 

Pulsações: binárias, ternárias e quaternárias. Aplicação em canções 
simples. Técnicas básicas de regência. Aplicação em melodias. 
Uníssonos e cânones. Introdução ao gesto Regência Coral. Postura física 
apropriada. O pulso interior e sua manifestação interna: compasso e 
tactus. Eixo da coluna: inclinação e torção  (planos transversais e 
ampliação dos planos laterais). Independência de braços, tronco e 
pernas. Noções de técnica vocal para coralistas: respiração, 
impostação, apoio e articulação; Apreciação de obras renascentistas e 
brasileiras para coral. Repertório de Banda. Domínio da técnica vocal 
(sic), seja na leitura das obras apresentadas para serem regidas, assim 
como o uso de um instrumento harmônico como auxiliar na passagem 
dos naipes. Entradas: ritmos téticos e anacrúsicos. Fermatas. 
Finalizações. Estilos e andamentos.  Aplicação de repertório. Domínio 
de técnicas de regência com entradas.“A regência como prática 
pedagógica”.(em itálico o que consta no Programa e não consta no PPC) 

Regência: Coral 
(OBG) 

Entradas, acentos, planos de regência. Entradas em diversos tempos. 
acentos em diversos tempos. Os planos verticais na Regência (alturas) 
(sic). Aplicação dos elementos no repertório selecionado. Regência em 
compassos compostos e alternados. Modelos para as diferentes fórmulas 
de compasso, aplicação em pequenas obras a cappella. Regência de 
repertório erudito brasileiro, infantil, popular e regional. Ritmos 
brasileiros: (sic) sincope, contratempo, células da MPB e regional. 
Domínio da regência na música brasileira. Dinâmica de ensaio: naipe e 
conjunto. Repertório erudito e religioso. Técnica vocal aplicada ao 
canto coral. Regência de peças a capella e com acompanhamento. 
Repertório mundial. (p.50) 

Regência: Banda  
(OBG) 

Técnicas de Regência: entradas, acentos, planos; postura, expressão 
corporal. Regência em compassos compostos e alternados. Regência de 
repertório erudito brasileiro, marchas, dobrados, infantil, popular e 
regional. Dinâmica de ensaio: naipe e conjunto. Repertório erudito e 
religioso. Breve histórico da Banda de Música. Instrumentos da 
Banda de Música. Classificação, seções e naipes da banda. Equilíbrio 
sonoro. Afinidade timbrística. Instrumentos transpositores.“A regência 
como prática pedagógica, e o ensino de regência de Banda”. (em itálico 
o que consta no Programa e não consta no PPC) 

	  
Podemos observar nas Ementas efetivamente obtidas, uma razoável ocorrência das 

habilidades de referência, que não podem ser verificadas nos Programas, pois não obtivemos 

os mesmos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Obtivemos da responsável A, por e-mail, um Programa de Introdução à Regência que é mais completo, 
porém, radicalmente diferente do resto da documentação. Optamos por utilizar a documentação oficial. 
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Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível 

 
Quadro 7 - Bibliografia Complementar do Componente Curricular da UFPA 

BARBOSA, Joel. Da Capo, Regência. Brasília: MusiMed, [s.d] 

BAPTISTA, Raphael. Tratado de Regência, aplicada à orquestra, à banda de música e ao 
coro. São Paulo: Irmãos Vitale Editors [s.d] 

BRUM, Oscar da S. Conhecendo a Banda de Música. Fanfarra e bandas Marciais. 
Histórico, organização, instrumentação, orquestração e regência. São Paulo: Ricordi 
Brasileira, 1988 

COELHO, Helena de S. N. Técnica Vocal para Coros. São Leopoldo: Sinoidal, 1999 

FERREIRA, Leslie Piccolotto (org). Trabalhando a Voz. São Paulo: Summus, 1988 

GALLO, Jose A.; GRAETZER, G.; NARDI, H. RUSSO, A. El Director de Coro. Buenos 
Aires: Ricordi Americana, 1979 

IRMÃO, José P. Damião. Tradicionais Bandas de Música. Recife: Companhia editora de 
Pernambuco, 1970 

LEHMANN, Lilli. Aprenda a Cantar. Rio de Janeiro: Ediouro, 1984 

MATHIAS, Nelson. Coral, um canto apaixonante. Braasilia: MusiMed, 1986 

NETO, José V. M. A comunicação gestual na regência de orquestra. São Paulo: Annablume, 
2003 

OLIVEIRA, Marilena de; OLIVEIRA, J. Zula de. O regente regendo o quê? São Paulo: 
Lábaron, 2005 

ROCHA, Ricardo. Regência, uma arte complexa. Rio de Janeiro: Íbis Libris, 2004 

ROE, P. Choral Music Education. New Jersey: Prentice Hall, 1970 

STORTI, Carlos A. Introdução à Regência. Uberlândia: EDUDU, [s.d] 

TIISEL, Neyde B. Manual para Banda de Concertos. A Fanfarra. São Paulo: Irmãos Vitale, 
1978 

WILSON, Harry. Artistic Choral Singing. New York: Schirmer, 1959 

ZAMACOIS, Joaquin. Curso de Formas Musicales. Buenos Aires: Editorial Labor, 1985 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Ed. Movimento, 1979 

 
Podemos observar que o quadro acima contém uma bibliografia composta por  18  

títulos com grande ênfase no ensino de=Regência de Banda e Coral. 

 
8.3.2.8.1  Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos normativos 

 
O curso já passou por uma reforma curricular em 1994; admite que “desde 1997 estão 

emitindo diplomas em desacordo com a nomenclatura adotada pela Lei 9.394/96” (p.7). 

Embora o PPC analisado seja uma tentativa de se adequar aos Marcos Normativos atuais,  ele 

está repleto de informações contraditórias que dizem respeito ao componente curricular em 
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foco: cita Licenciatura em Música com Habilitação em Regência Coral (p.18) e cita na Nota 

de Rodapé da mesma página, um documento de referência, que propõe uma Habilitação em 

regência. No Item 6, Currículo Pleno do Curso (p.20) usa a atividade da Regência como 

exemplo de polivalência necessária ao educador musical: “ele é ao mesmo tempo regente, 

preparador do coral que ele próprio acompanha ao teclado ou ao violão e para o qual prepara 

arranjos.” (p. 20) e embora use a regência como exemplo, na pesquisa, citada para elaboração 

do documento, regência foi a pontuação mais baixa de todas. nessa mesma pesquisa, na p. 15 

aparece uma informação, no mínimo, curiosa: as respostas dos professores não foram levadas 

em consideração na elaboração do documento “porque nenhum atuava na graduação”. 

A Matriz Curricular é assumidamente generalista e suas disciplinas “revelam aspectos 

pertinentes a seis das sete habilitações elencadas pelas Diretrizes.” (p. 20) e assume que isto 

não permite o aprofundamento dos conteúdos; é formada de disciplinas semestrais de 

Conteúdos Básicos, Formação Humanística e Atividades Curriculares, nas quais as Regências 

estão inseridas, e se encontram classificadas junto à todas as disciplinas instrumentais, 

inferindo-se uma abordagem na área da performance musical (p. 22). 

A divergência aqui observada é a de que Regência não é considerada um Conteúdo 

Básico, embora seja Obrigatória e com uma Carga Horária proporcionalmente elevada dentro 

do curso, e é classificada como Atividade Curricular, que os Marcos Normativos consideram 

como optativos dentro do percurso sugerido pelos mesmos. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. 

 

Tabela 93 - Habilidades exigidas para ingresso na UFPA 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

Ingresso 
 

Vestibular 
 

Conhecimento 
Geral 1,36 1,36% 

Prova de Habilidade 
Específica Não Informado - - 

 

Podemos perceber que a UFPA exige um conhecimento mínimo do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 
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8.3.2.8.2  Habilidades observadas no nível Ementas 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos apenas as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 92.  
 

Tabela 94 - habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFPA) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Introdução à 
Regência 
(OBG) 

Pulsações: binárias, 
ternárias e quaternárias. 
Aplicação em canções 

simples. Técnicas básicas 
de regência. Aplicação em 

melodias. Uníssonos e 
cânones. Introdução ao 
gesto Regência Coral. 

Postura física apropriada. O 
pulso interior e sua 

manifestação interna: 
compasso e tactus. Eixo da 
coluna: inclinação e torção  

(planos transversais e 
ampliação dos planos 

laterais). Independência de 
braços, tronco e pernas. 
Noções de técnica vocal 

para coralistas: respiração, 
impostação, apoio e 

articulação; Apreciação de 
obras renascentistas e 
brasileiras para coral. 
Repertório de Banda. 

Domínio da técnica vocal 
(sic), seja na leitura das 
obras apresentadas para 

serem regidas, assim como o 
uso de um instrumento 

harmônico como auxiliar 
na passagem dos naipes. 
Entradas: ritmos téticos e 

anacrúsicos. Fermatas. 
Finalizações. Estilos e 

andamentos. Aplicação de 
repertório. Domínio de 
técnicas de regência com 

entradas. A regência como 
prática pedagógica. 

Técnica Gestual 10,02 

 
56,21 

Técnica Vocal 0,68 

Interpretação 2,34 

Repertório / 
Literatura da 

Área 
2,19 

Proficiência em 
um instrumento 

principal 
3,84 

Instrumentação 
e Orquestração 6,25 

Performance   
(no pódio) 7,91 

Leitura de 
Partituras e 

Análise 
8,21 

Estética do 
repertório 1,36 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 
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Tabela 94 - habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (cont. UFPA) 

Regência: 
Bandas 
(OBG) 

Técnicas de Regência: 
entradas, acentos, planos; 

postura, expressão corporal. 
Regência em compassos 
compostos e alternados. 
Regência de repertório 

erudito brasileiro, 
marchas, dobrados, 
infantil, popular e 

regional. Dinâmica de 
ensaio: naipe e conjunto. 

Repertório erudito e 
religioso. Breve histórico 

da Banda de Música. 
Instrumentos da Banda de 

Música. Classificação, 
seções e naipes da banda. 

Equilíbrio sonoro. 
Afinidade timbrística. 

Instrumentos transpositores. 
A regência como prática 
pedagógica, e o ensino de 

regência de Banda 

 
Técnicas de 

Ensaio 
(instrumental) 

 
8,36 

 
9,26 

 

 
Treinamento 

Auditivo 
0,90 

Regência: 
Coral (OBG) 

 

Entradas, acentos, planos 
de regência. Entradas em 

diversos tempos. acentos em 
diversos tempos. Os planos 

verticais na Regência 
(alturas) (sic). Aplicação 

dos elementos no 
repertório selecionado. 
Regência em compassos 
compostos e alternados. 

Modelos para as diferentes 
fórmulas de compasso, 
aplicação em pequenas 

obras a cappella. Regência 
de repertório erudito 
brasileiro, infantil, 

popular e regional. Ritmos 
brasileiros: (sic) sincope, 
contratempo, células da 

MPB e regional. Domínio 
da regência na música 

brasileira. Dinâmica de 
ensaio: naipe e conjunto. 

Repertório erudito e 
religioso. Técnica vocal 
aplicada ao canto coral. 

Regência de peças a capella 
e com acompanhamento. 

Repertório mundial. 

 
 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 

 
 

1,14 
 
 

 
 

1,14 
 
 

  TOTAL ~ 66,61% 

 

Um índice realmente excelente mas que infelizmente não pode ser corroborado, pois  

não obtivemos os Programas. 



126	  
	  

Resumidamente vemos na Tabela 95 que o curso proposto pela UFPA aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação verificada pelas Ementas obtidas. 

Tabela 95 - Habilidades aproveitadas pela UFPA 

Habilidades de Referência Percentual Ponderado 

Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual  10,02 

Técnicas de Ensaio (instrumental) 8,36 

Leitura de Partituras e Análise 8,21 

Performance (no pódio) 7,91 

Instrumentação e Orquestração 6,25 

Proficiência em um instrumento principal 3,84 

Interpretação  2,34 

Repertório / Literatura da Área 2,19 

Estética do repertório 1,36 

Conhecimento Geral 1,36 

Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 

Treinamento Auditivo 0,90 

Técnica Vocal 0,68 

TOTAL ~ 67,97% 

 
 

8.3.2.8.3  Bibliografia da UFPA 
 

Como vimos no quadro 7, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada nos componentes curriculares. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da Tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 

Tabela 96 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFPA) 

 Ocorrência na Bibliografia 
de Referência 

SIM NÃO 

BARBOSA, Joel. Da Capo, Regência. Brasília: MusiMed, 
[s.d] 

 x 

BAPTISTA, Raphael. Tratado de Regência, aplicada à 
orquestra, à banda de música e ao coro. São Paulo: Irmãos 
Vitale Editors [s.d] 

x  

BRUM, Oscar da S. Conhecendo a Banda de Música. 
Fanfarra e bandas Marciais. Histórico, organização, 
instrumentação, orquestração e regência. São Paulo: 
Ricordi Brasileira, 1988 

 x 
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Tabela 96 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (cont. UFPA) 

GALLO, Jose A.; GRAETZER, G.; NARDI, H. RUSSO, A. 
El Director de Coro. Buenos Aires: Ricordi Americana, 
1979 

x  

MATHIAS, Nelson. Coral, um canto apaixonante. 
Braasilia: MusiMed, 1986 

x  

NETO, José V. M. A comunicação gestual na regência de 
orquestra. São Paulo: Annablume, 2003 

x  

OLIVEIRA, Marilena de; OLIVEIRA, J. Zula de. O regente 
regendo o quê? São Paulo: Lábaron, 2005 

 x 

ROCHA, Ricardo. Regência, uma arte complexa. Rio de 
Janeiro: Íbis Libris, 2004 

x  

ROE, P. Choral Music Education. New Jersey: Prentice 
Hall, 1970 

 x 

STORTI, Carlos A. Introdução à Regência. Uberlândia: 
EDUDU, [s.d] 

x  

TIISEL, Neyde B. Manual para Banda de Concertos. A 
Fanfarra. São Paulo: Irmãos Vitale, 1978 

 x 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Ed. 
Movimento, 1979 

x  

COELHO, Helena de S. N. Técnica Vocal para Coros. São 
Leopoldo: Sinoidal, 1999 

 x 

FERREIRA, Leslie Piccolotto (org). Trabalhando a Voz. 
São Paulo: Summus, 1988 

 x 

IRMÃO, José P. Damião. Tradicionais Bandas de Música. 
Recife: Companhia editora de Pernambuco, 1970 

 x 

LEHMANN, Lilli. Aprenda a Cantar. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1984 

 x 

WILSON, Harry. Artistic Choral Singing. New York: 
Schirmer, 1959 

 x 

ZAMACOIS, Joaquin. Curso de Formas Musicales. Buenos 
Aires: Editorial Labor, 1985 

 x 

TOTAIS 7 11 
Total de livros: 18 Percentual da Bibliografia de 

referencia aproveitada 
~ 8,24%  

 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFPA incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 

relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado do 

total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 
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Tabela 97 - Relação sucinta de dados (UFPA) 

Vetores de análise Valores percentuais 
CH / Tempo de Integralização ~ 6,33% 

Habilidades de referência aproveitadas ~ 67,97% 
Bibliografia ~ 8,24% 

 

Podemos observar valores relativamente altos que permitem inferir um bom 

aproveitamento das habilidades de referência. 

 

 

 

8.3.2.9 Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ 
 

A Universidade Federal de São João Del Rei possui o curso de Música Habilitação em 

Educação Musical, cuja carga horária total de integralização corresponde a 2.820 horas. O 

PPC é de 2008, e informa que, além dos mecanismos previstos em Lei, há uma prova de 

Habilidade Musicais Prévias (PPC-UFSJ p. 117). 

 

 
Tabela 98- Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFSJ 

Nome Tipo  
do 

Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH 
total 

(2.820h) 

Percentual 
na CH 

Total por 
Tipo 

(2.820h) 
Fundamentos 
da Regência 

Coral e 
Instrumental 

OBG 1 7º semestre 30h ~1,06% ~1,06% 

Regência e 
Pedagogia do 
Canto Coral 

Infantil  

OPT 1 8º semestre 30h ~1,06% ~1,06% 

 TOTAIS 2 - 60h ~2,12% ~2,12% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

Podemos observar que o percentual de CH é muito baixo ao longo do curso e nenhuma 

das Regências (OBG ou OPT) possui pré-requisitos. Os semestres indicados são sugestões 

presentes no fluxograma da universidade. 

A seguir, indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap. 6) nas Ementas disponíveis. Infelizmente não 

obtivemos os Programas na documentação disponível. 
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Tabela 99 - Ementas da UFSJ 

Componente Descrição 

Fundamentos da Regência 
Coral e Instrumental (OBG) 

Desenvolvimento de conhecimentos e habilidades técnicas 
básicas para a preparação e regência de conjuntos vocais 
e conjuntos instrumentais variados. 

Regência e Pedagogia do Canto 
Coral Infantil (OPT) 

Conhecimentos e competências relativas à regência e 
princípios didáticos para a criação, coordenação e 
condução de grupos vocais infantis 

 
Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

 

Quadro 8 -  Bibliografia do Componente Curricular da UFSJ 

BAPTISTA: Raphael. Tratado de Regência: aplicada a orquestra, a banda de musica e ao 
coro. 3. ed. São Paulo: Irmãos Vitale, 2000. 

CARTOLANO, Ruy Botti. Regência: coral, orfeão, percussão. São Paulo: Vitale, 1968 

ERICSON, Eric; OHLIN, Gosta; LENNART, Spangberg. Choral conducting. New York: Sk-
Sveriges Korforbunds Forlag; Walton Music; 1976. 

GARRETSON, Robert L. Conducting Choral Music. 8th ed. Upper Saddle River, N.J.: 
Prentice Hall, 1998.  

HERFORD, Julius; DECKER, Harold A. Choral conducting symposium. 2. Ed. New Jersey: 
Prentice-Hall, 1988 

HOLST, Imogen. Conducting a choir - A Guide for Amateurs. London: Oxford Univ., 1973 

LABUTA, Joseph A. Basic conducting techniques. 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice 
Hall, 1995 

LAGO Jr., Sylvio. A arte da Regência, técnica e maestros. Rio de Janeiro: Lacerda, 2002. 

____________. A arte da regência: história, técnica e maestros. Rio de Janeiro: Lacerda 
Editores, [2002] 

LEBRECHT, Norman. O Mito do Maestro: grandes regentes em busca de poder. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

MARTINEZ, Emanuel; SARTORI, D.; GORIA, P.; BRACK, R. Regência coral: princípios 
básicos. Curitiba: Dom Bosco, 2000. 

MATHIAS, Nelson. Coral um canto apaixonante. Brasília: Musimed, 1986. 

OITICICA, Vanda. O Bê-a-Bá da Técnica Vocal. Brasília, Musimed, 1992. 

SMITH, Brenda. Choral Pedagogy. San Diego: Singular, 2000 

STORTI, Carlos Alberto. Introdução à Regência. Uberlândia, MG: EDUFU: Universidade 
Federal de Uberlândia, 1987.  

ZANDER, Oscar. Regência coral. Porto alegre: Movimento, 1979. 

 
Pode-se observar que o quadro acima contém uma bibliografia composta por 16 títulos, 

muitos dos quais, relativos à Regência, porém, um em especial chama atenção: Holst, Imogen. 
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Conducting a Choir - a guide for amateurs. Não percebemos em nenhuma das bibliografias 

analisadas um título que se referisse à questão da Regência como uma atividade para 

amadores (diletantes) de maneira tão explícita. 

 

8.3.2.9.1 Observações relativas aos documentos oficiais disponíveis e os marcos 
normativos 

 
o PPC informa que para estruturação da Matriz Curricular foram utilizadas as Diretrizes 

do MEC que propõe a organização em Campos de Conhecimento: “[...] II - Campo de 

conhecimentos Composicional e Regência” (p.62); que deve oferecer formação para 

“desenvolver conceitos e técnicas relacionados à regência de grupos vocais e instrumentais” 

(p.65). 

Percebe-se algumas divergências entre essa informação nos critérios de estruturação 

dessa matriz curricular, como por exemplo, o percentual de regência oferecida no curso. Outra 

divergência se encontra no núcleo de Prática de Formação que é estruturado na modalidade de 

Oficinas: “nas oficinas se desenvolvem laboratórios das diversas realidades profissionais, 

similares às que o aluno poderá encontrar em sua vida profissional, como atividades de 

caráter vivencial, interativo e reflexivo da prática, numa metodologia multi e interdisciplinar.” 

[...] tem uma natureza distinta das tradicionais disciplinas nos cursos de graduação” (p. 70), 

pois a “Oficina Pedagógica V (apenas para a habilitação em Educação Musical) - estabelece 

correspondência e articula conhecimentos com a unidade curricular “Regência e Pedagogia do 

Canto Coral Infantil” (p. 73). Acontece que esta Oficina é Obrigatória para Educação Musical 

(p.92) embora apareça no Ementário como Optativa (p.252) e, isso é mais que uma 

divergência, isso é uma incongruência porque transforma a disciplina Optativa em 

Obrigatória. 

Finalizando, a disciplina “Fundamentos da Regência Coral e Instrumental”, na Matriz 

Curricular da Base Comum, aparece dentro do grupo de Conteúdos Curriculares de Natureza 

Científico-Cultural (p. 90), o que será discutido em um ponto mais a frente nesta tese. (cap. 9) 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música na UFSJ. 
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Tabela 100 - Habilidades exigidas para ingresso na UFSJ 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

Ingresso 
 

Vestibular 
 Conhecimento Geral 1,36 1,36% 

Prova de Habilidade 
Musicais Prévias Não informado - - 

 

Podemos perceber que a UFSJ exige um conhecimento mínimo do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 

 

8.3.2.9.2   Habilidades observadas no nível Ementas 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos apenas as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 89.  
 

Tabela 101 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFSJ) 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Fundamentos da 
Regência Coral 
e Instrumental 

(OBG) 

Desenvolvimento de 
conhecimentos e 

habilidades técnicas 
básicas para a 

preparação e regência 
de conjuntos vocais e 

conjuntos 
instrumentais variados. 

Técnica 
Gestual 10,02 

28,11 

Técnica Vocal 0,68 
Técnicas de 

Ensaio (vocal) 1,14 

Técnicas de 
Ensaio 

(instrumental) 
8,36 

Performance 
(no pódio) 7,91 

Regência e 
Pedagogia do 
Canto Coral 

Infantil (OPT) 

Conhecimentos e 
competências relativas à 

regência e princípios 
didáticos para a 

criação, coordenação e 
condução de grupos 

vocais infantis 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 
 13,41 

TOTAL ~ 41,52% 
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Podemos perceber que embora sejam apenas duas disciplinas, o aproveitamento das 

habilidades de referência é alto. 

Resumidamente vemos na Tabela 102 que o curso proposto pela UFSJ aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação. 

 

Tabela 102- Habilidades aproveitadas pela UFSJ 

Habilidades Valores Ponderados 

Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 

Técnicas de Ensaio (instrumental) 8,36 

Performance (no pódio) 7,91 

Conhecimento Geral 1,36 

Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 

Técnica Vocal 0,68 

TOTAL ~ 42,68% 
 

Caso tivéssemos obtido os Programas na documentação oficial, poderíamos avaliar 

melhor este aproveitamento. 

 
8.3.2.9.3  Bibliografia da UFSJ 

 
Como vimos no Quadro 8, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada em cada componente curricular. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 
 

Tabela 103 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFSJ) 

 Ocorrência na Bibliografia de 
Referência 

SIM NÃO 

BAPTISTA: Raphael. Tratado de Regência: aplicada a 
orquestra, a banda de musica e ao coro. 3. ed. São Paulo: 
Irmãos Vitale, 2000. 

x  

CARTOLANNO, Ruy Botti. Regência: coral, orfeão, 
percussão. São Paulo: Vitale, 1968 

x  

ERICSON, Eric; OHLIN, Gosta; LENNART, Spangberg. 
Choral conducting. New York: Sk-Sveriges Korforbunds 
Forlag; Walton Music; 1976. 

 x 

GARRETSON, Robert L. Conducting Choral Music. 8th ed. 
Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1998.  

x  
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Tabela 103 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (cont. UFSJ) 

HERFORD, Julius; DECKER, Harold A. Choral conducting 
symposium. 2. Ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1988 

 x 

HOLST, Imogen. Conducting a choir. A Guide for 
Amateurs. London: Oxford Univ., 1973 

 x 

LABUTA, Joseph A. Basic conducting techniques. 3rd ed. 
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1995 

x  

LAGO Jr., Sylvio. A arte da Regência, técnica e maestros. 
Rio de Janeiro: Lacerda, 2002. 

  

LAGO Jr., Sylvio A arte da regência: história, técnica e 
maestros. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, [2002] 

x  

MARTINEZ, Emanuel; SARTORI, D.; GORIA, P.; BRACK, 
R. Regência coral: princípios básicos. Curitiba: Dom Bosco, 
2000. 

x  

MATHIAS, Nelson. Coral um canto apaixonante. Brasília: 
Musimed, 1986. 

x  

SMITH, Brenda. Choral Pedagogy. San Diego: Singular, 
2000 

 x 

STORTI, Carlos Alberto. Introdução à Regência. 
Uberlândia: EDUFU Universidade Federal de Uberlândia, 
1987.  

x  

ZANDER, Oscar. Regência coral. Porto alegre: Movimento, 
1979. 

x  

LEBRECHT, Norman. O Mito do Maestro: grandes 
regentes em busca de poder. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2002. 

 x 

OITICICA, Vanda. O Bê-a-Bá da Técnica Vocal. Brasília, 
Musimed, 1992. 

 x 

TOTAIS 9 6 

Total de livros: 15 Percentual da Bibliografia de 
referencia aproveitada 

10,59%  

 
Como podemos observar, mais da metade da bibliografia pertence à bibliografia de 

referência. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFSJ, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 

relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado do 

total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 
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Tabela 104 - Relação sucinta de dados (UFSJ) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~2,12% 

Habilidades de referência aproveitadas ~ 42,68% 

Bibliografia ~ 10,59% 

 
Observamos que o alto valor atribuído à bibliografia de referência, distribuído em uma 

CH pequena, nos leva a crer que as informações e as habilidades serão superficialmente 

abordadas. 
 

8.3.2.10  Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
 

A Universidade Federal de Minas Gerais possui o curso de Música, modalidade 

Licenciatura em Educação Musical, cuja carga horária total de integralização corresponde a 

3.384 horas/aula.  

Nos baseamos em dois documentos para o levantamento dos dados, sendo O Protocolo: 

renovação de reconhecimento de curso de 2011, e o PPC de 2012. Neles se  informa que, 

além dos mecanismos previstos em Lei, há uma prova específica de caráter classificatório 

dividida em Percepção, História e Prática de Instrumento (p.37 do Protocolo de Renovação). 

Quanto às disciplinas, a fonte de dados foi o PPC, que não faz menção à forma de ingresso no 

curso, e apresenta um Fluxograma diferente do Protocolo. 

 
Tabela 105 - Dados específicos do Componente Curricular Regência 

Nome Tipo  
do 

Component
e 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH 
total 

(3.384h) 

Percentual na 
CH Total por 
Tipo (3.384h) 

PPM 
Regência e 

Pedagogia do 
Canto Coral 

OBG 1 3º semestre 36h ~1,06% 

~2,12% PPM 
Fundamentos 
da Regência 
de Conjuntos 
Instrumentais 

OBG 1 8º semestre 36h ~1,06% 

Regência de 
Coro Infantil OPT 1 Não 

informado 36h ~1,06% ~1,06% 

 TOTAIS 3 - 108h ~3,19% ~3,19% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
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Podemos observar no PPC- UFMG (p. 102) que as disciplinas OBG não são ligadas 

por pré-requisitos. A sigla PPM indica Práticas Pedagógicas e Musicais e a PPM de Regência 

de Conjuntos Instrumentais tem como pré-requisito Percepção Musical IV e a PPM de 

Regência do Canto Coral tem o pré-requisito de Percepção Musical II, assim como Regência 

de Coro Infantil tem o pré-requisito de Percepção Musical II. Essa seqüência de pré-requisitos 

não permite a flexibilização do percurso do aluno dentro do curso, além de parecer 

incongruente tamanha exigência para uma CH proporcionalmente pequena com relação ao 

todo. 

A seguir, indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap.6) nas Ementas disponíveis. Infelizmente não 

poderemos fazer o mesmo com os Programas pois não obtivemos os mesmos. 

 

Tabela 106 - Ementas da UFMG 

Componente Descrição 

PPM: Regência e Pedagogia 
do Canto Coral 

Fundamentos de Regência e princípios pedagógicos do Canto 
Coral: estudo, análise e prática de repertório para a formação 
e a condução de grupos vocais. (p. 150) 

PPM: Fundamentos da 
Regência de Conjuntos 

Instrumentais 

Fundamentos de Regência de grupos instrumentais diversos 
(bandas, fanfarras, dentre outros) com abordagem de 
repertório variado. (p.148) 

Regência de Coro Infantil Dinâmicas de Regência e técnica vocal direcionadas para criança 
e para a organização de coral infantil. (p.153) 

 

Dando seqüência a esta apresentação geral, no Quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 
 

Quadro 9 - Bibliografia do Componente Curricular 

BENNET, Roy. Instrumentos de Orquestra. Trad. Luiz Carlos Csëko. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1986. 

CANDÉ. Roland de. A Música: Linguagem, estrutura, instrumentos. Lisboa: Edições 70, 
1989. 

HARNONCOURT, Nikolaus. O Diálogo Musical: Monteverdi, Bach e Mozart. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 

MATHIAS, Nelson. Coral, um canto apaixonante. Brasília: Musimed, 1986. 

OITICICA, Vanda. O bê-a-bá da técnica vocal. Brasília: Musimed, 1992. 

PEREIRA, Flávio. A prática da regência na música de câmara brasileira atual: um estudo 
de caso. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: UNIRIO, 1997. 

VILLA-LOBOS, Heitor. Guia Prático. São Paulo: Irmãos Vitale, 1979. 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Ed. Movimento, 1979. 
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Como podemos observar, apenas dois livros, de um total de oito, dizem respeito à 

Regência. 

 

8.3.2.10.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos 
normativos 

 
A disciplina Fundamentos de Regência Coral, que aparece com Ementa e Bibliografia 

no PPC (p.125), foi excluída da análise por não aparecer em nenhum quadro nem descrição de 

fluxo do referido PPC. Como ela consta no Protocolo de Renovação, acreditamos ter havido 

um erro de revisão na hora de finalizar o documento. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música da UFMG. 

 

Tabela 107 - Habilidades exigidas para ingresso na UFMG 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

Ingresso 
 

Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 

Prova de Instrumento 
e teste Teórico-

Perceptivo 
 

Proficiência em um 
instrumento principal35 3,84 

9,11 Percepção36 0,90 

História  4,37 
TOTAL ~ 10,47% 

 

Podemos perceber que a UFMG exige um conhecimento razoável do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 

 
 

8.3.2.10.2  Habilidades observadas no nível Ementas 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos apenas as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Conforme consta no Protocolo de renovação do reconhecimento do curso na p. 37, o instrumento da prova 
específica por habilitação não poderá ser modificado. 
36  À prova de Percepção foi atribuído o valor ponderado de Treinamento Auditivo 
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Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 106.  

 
Tabela 108 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFMG) 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

PPM: Regência 
e Pedagogia do 

Canto Coral 
(OBG) 

Fundamentos de 
Regência e princípios 
pedagógicos do Canto 
Coral: estudo, análise 

e prática de 
repertório para a 

formação e a 
condução de grupos 

vocais.  

Técnica 
Gestual 

10,02 

33,83 

Repertório / 
Literatura da 

Área 

2,19 

Leitura de 
Partitura e 

Análise 

8,21 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

PPM: 
Fundamentos da 

Regência de 
Conjuntos 

Instrumentais 

Fundamentos de 
Regência de grupos 

instrumentais diversos 
(bandas, fanfarras, 
dentre outros) com 

abordagem de 
repertório variado.  

Técnicas de 
Ensaio 

(instrumental) 
8,36 8,36 

 

Regência de 
Coro Infantil 

Dinâmicas de 
Regência e técnica 
vocal direcionadas 

para criança e para a 
organização de coral 

infantil. 

Técnica Vocal 0,68 0,68 
 

 TOTAL ~ 42,87% 

 
Infelizmente não obtivemos os Programas, mas podemos ver na Tabela 109 que o curso 

proposto pela UFMG aproveita as seguintes habilidades e sua correspondente ponderação.  

 

Tabela 109 - Habilidades aproveitadas pela UFMG 

Habilidades Valor Ponderado 

Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 

Técnicas de Ensaio (instrumental) 8,36 

Leitura de Partitura e Análise 8,21 

História da Música 4,37 

Proficiência em um instrumento principal 3,84 
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Tabela 109 - Habilidades aproveitadas pela UFMG (cont.) 

Repertório / Literatura da Área 2,19 

Conhecimento Geral 1,36 

Treinamento Auditivo 0,90 

Técnica Vocal 0,68 

TOTAL ~ 53,34% 

 
 

8.3.2.10.3  Bibliografia da UFMG 
 

Como vimos no Quadro 9, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros para verificar quanto da bibliografia de referência é utilizada em cada 

componente curricular. Os títulos que não se referem à Regência estão agrupados no final da 

Tabela. Os mesmos representam um percentual que diz respeito ao que consideramos como 

literatura de apoio. 

 
Tabela 110 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFMG) 

 Ocorrência na Bibliografia de 
Referência 

SIM NÃO 

MATHIAS, Nelson. Coral, um canto apaixonante. 
Brasília: Musimed, 1986. 

x  

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Ed. 
Movimento, 1979. 

x  

BENNET, Roy. Instrumentos de Orquestra. Trad. Luiz 
Carlos Csëko. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986. 

 x 

CANDÉ. Roland de. A Música: Linguagem, estrutura, 
instrumentos. Lisboa: Edições 70, 1989. 

 x 

HARNONCOURT, Nikolaus. O Diálogo Musical: 
Monteverdi, Bach e Mozart. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1993. 

 x 

OITICICA, Vanda. O bê-a-bá da técnica vocal. Brasília: 
Musimed, 1992. 

 x 

PEREIRA, Flávio. A prática da regência na música de 
câmara brasileira atual: um estudo de caso. 
Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: UNIRIO, 1997. 

 x 

VILLA-LOBOS, Heitor. Guia Prático. São Paulo: 
Irmãos Vitale, 1979 

 x 

TOTAIS 2 6 

Total de livros: 8 Percentual da Bibliografia de 
referencia aproveitada 

2,36%  

 
Como podemos observar, um percentual muito pequeno de aproveitamento da 

bibliografia de referência. 
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Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFMG, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes 

à relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado 

do total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

 

Tabela 111 - Relação sucinta de dados (UFMG) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~3,19% 

Habilidades de referência aproveitadas ~ 53,34% 

Bibliografia ~ 2,36% 

	  
Podemos observar a discrepância explícita entre o valor percentual da bibliografia, a CH 

de integralização e as habilidades de referência descritas na Ementa. 

 
 

8.3.2.11  Universidade Federal de Alagoas - UFAL 
 

A Universidade Federal de Alagoas possui o curso de Música Licenciatura, cuja carga 

horária total de integralização corresponde a 3.160 horas. A forma de acesso ao curso 

constitui-se das formas previstas em Lei, e o PPC que data de 2006, informa no Anexo I que 

há uma prova específica para ingresso. 

Como podemos observar a seguir, a UFAL oferece dois componentes curriculares 

relativos à Regência, e não há no PPC indicação de pré-requisitos. 
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Tabela 112 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFAL 

Nome Tipo  
do 

Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(3.160h) 

Percentual na 
CH Total por 
Tipo (3.160h) 

Regência 
1 OBG 1 7º 

semestre 40h ~1,27% ~1,27% 

Regência 
2 OPT 1 8º 

semestre 40h ~1,27% ~1,27% 

 TOTAL 2 - 80h ~2,54% ~ 2,54% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

A seguir, indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap. 6) apenas nas Ementas, pois os Programas não se 

encontravam disponíveis. 

 
Tabela 113 - Ementas do Componente Curricular Regência da UFAL 

Componente Descrição 

Regência 1 
(OBG) 

A técnica da condução do Coro e da Orquestra. A análise e marcação 
para interpretação de partituras musicais e implicações para a 

compreensão dos estilos de regência e sua eficiência. A técnica da condução 
do coro, da banda e da orquestra. 

Regência 2 
(OPT) Não informado 

 
Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

 

Quadro 10 - Bibliografia da UFAL 

BRAHMS, Johannes. Lére Synphonie 

SCHERCHEN, H. El Arte de dirigir la orquesta. Barcelona, Labor, 1950. 

SCHOENBERG, Arnold. Modelos para Estudiantes de composición. Buenos Aires: Ricordi, 
1943 

STORTI, Carlos A. Introdução à Regência. Uberlândia: EDUFU, 1987 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Movimento, 1979 

 
Percebe-se uma bibliografia muito reduzida, e que se reduz ainda mais se retirarmos o 

livro de Schoenberg, destinado à alunos de composição e a partitura de Brahms. 

 
 



141	  
	  

8.3.2.11.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos 
normativos 

 
A análise da Tabela de Equivalência (PPC-UFAL, p. 36) indica que a CH de Regência 

OBG, foi reduzida pela metade, ficando a outra metade para Regência II (Eletiva) que não 

apresenta no documento Ementa, Programa ou Bibliografia. 

O curso é descrito desde seu início como formador de professores “para exercer o 

magistério nas rede de ensino públicas e privadas” (p.11), o que torna coerente a CH e a 

bibliografia, embora estranhemos a presença de uma sinfonia de Brahms nesta última. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música na UFAL. 

 

Tabela 114 - Habilidades exigidas para ingresso na UFAL 

Componente Descrição Habilidades de Referência Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

 
Ingresso 

 

Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 
Prova 

Específica 
Teoria Musical 5,58  

15,15 
 

Ditado e leitura melódica/rítmica 5,73 
Instrumento de livre escolha 3,84 

TOTAL ~ 16,51% 
Obs. - O item Ditado e Leitura rítmica da prova específica foi incluído no item Leitura à primeira vista 
(a uma voz)  
 

Podemos perceber que a UFAL exige um conhecimento bastante alto do aluno 

ingressante, que será usado no componente curricular Regência. 

 

8.3.2.11.2  Habilidades observadas no nível Ementas (UFAL) 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos apenas as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 103.  
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Tabela 115 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFAL) 

Componente Descrição Habilidades 
de 

Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência 1 
(OBG) 

 

A técnica da condução do 
Coro e da Orquestra. A 
análise e marcação para 

interpretação de partituras 
musicais e implicações para a 

compreensão dos estilos de 
regência e sua eficiência. A 

técnica da condução do coro, 
da banda e da orquestra. 

Técnica 
Gestual 10,02 

20,57 Leitura de 
Partitura e 

Análise 
8,21 

Interpretação 2,34 

Regência II 
(OPT) Não informado - - - 

TOTAL ~ 20,57% 
 

Infelizmente os Programas não foram informados, mas podemos ver na Tabela 106 que 

o curso proposto pela UFAL aproveita as seguintes habilidades e sua correspondente 

ponderação. 

 

Tabela 116 - Habilidades aproveitadas pela UFAL 

Habilidades Valor Ponderado 
Técnica Gestual 10,02 

Leitura de Partitura e Análise 8,21 
Teoria Musical 5,58 

Leitura á primeira vista (a uma voz) 5,73 
Proficiência em um instrumento principal 3,84 

Interpretação 2,34 
Conhecimento Geral 1,36 

TOTAL ~ 37,08% 
 

Podemos observar um valor razoável de habilidades referenciais aproveitadas. 

 

8.3.2.11.3  Bibliografia da UFAL 

Como vimos no quadro 10, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada nos componentes curriculares. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da Tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 
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Tabela 117 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFAL) 

 Ocorrência na Bibliografia 
de Referência 

SIM NÃO 

SCHERCHEN, H. El Arte de dirigir la orquesta. Barcelona, Labor, 
1950. 

x  

STORTI, Carlos A. Introdução à Regência. Uberlândia: EDUFU, 1987 x  

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Movimento, 1979 x  

BRAHMS, Johannes. Lére Synphonie  x 

SCHOENBERG, Arnold. Modelos para Estudiantes de composición. 
Buenos Aires: Ricordi, 1943 

 x 

TOTAIS 3 2 

Total de livros: 5 Percentual da Bibliografia de referencia 
aproveitada 

~ 3,53%  

 
Como já observamos, um percentual extremamente baixo, porém apropriado a um curso 

que não se destina a formar regentes. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFAL, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 

relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado do 

total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

 
Tabela 118 - Relação sucinta de dados (UFAL) 

Vetores de Análise Valores Percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 2,54% 

Habilidades de Referência aproveitadas ~ 37,08% 

Bibliografia ~ 3,53% 

 
Podemos observar um valor baixo de habilidades, porém não obtivemos toda a 

documentação necessária para uma análise mais aprofundada. 
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8.3.2.12  Universidade Federal do Cariri - UFCA 

A Universidade Federal do Cariri possui o curso de Educação Musical, modalidade 

Licenciatura, cuja carga horária total de integralização corresponde a 3.226 horas. A forma de 

acesso ao curso constitui-se das formas previstas em Lei e o PPC que data de 2009,  informa 

que não há teste de habilidade específica em música. (PPC-UFCA, p. 14) 

Como podemos observar a seguir, a UFCA oferece três componentes curriculares 

relativos à Regência, e por ter nascido como um campi da UFC que se emancipou, existem 

muitas semelhanças entre as matrizes curriculares das duas universidades. 

 
Tabela 119 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFCA 

Nome Tipo  
do 

Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

Carga 
Horária 

Percentual 
na CH total 

(3.226h) 

Percentual na 
CH Total por 
Tipo (3.226h) 

Regência I OBG 1 4º semestre 32h ~0,99% 

~2,98% 
Regência 

II OBG 1 5º semestre 32h ~0,99% 

Regência 
III OBG 1 6º semestre 32h ~0,99% 

 TOTAL 3 - 96h ~2,98% ~ 2,98% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

A seguir, indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap.6) nas Ementas disponíveis. 

 
Tabela 120 - Ementas da UFCA 

Componente Descrição 

Regência I     
(OBG) 

Estudo prático do gestual de regência e suas implicações técnicas na execução 
de diferentes gêneros estilos e formas musicais. Técnicas de marcação para 
compassos simples e compostos. Técnicas de ensino, de análise estrutural e 
de estudo de repertório na forma cânone e a duas vozes. Função social do 
regente e sua missão enquanto educador musical. Interpretação de repertório 
folclórico e infantil brasileiro. 

Regência II    
(OBG) 

Estudo prático, em nível crescente de complexidade, do gestual de regência e 
suas implicações técnicas na execução de diferentes gêneros estilos e formas 
musicais. Técnicas de marcação para compassos alternados e mistos. Técnicas 
de ensino, de análise estrutural e de estudo de repertório a três vozes. 
Princípios de organização e estratégias de ensaio para a formação de coros e 
outros grupos musicais. Interpretação de repertório popular brasileiro. 

Regência III 
(OBG) 

Estudo prático, em nível crescente de complexidade, do gestual de regência e 
suas implicações técnicas na execução de diferentes gêneros estilos e formas 
musicais. Técnicas de movimentos de expressão. Técnicas de ensino, de 
análise estrutural e de estudo de repertório a quatro vozes e com 
acompanhamento. O regente como criador/re-criador de uma obra musical. 
Interpretação de repertório contemporâneo brasileiro. 
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Podemos perceber pela análise das Ementas, o aumento do grau de complexidade das 

mesmas habilidades, utilizando o repertório como meio para esse fim. 

Infelizmente não foi possível obter os Programas, e dando seqüência a esta apresentação 

geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da bibliografia obtida na documentação 

disponível. 

 
Quadro 11 - Bibliografia do Componente Curricular da UFCA 

MATOS, Elvis de Azevedo. Um inventário luminoso ou um alumiário inventado: uma 
trajetória humana de musical formação. DIZ Editoração, Fortaleza, 2008. 

MORAES, Maria Izaíra Silvino. Ah, se eu tivesse asas. DIZ Editoração, Fortaleza, 2007 

ROCHA, Ricardo. Regência, uma arte complexa. Ibis Libris – Rio de Janeiro, 2009. 

 
 

8.3.2.12.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos 
normativos 
 
Podemos observar que o disposto nas DCN (com relação ao componente curricular 

Regência) é observado estritamente pois as disciplinas não possuem pré-requisitos, e a 

periodização é recomendada, mas não obrigatória. A voz e o Canto Coral são os fios 

condutores do processo de formação do alunado, o que é coerente com a ausência de prova 

específica para ingresso. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. 
 

Tabela 121 - Habilidades exigidas para ingresso na UFCA 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

Ingresso Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36% 
Prova Específica Não aplica - - 

 

Podemos perceber que a UFCA exige um conhecimento mínimo do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 

 

8.3.2.12.2 Habilidades observadas no nível Ementas (UFCA) 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 
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que sejam evidentes. Não incluiremos apenas as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 120.  

 

Tabela 122 - Habilidades de referencia e sua ponderação no nível Ementas (UFCA) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência 1 
(OBG) 

Estudo prático do gestual 
de regência e suas 

implicações técnicas na 
execução de diferentes 

gêneros estilos e formas 
musicais. Técnicas de 

marcação para compassos 
simples e compostos. 

Técnicas de ensino, de 
análise estrutural e de 
estudo de repertório na 
forma cânone e a duas 

vozes. Função social do 
regente e sua missão 
enquanto educador 

musical. Interpretação de 
repertório folclórico e 

infantil brasileiro. 

Técnica Gestual 10,02 

38,67 

Estética do 
Repertório 

1,36 

Técnica de Ensaio 
(vocal) 

1,14 

Leitura de partitura e 
Análise 

8,21 

Relações Humanas e 
Liderança 

13,41 

Interpretação 2,34 

Repertório / 
Literatura da Área 

2,19 

Regência II 
(OBG) 

Estudo prático, em nível 
crescente de 

complexidade, do gestual 
de regência e suas 

implicações técnicas na 
execução de diferentes 

gêneros estilos e formas 
musicais. Técnicas de 

marcação para compassos 
alternados e mistos. 

Técnicas de ensino, de 
análise estrutural e de 

estudo de repertório a 
três vozes. Princípios de 
organização e estratégias 
de ensaio para a formação 
de coros e outros grupos 
musicais. Interpretação 
de repertório popular 

brasileiro 

Técnica de Ensaio 
(instrumental) 8,36 

8,96 

Elaboração de 
Arranjos 0,60 
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Tabela 122 - Habilidades de referencia e sua ponderação no nível Ementas (cont. UFCA) (cont.) 

Regência III 
(OBG) 

Estudo prático, em nível 
crescente de 

complexidade, do gestual 
de regência e suas 

implicações técnicas na 
execução de diferentes 

gêneros estilos e formas 
musicais. Técnicas de 

movimentos de 
expressão. Técnicas de 

ensino, de análise 
estrutural e de estudo de 

repertório a quatro vozes 
e com acompanhamento. O 
regente como criador/re-

criador de uma obra 
musical. Interpretação de 

repertório 
contemporâneo brasileiro. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

TOTAL ~ 47,63% 
 

Como os Programas não foram obtidos, apresentaremos resumidamente na Tabela 123, 

as habilidades que o curso proposto pela UFCA aproveita e sua correspondente ponderação. 

 

Tabela 123 - Habilidades aproveitadas  pela UFCA 

 

Habilidades de Referência Percentual Ponderado 

Relações humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 

Técnica de Ensaio (instrumental) 8,36 

Leitura de partitura e Análise 8,21 

Interpretação 2,34 

Repertório / Literatura da Área 2,19 

Estética do Repertório 1,36 

Conhecimento Geral 1,36 

Técnica de Ensaio (vocal) 1,14 

Elaboração de Arranjos 0,60 

TOTAL ~ 48,99% 

 

Um bom aproveitamento, que talvez seria maior se tivéssemos obtido os Programas. 
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8.3.2.12.3 Bibliografia da UFCA 
 

Como vimos no quadro 11, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada nos componentes curriculares. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da Tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 

 
Tabela 124 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFCA) 

 Ocorrência na Bibliografia 
de Referência 

SIM NÃO 

ROCHA, Ricardo. Regência, uma arte complexa. Ibis Libris – Rio de 
Janeiro, 2009. 

x  

MATOS, Elvis de Azevedo. Um inventário luminoso ou um 
alumiário inventado: uma trajetória humana de musical formação. 
DIZ Editoração, Fortaleza, 2008. 

 x 

MORAES, Maria Izaíra Silvino. Ah, se eu tivesse asas. DIZ Editoração, 
Fortaleza, 2007 

 x 

TOTAIS 1 2 

Total de livros: 3 Percentual da Bibliografia de referencia 
aproveitada 

1,18%  

 
Como podemos observar, a UFCA quase não se utiliza da bibliografia de referência da 

área em seu componente curricular Regência. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFCA, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 

relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado do 

total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

Tabela 125 - Relação sucinta de dados (UFCA) 

Vetores de Análise Valores Percentuais 
CH / Tempo de Integralização ~ 2,98% 

Habilidades de Referência aproveitadas ~ 48,99% 
Bibliografia ~ 1,18% 
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Embora não tenhamos obtido todas as informações referentes ao componente curricular, 

observamos uma alta concentração de habilidades referenciais em uma CH e bibliografia 

muito pequenas, o que nos leva a inferir uma superficialidade na abordagem das habilidades. 

 

 

8.3.2.13  Universidade Federal do Maranhão - UFMA 
 

A Universidade Federal do Maranhão possui o curso de Musica, habilitação em  

Licenciatura, cuja carga horária total de integralização corresponde a 2.995 horas. A forma de 

acesso ao curso constitui-se das formas previstas em Lei, e  o PPC data de 2006,  e informa 

que há uma prova de habilidades (p. 12), já os Programas das Regências Coral e Orquestral 

são de 2012 e o de Iniciação Regência e Organologia 2014. 

 

Tabela 126 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFMA 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH 
total 

(2.995h) 

Percentual 
na CH Total 

por Tipo 
(2.995h) 

Iniciação à 
Regência e 

Organologia 
OBG 1 6º semestre 60h ~2,0%  

 
~4,0% Regência 

Coral OBG 1 7º semestre 60h ~2,0% 

Regência 
Orquestral OPT 1 8º semestre 60h ~2,0% ~2,0% 

 TOTAL 3 - 180h ~6,0 % ~ 6,0 % 

Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

Como podemos observar, a UFMA oferece três componentes curriculares relativos à 

Regência sendo que apenas Iniciação à Regência e Organologia é pré-requisito para as outras 

duas, que não são pré-requisitos entre si. Podemos observar também que a CH disponível 

para um aproveitamento máximo da proposta, permite uma tímida flexibilização do percurso 

escolhido pelo aluno, conforme orientam as DCN, pois se oferece apenas um semestre OPT. 

A seguir, indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap. 6) nas Ementas disponíveis. 
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Tabela 127 - Ementas da UFMA 

Componente Descrição 
Iniciação à Regência e 

Organologia         (OBG) 
O papel do diretor musical. Noções de Organologia. Batere. 
Géstica convencional. Gesto Preventivo 

Regência Coral (OBG) Estudo dos períodos e estilos da música vocal. Regência aplicada 
à interpretação. Técnicas de ensaio. 

Regência Orquestral 
(OPT) 

Gestos na regência. Ataque: respiração e gesto preventivo. Gesto 
preventivo em diferentes tempos de compasso. Gestos 
classificados: legato, stacatto. Crescendo. Decrescendo. Fermata. 
Forte-piano. Compassos com numeradores diferentes. A mão 
esquerda. A batuta. 

 
A partir das palavras-chave grifadas na Tabela anterior, podemos esperar uma razoável 

ocorrência de habilidades de referência. De forma semelhante procederemos a grifar a 

descrição contida nos Programas. 

 

Tabela 128 - Programas da UFMA 

Componente Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciação à Regência 
e Organologia       

(OBG) 

 

Conteúdo - A regência e suas particularidades; posicionamento corporal, 
marcação de compassos e aspectos gestuais da regência; classificações 
organológicas; diferentes aspectos do instrumentário (sic) na música 
Ocidental desde a Antiguidade até a atualidade: morfologia, integração 
e linguagem sonora. 

Objetivos - Geral: Conhecer os fundamentos da regência através de 
aspectos teóricos e práticos, tornando o aluno apto a reger formações 
corais e instrumentais diversas bem como adquirir uma compreensão 
contextualizada dos instrumentos da tradição musical ocidental. 
Específicos: desenvolver fundamentos técnicos da regência orquestral e 
coral; compreender e conhecer diferentes fases evolutivas de 
determinados instrumentos musicais de relevância na história da 
música ocidental; entender como se dá a organização de diferentes 
grupos instrumentais. 

Metodologia - Exposição e discussão em sala dos temas propostos neste 
programa; audição e apreciação de exemplos musicais gravados que 
sejam fonte geradora de observação, análise e discussão; abordagens 
técnicas e pedagógicas para ao trabalho Instrumental e Coral; fixação 
dos conceitos básicos de regência: postura, gestual e aspectos 
interpretativos; estudo prático da partitura musical (ritmo, métrica, 
altura, intensidade, timbre, articulação e fraseado); leitura de textos 
complementares relacionados aos conteúdos discutidos em aula. 
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Tabela 128 - Programas da UFMA (cont.) 

Regência Coral   
(OBG) 

 

Conteúdo - O coro,  aspectos humanos, conceituação de coro; 
estruturação do coro, seleção dos cantores, formação dos naipes, timbre 
do coro; os tipos de coro, coro infantil, coro de vozes iguais, coro misto, 
coro sacro, coro a capella, coro de ópera e oratório moderno; 
necessidades materiais, aspectos formais e legais; Os cantores, a atitude 
do cantor de coro, atitude com relação aos outros cantores, atitude com 
relação à platéia; Técnica vocal para o canto coral, processo para 
concentração, relaxamento, respiração, vocalize, interpretação, a 
classificação vocal, a voz branca ou impúbere, a muda de voz, a voz 
adulta, os castrati; O regente, história da regência, técnica de regência 
coral, condições fundamentais para a regência, fundamentos 
psicológicos, o regente como líder de seu grupo, o regente como 
intérprete; a batuta e o regente do coro, atitudes fundamentais do 
regente, o padrão, as preparações, o levare, a marcação rítmica, melódica, 
harmônica e efeitos; O repertório, música vocal, musica para coro, 
montagem de repertório; O ensaio, o processo de concentração do coro, o 
posicionamento físico e estético do coro, a conduta do regente no ensaio, 
a comunicação com o coro, o concerto. 

Objetivos - Geral: Conhecer os fundamentos da regência coral através 
de aspectos teóricos e práticos, tornando o aluno apto a reger formações 
corais diversas bem como adquirir uma compreensão contextualizada 
de repertório, organização do trabalho e gestão de competências; 
Específicos: Desenvolver fundamentos técnicos da regência coral; 
entender como se dá a organização de diferentes grupos vocais. 

Metodologia - Exposição e discussão em sala dos temas propostos neste 
programa; audição e apreciação de exemplos musicais gravados que 
sejam fonte geradora de observação, análise e discussão; abordagens 
técnicas e pedagógicas para ao trabalho de Coral; fixação dos 
conceitos básicos de regência: postura, gestual e aspectos interpretativos; 
estudo prático da partitura musical (ritmo, métrica, altura, intensidade, 
timbre, articulação e fraseado); leitura de textos complementares 
relacionados aos conteúdos discutidos em aula. 

Regência Orquestral 
(OPT) 

 

Conteúdo - Gestos na regência. Formas de ataque da partitura. Gestos 
preventivos nos diferentes tempos do compasso. Prática da regência de 
obras com compassos binários, ternários e quaternários. Leitura rítmica 
de compassos com numeradores diferentes e compassos alternados. 
Solfejos entoados com emprego simultâneo de gesticulação. Leitura e 
estudo de partituras simples. Utilização da batuta. 

Objetivos - Geral: Conhecer as principais características da regência, na 
teoria e na prática; Específicos: Entender o processo de respiração e gesto 
preventivo em todas as suas possibilidades e formas de aparição de 
acordo com as diferentes partituras; compreender, na teoria e na prática, 
as diferentes interpretações de acordo com o caráter da música a ser 
regida; desenvolver habilidade gestual em se tratando de compassos 
com numeradores diferentes. 

Metodologia - Aulas expositivas. Discussão dos temas dados. Exercícios 
de transposição de partituras para os diferentes instrumentos. Exercícios 
técnicos de gestos básicos de regência. Compassos binários, ternários e 
quaternários. Regência de partituras simples escolhidas pelos alunos. 
Estudos de textos complementares. 
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Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

 
Quadro 12 - Bibliografia 

CANDE, Roland. História Universal de Música Vol. 1 e 2. São Paulo: Martins Fontes, 2001 

BAPTISTA, Raphael. Tratado de Regência: aplicada à orquestra, à banda de música e ao 
coro. São Paulo: Irmãos Vitale, s.d 

BENEDICTIS, Savino de. Curso Teórico-Prático de Instrumentação - para orquestra e 
banda. São Paulo: Ricordi, 1954 

BENNETT, Roy. Instrumentos de Orquestra. tradução Luiz Carlos Csëko. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editores, 1985 

HENRIQUE, Luis. Instrumentos Musicais. Lisboa: Fundação Calouste Gublkian, 2004 

LAGO, Sylvio. Arte da Regência - história, técnica e maestros. São Paulo: ALGOL Editora 
Ltda., 2008. 

NICOTRA, Ennio. Introduzione alla técnica della direzione d’orchestra. Secondo la scuola 
di Ilya Musin. Milano: Edizione Curci SRL, s.d 

PISTON, Walter. Orquestación. Madrid: Real Madrid, 1984 

RINALDI, Arthur et al. O regente sem orquestra: exercícios básicos, intermediários e 
avançados para a formação do regente. São Paulo: ALGOL, 2008 

ROBINSON, Ray & WINDD, Allen. The Choral Experience - literature, materials and 
methods. London: Harper and Row Pub, 1976. 

ROCHA, Ricardo. Regência, uma arte complexa. Ibis Libris – Rio de Janeiro, 2009. 

SANTOS RIBEIRO, José. A. dos. Sobre os instrumentos sinfônicos e em torno deles. Rio de 
Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2005 

STORTI, Carlos A. Introdução à Regência.Uberlândia,: EDUFU, 1987 

THOMAS, Kurt. The Choral Conductor. New York: Associated Music Publishers, 1971. 

OLING, Bert & WALLISCH, Heinz. Enciclopédia dos instrumentos musicais. Lisboa: 
Centralivros, 2004 

ULRICH, H. A survey of choral music. USA: Harcourt Brace Jovanovich, 1973. 

ZAGONEL, Bernadete. O que é Gesto Musical. São Paulo: Brasiliense, 1992 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Movimento, 1979 

 
Pode-se observar uma bibliografia extensa, e de caráter abrangente. 

 
8.3.2.13.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos 
normativos 

 
Excetuando-se o peso em Organologia na primeira regência, os componentes são 

bastante equilibrados nos quesitos conteúdos e carga horária. 
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Na documentação disponível no site37 que é mais atualizada que o PPC obtido, (de 

2006) observamos uma redução de 310 h na Carga Horária total do curso. Para efeito de 

cálculo, utilizamos a informação mais atual, retirada do sitio da Universidade, bem como a 

divisão entre OBG e OPT. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. 

 

Tabela 129 - Habilidades exigidas para ingresso na UFMA 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

 
Ingresso 

 

Vestibular 
 Conhecimento Geral 1,36 1,36% 

Prova de Habilidades Não Informado - - 
 

8.3.2.13.2  Habilidades observadas no nível Ementas (UFMA) 

Nesta seção as habilidades são indicadas no componente em que são apresentadas pela 

primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência que sejam evidentes. 

Não incluiremos as prováveis, supostas ou aparentemente subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, a cada habilidade foi atribuída um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência em Regência. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das Ementas 

como já foi grifado na Tabela 127.  
 

Tabela 130 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFMA) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Iniciação à 
Regência e 

Organologia 
(OBG) 

O papel do diretor musical. 
Noções de Organologia. 

Batere. Géstica 
convencional. Gesto 

Preventivo 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

29,68 Instrumentação e 
Orquestração 6,25 

Técnica gestual 10,02 

Regência 
Coral (OBG) 

Estudo dos períodos e estilos 
da música vocal. Regência 
aplicada à interpretação. 

Técnicas de ensaio. 

História da 
Música 4,37 

9,21 
Estética do 
Repertório 1,36 

Interpretação 2,34 
Técnicas de 

Ensaio (vocal) 1,14 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 disponível em <sigaa.ufma.br/sigaa/link/public/curso/curriculo/13893363> e <http//musica.ufma.br> acesso 
em: 24/12/2014 
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Tabela 130 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (cont. UFMA) 

Regência 
Orquestral 

(OPT) 

Gestos na regência. Ataque: 
respiração e gesto preventivo. 

Gesto preventivo em 
diferentes tempos de 

compasso. Gestos 
classificados: legato, stacatto. 

Crescendo. Decrescendo. 
Fermata. Forte-piano. 

Compassos com numeradores 
diferentes. A mão esquerda. 

A batuta. 

Prática de 
execução 

0,98 
 0,98 

TOTAL ~ 39,87% 
 
 

8.3.2.13.3  Habilidades observadas no nível Programas (UFMA) 

Veremos agora as habilidades que são indicadas pela primeira vez no Programa.  

Incluiremos apenas as habilidades de referência que sejam evidentes e/ou claramente 

deduzíveis. Não incluiremos as prováveis, supostas ou aparentemente subentendidas. 

Diferentemente do apresentado na tabela 120, apresentaremos agora por separado os 

resultados correspondentes a cada um dos níveis identificados nos Programas, isto é, 

Conteúdos, Objetivos e Metodologia. (Tabelas 121 a 123) 

 

Tabela 131 - Habilidades de referência e sua ponderação de Conteúdos (UFMA) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência Coral 
(OBG) 

A regência e suas 
particularidades; 

posicionamento corporal, 
marcação de compassos e 

aspectos gestuais da 
regência; classificações 

organológicas; diferentes 
aspectos do instrumentário 
(sic) na música Ocidental 

desde a Antiguidade até a 
atualidade: morfologia, 
integração e linguagem 

sonora. 

Técnica gestual 10,02 

20,64 

Instrumentação 
e Orquestração 6,25 

História da 
Música 4,37 
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Tabela 131 - Habilidades de referência e sua ponderação de Conteúdos (cont. UFMA) (cont.) 

Regência Coral 
(OBG) 

O coro,  aspectos 
humanos, conceituação de 
coro; estruturação do coro, 

seleção dos cantores, 
formação dos naipes, 

timbre do coro; os tipos de 
coro, coro infantil, coro de 
vozes iguais, coro misto, 

coro sacro, coro a capella, 
coro de ópera e oratório 
moderno; necessidades 

materiais, aspectos formais 
e legais; Os cantores, a 

atitude do cantor de coro, 
atitude com relação aos 
outros cantores, atitude 
com relação à platéia; 

Técnica vocal para o canto 
coral, processo para 

concentração, relaxamento, 
respiração, vocalize, 

interpretação, a 
classificação vocal, a voz 

branca ou impúbere, a 
muda de voz, a voz adulta, 

os castrati; O regente, 
história da regência, 

técnica de regência coral, 
condições fundamentais 

para a regência, 
fundamentos psicológicos, 
o regente como líder de 

seu grupo, o regente como 
intérprete; a batuta e o 
regente do coro, atitudes 

fundamentais do regente, o 
padrão, as preparações, o 

levare, a marcação rítmica, 
melódica, harmônica e 
efeitos; O repertório, 

música vocal, musica para 
coro, montagem de 

repertório; O ensaio, o 
processo de concentração 
do coro, o posicionamento 
físico e estético do coro, a 

conduta do regente no 
ensaio, a comunicação com 

o coro, o concerto. 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

27,67 
 
 

Técnica Vocal 0,68 

Interpretação 2,34 

Repertório / 
Literatura da 

Área 
2,19 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 1,14 

Performance  
(no pódio) 7,91 
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Tabela 131 - Habilidades de referência e sua ponderação de Conteúdos (cont. UFMA) (cont.) 

 
 
 
 
 
 
 

Regência 
Orquestral 

(OPT) 

Conteúdo - Gestos na 
regência. Formas de ataque 

da partitura. Gestos 
preventivos nos diferentes 

tempos do compasso. 
Prática da regência de 
obras com compassos 
binários, ternários e 
quaternários. Leitura 

rítmica de compassos com 
numeradores diferentes e 

compassos alternados. 
Solfejos entoados com 
emprego simultâneo de 
gesticulação. Leitura e 
estudo de partituras 
simples. Utilização da 

batuta. 

Leitura à 
primeira vista 

(uma voz) 
5,73 

13,94 

Leitura de 
Partitura e 

análise 
8,21 

Total  ~ 62,25% 
 
 

 

 

Tabela 132 - Habilidades de referência e sua ponderação de Objetivos (UFMA) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

 
 
 
 
 
 
 

Iniciação à 
Regência e 

Organologia 
(OBG) 

Geral: Conhecer os fundamentos 
da regência através de aspectos 
teóricos e práticos, tornando o 
aluno apto a reger formações 

corais e instrumentais diversas 
bem como adquirir uma 

compreensão contextualizada 
dos instrumentos da tradição 
musical ocidental. Específicos: 

desenvolver fundamentos técnicos 
da regência orquestral e coral; 

compreender e conhecer 
diferentes fases evolutivas de 
determinados instrumentos 

musicais de relevância na história 
da música ocidental; entender 
como se dá a organização de 

diferentes grupos instrumentais. 

Performance   
(no pódio) 7,91 

37,07 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 1,14 

Técnicas de 
Ensaio 

(instrumental) 
8,36 

Instrumentação 
e Orquestração 6,25 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 
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Tabela 132 - Habilidades de referência e sua ponderação de Objetivos (cont. UFMA) 

Regência Coral 
(OBG) 

Geral: Conhecer os fundamentos 
da regência coral através de 
aspectos teóricos e práticos, 
tornando o aluno apto a reger 

formações corais diversas bem 
como adquirir uma compreensão 
contextualizada de repertório, 

organização do trabalho e gestão 
de competências; Específicos: 

Desenvolver fundamentos técnicos 
da regência coral; entender como 

se dá a organização de diferentes 
grupos vocais 

Técnica Gestual 10,02 

12,21 

Repertório/ 
Literatura da 

Área 
2,19 

Regência 
Orquestral 

(OPT) 

Geral: Conhecer as principais 
características da regência, na 

teoria e na prática; Específicos: 
Entender o processo de 

respiração e gesto preventivo 
em todas as suas possibilidades 
e formas de aparição de acordo 

com as diferentes partituras; 
compreender, na teoria e na 

prática, as diferentes 
interpretações de acordo com o 
caráter da música a ser regida; 
desenvolver habilidade gestual 

em se tratando de compassos 
com numeradores diferentes. 

Interpretação 2,34 

3,70 

Estética do 
Repertório 1,36 

TOTAL ~ 52,98% 
 
 

Tabela 133 - Habilidades de referência e sua ponderação de Metodologia (UFMA) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

 
 
 
 

Iniciação à 
Regência e 

Organologia 
(OBG) 

 

Exposição e discussão em sala dos 
temas propostos neste programa; 
audição e apreciação de exemplos 
musicais gravados que sejam fonte 
geradora de observação, análise e 
discussão; abordagens técnicas e 

pedagógicas para ao trabalho 
Instrumental e Coral; fixação dos 

conceitos básicos de regência: 
postura, gestual e aspectos 

interpretativos; estudo prático da 
partitura musical (ritmo, métrica, 

altura, intensidade, timbre, 
articulação e fraseado); leitura de 

textos complementares relacionados 
aos conteúdos discutidos em aula. 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 1,14 

31,12 

Técnicas de 
Ensaio 

(instrumental) 
8,36 

Leitura de 
Partitura e 

análise 
8,21 
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Tabela 133 - Habilidades de referência e sua ponderação de Metodologia (cont. UFMA) (cont.) 

 
 
 
 
 
 
 

Regência 
Coral (OBG) 

Exposição e discussão em sala dos 
temas propostos neste programa; 
audição e apreciação de exemplos 
musicais gravados que sejam fonte 
geradora de observação, análise e 
discussão; abordagens técnicas e 
pedagógicas para ao trabalho de 

Coral; fixação dos conceitos 
básicos de regência: postura, gestual 

e aspectos interpretativos; estudo 
prático da partitura musical 

(ritmo, métrica, altura, intensidade, 
timbre, articulação e fraseado); 

leitura de textos complementares 
relacionados aos conteúdos 

discutidos em aula. 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 13,41 

Regência 
Orquestral 

(OPT) 

Aulas expositivas. Discussão dos 
temas dados. Exercícios de 

transposição de partituras para os 
diferentes instrumentos. Exercícios 

técnicos de gestos básicos de 
regência. Compassos binários, 

ternários e quaternários. Regência 
de partituras simples escolhidas 
pelos alunos. Estudos de textos 

complementares. 

Teoria Musical 5,58 

23,51 
 

Técnica gestual 10,02 

Performance   
(no pódio) 7,91 

TOTAL ~ 68,04% 

	  
Analisando a ocorrência das habilidades de referência sob esse ponto de vista, podemos 

observar que os valores tornam-se mais homogêneos, ampliando a utilização das habilidades. 

Resumidamente vemos na Tabela 134 que o curso proposto pela UFMA aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação. Verificamos que grande parte das 

habilidades provém dos Programas. 

 

Tabela 134 - Habilidades aproveitadas pela UFMA 

Habilidades Valor Ponderado 
Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica gestual 10,02 
Técnicas de Ensaio (instrumental) 8,36 

Leitura de Partitura e análise 8,21 
Performance  (no pódio) 7,91 

Instrumentação e Orquestração 6,25 
Leitura à primeira vista (uma voz) 5,73 

Teoria Musical 5,58 
História da Música 4,37 

Interpretação 2,34 
Repertório / Literatura da Área 2,19 

Conhecimento Geral 1,36 
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Tabela 134 - Habilidades aproveitadas pela UFMA (cont.) 

Estética do Repertório 1,36 
Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 

Prática de execução 0,98 
Técnica Vocal 0,68 

TOTAL ~ 80,07% 
 

Podemos observar um excelente aproveitamento das habilidades de referência no curso 

proposto pela UFMA. 

 

8.3.2.13.4  Bibliografia da UFMA 
 

Como vimos no quadro 12 onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada nos componentes curriculares. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão em cinza, agrupados no final da tabela. Os mesmos representam um 

percentual que diz respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 

 

Tabela 135 - Ocorrência na Bibliografia de Referência da UFMA 

 Ocorrência na Bibliografia 
de Referência 

SIM NÃO 

BAPTISTA, Raphael. Tratado de Regência: aplicada à 
orquestra, à banda de música e ao coro. São Paulo: Irmãos 
Vitale, s.d 

x  

BENEDICTIS, Savino de. Curso Teórico-Prático de 
Instrumentação - para orquestra e banda. São Paulo: Ricordi, 
1954 

 x 

LAGO, Sylvio. Arte da Regência - história, técnica e maestros. 
São Paulo: ALGOL Editora Ltda., 2008. 

x  

NICOTRA, Ennio. Introduzione alla técnica della direzione 
d’orchestra. Secondo la scuola di Ilya Musin. Milano: Edizione 
Curci SRL, s.d 

 x 

PISTON, Walter. Orquestación. Madrid: Real Madrid, 1984  x 

RINALDI, Arthur et al. O regente sem orquestra: exercícios 
básicos, intermediários e avançados para a formação do 
regente. São Paulo: ALGOL, 2008 

 x 

ROBINSON, Ray & WINDD, Allen. The Choral Experience - 
literature, materials and methods. London: Harper and Row 
Pub, 1976. 

 x 

ROCHA, Ricardo. Regência, uma arte complexa. Ibis Libris – 
Rio de Janeiro, 2009. 

x  

SANTOS RIBEIRO, José. A. dos. Sobre os instrumentos 
sinfônicos e em torno deles. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora 
Record, 2005 

 x 
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Tabela 135 - Ocorrência na Bibliografia de Referência da UFMA (cont.) 

STORTI, Carlos A. Introdução à Regência.Uberlândia,: 
EDUFU, 1987 

x  

THOMAS, Kurt. The Choral Conductor. New York: Associated 
Music Publishers, 1971. 

x  

ULRICH, H. A survey of choral music. USA: Harcourt Brace 
Jovanovich, 1973 

 x 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Movimento, 
1979 

x  

CANDE, Roland. História Universal de Música Vol. 1 e 2. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001 

 x 

BENNETT, Roy. Instrumentos de Orquestra. tradução Luiz 
Carlos Csëko. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1985 

 x 

HENRIQUE, Luis. Instrumentos Musicais. Lisboa: Fundação 
Calouste Gublkian, 2004 

 x 

OLING, Bert & WALLISCH, Heinz. Enciclopédia dos 
instrumentos musicais. Lisboa: Centralivros, 2004 

 x 

ZAGONEL, Bernadete. O que é Gesto Musical. São Paulo: 
Brasiliense, 1992 

 x 

TOTAIS 6 12 

Total de livros: 18 Percentual da Bibliografia de referencia 
aproveitada 

7,06%  

	  
 

Como podemos observar, embora o percentual de livros da literatura de referência seja 

baixo, o total da bibliografia é bastante abrangente. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFMA, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes 

à relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado 

do total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

 
Tabela 136 - Relação sucinta de dados da UFMA 

Vetores de Análise Valores Percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~  6,00% 

Habilidades de Referência aproveitadas ~ 80,07% 

Bibliografia ~ 7,06% 
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Como já foi observado, um excelente aproveitamento das habilidades de referência, 

amparado por uma razoável CH e bibliografia. 

 

8.3.2.14 Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

A Universidade Federal de Santa Maria possui o curso de Música - Licenciatura Plena, 

cuja carga horária total de integralização corresponde a 3.345 horas. O PPC38 não possui data 

e não informa se há prova específica para o ingresso. 

Como podemos observar a seguir, a UFSM oferece 4 componentes curriculares 

relativos à Regência, porém o PPC não informa se as mesmas possuem a ligação de pré-

requisitos. 

 

Tabela 137 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFSM 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH 
total 

(3.345h) 

Percentual 
na CH Total 

por Tipo 
(3.345h) 

Regência 
I OBG 1 5º semestre 30h ~0,897% ~0,897% 

Regência 
II OBG 1 6º semestre 30h ~0,897% ~0,897% 

Regência 
III OBG 1 7º semestre 30h ~0,897% ~0,897% 

Regência 
IV OBG 1 8º semestre 30h ~0,897% ~0,897% 

 TOTAIS 4 - 120h ~3,59% ~ 3,59% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados. 
 

Podemos observar que a CH disponível para um aproveitamento máximo da proposta 

obriga (já que  todas são OBG) o aluno a estudar Regência, embora o valor total dentro da CH 

do curso seja baixo. 

Infelizmente não poderemos observar, as habilidades de referência já elencadas, e sua 

ocorrência nas Ementas, pois as mesmas não foram apresentadas no PPC, e faremos essa 

observação grifando as palavras-chave no nível Programas, que, por sua vez, não apresentam 

a metodologia. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 disponível em <w3.usm.br/cmusica/> acesso em 01/06/2014 
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Tabela 138 - Programas da UFSM 

Componente Descrição 

Regência I 
(OBG) 

Objetivos - realizar os gestos básicos na regência de grupos musicais; estudar 
um cânone ou uma peça homofônica; preparar um cânone ou uma peça 
homofônica; realizar um cânone ou uma peça homofônica; reger um grupo 
coral “à cappella” 

Programa - Unidade 1: Introdução à Regência. Conceito e evolução histórica; 
teoria básica gestual; esquemas básicos, preparação, entradas, terminações. 
Unidade 2: Abordagem prática com utilização de repertório de diversos 
estilos. Músicas em uníssono, cânones, músicas homofônicas a 3 e 4 voz(sic) 
Unidade 3: Realização de cânones e peças homofônicas. Linha de regência, 
preparo de cânones e peças homofônicas, execução de cânones e peças 
homofônicas. 

Regência II 
(OBG) 

Objetivos - realizar os gestos básicos na regência de grupos musicais; estudar 
um repertório polifônico de baixa dificuldade; preparar um repertório 
polifônico de baixa dificuldade; realizar um repertório polifônico de baixa 
dificuldade; reger um grupo coral “a capella”; reger um grupo com 
acompanhamento instrumental. 

Programa - Unidade 1: Introdução à Regência. Conceito e evolução histórica; 
teoria básica gestual; esquemas básicos, preparação, entradas, terminações. 
Unidade 2: Abordagem prática com utilização de repertório de diversos 
estilos. Músicas em uníssono, cânones, músicas homofônicas a 3 e 4 voz(sic) 
Unidade 3: Realização de cânones e peças homofônicas. Linha de regência, 
preparo de cânones e peças homofônicas, execução de cânones e peças 
homofônicas. 

Regência III 
(OBG) 

Objetivos - realizar os gestos básicos na regência de grupos musicais; estudar 
um repertório polifônico de média dificuldade; preparar um repertório 
polifônico de média dificuldade; realizar um repertório polifônico de média 
dificuldade; reger um grupo coral “a capella”; reger um grupo com 
acompanhamento instrumental 

Programa - Unidade 1: Desenvolvimento Gestual. Esquemas elaborados, 
staccato, subdivisão de compassos, mudança de dinâmica e compasso. 
Unidade 2: Independência de mãos. execução de figuras geométricas, 
execução de figuras geométricas associadas à esquemas, expressividade por 
meio da independência. Unidade 3: Realização de repertório polifônico de 
média dificuldade. Linha de regência, preparo do repertório, execução do 
repertório. 

Regência IV 
(OBG) 

Objetivos - realizar gestual avançado na regência de grupos musicais; estudar 
um repertório polifônico de alta dificuldade; preparar um repertório 
polifônico de alta dificuldade; realizar um repertório polifônico de alta 
dificuldade; reger um grupo coral “a capella”; reger um grupo com 
acompanhamento instrumental. 

Programa - Unidade 1: Desenvolvimento Gestual. Esquemas elaborados, 
staccato, subdivisão de compassos, mudança de dinâmica e compasso. 
Unidade 2: Independência de mãos. execução de figuras geométricas, 
execução de figuras geométricas associadas à esquemas, expressividade por 
meio da independência. Unidade 3: Realização de repertório polifônico de 
média dificuldade. Linha de regência, preparo do repertório, execução do 
repertório. 
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Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

Quadro 13 - Bibliografia da UFSM 

BEHLAU, Mara. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro: Revinter, 1997 

BELLOCHIO, Claudia Ribeiro. O canto coral como mediação ao desenvolvimento sócio-
cognitivo da criança em idade escolar. Santa Maria, 1994. Dissertação (Mestrado em Educação) 
UFSM 

CANDÉ, Roland de. História Universal da Música. 2 volumes. São Paulo: Martins Fontes, 1994 

CROCKER, Richard L. A History of Musical Style. New York: Dover Publications Inc., 1986 

FUBINI, Enrico. La Estética Musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza 
Editorial, 1997 

GRAETZER, Guillermo. Antologia Coral. Buenos Aires: Ricordi, s/d 

GROUT, Donald J.; PALISCA, Claude V. História de la Música Occidental. 2 volumes. Madrid: 
Alianza Editora, 1995 

MASSIN, Jean; MASSIN, Brigitte. História da Música Ocidental. Rio de Janeiro: Ed. Nova 
Fronteira, 1997 

MICHELS, Ulrich. Atlas da Música. 2 volumes. Madrid: Alianza Editorial, 1992 

RAYNOR, Henry. História Social da Música: da Idade Média à Beethoven. Rio de Janeiro: Ed. 
Guanabara, 1981 

SADIE, Stanley. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: MacMillan 
Publishers, 1995 

WELLESZ, Egon. The New Oxford History of Music. 10 volumes. Oxford: Oxford University 
Press, 1999 

GALLO, J. A.; GRAETZER, G; NARDI, H.; RUSSO, A. El Director de Coro. Buenos Aires: 
Ricordi Americana, 1979 

GARRETSON, Robert L. Conducting Choral Music. New Jersey: Prentice Hall, 1993 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Ed. Movimento, 1979 

 
Pode-se observar que são apresentados 15 títulos, sendo que poucos fazem referência 

diretamente à Regência, e serão comentados mais à frente. 

 
8.3.2.14.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e aos marcos 
normativos. 

 
A Matriz Curricular é formada de linhas nas quais as disciplinas estão agrupadas em 

núcleos. As quatro Regências estão inseridas no Núcleo de Conhecimentos Musicológicos, 

(p.12); o que se apresenta, é uma divergência de entendimento da natureza da disciplina. 

Na seção do PPC que trata das Habilidades e Competências, encontramos: “Formar 

professores/profissionais críticos, em nível superior, para atuar na área da educação musical, 

na educação básica e em outros espaços pedagógicos da sociedade brasileira; Objetivos 
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Específicos: [...] desenvolver competências e habilidades para a atuação profissional em 

espaço educativo fora da educação básica (montagem e regência de coros de empresas, 

bandas marciais, grupos de terceira idade, etc” (Grifos nossos) (PPC UFSM p.4-6).  

Aqui fica explícito a função de lazer  e não educação, que se tem do componente 

curricular, embora as Ementas, Programas e o repertório informado, apresentem um conteúdo 

absolutamente coerente com a formação que se espera de um Regente, em sentido amplo, 

porém distribuído em uma carga horária reduzida, o que deve provocar um não-

aprofundamento em diversos tópicos. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. 
 

Tabela 139 - Habilidades exigidas para ingresso na UFSM 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

 
Ingresso Vestibular Conhecimento 

Geral 1,36 
~ 1,36% Prova de Habilidade 

Específica Não informado - 

 
Podemos perceber que a UFSM praticamente não exige conhecimento do aluno 

ingressante que será usado no componente curricular Regência. 

 
 

8.3.2.14.2 Habilidades observadas no nível Programas (UFSM) 

Como não obtivemos as Ementas, veremos agora as habilidades que são indicadas pela 

primeira vez no Programa. Incluiremos apenas as habilidades de referência que sejam 

evidentes e/ou claramente deduzíveis. Não incluiremos as prováveis ou supostas. 

A UFSM organiza seus Programas em Unidades, sem indicar a metodologia. Para 

efeitos desta pesquisa, que é o de verificar as habilidades de referência que são aproveitadas 

no componente curricular, isto é irrelevante. 
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Tabela 140 - Habilidades de referencia e sua ponderação no nível Programas (UFSM) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência I 
(OBG 

Unidade 1: Introdução à 
Regência. Conceito e evolução 

histórica; teoria básica gestual; 
esquemas básicos, preparação, 
entradas, terminações. Unidade 

2: Abordagem prática com 
utilização de repertório de 

diversos estilos. Músicas em 
uníssono, cânones, músicas 

homofônicas a 3 e 4 voz(sic) 
Unidade 3: Realização de 

cânones e peças homofônicas. 
Linha de regência, preparo de 
cânones e peças homofônicas, 
execução de cânones e peças 

homofônicas. 

História da 
Música 

4,37 

29,33 

 

Técnica Gestual 10,02 

Performance  
(no pódio) 

7,91 

Repertório / 
Literatura da 

Área 

2,19 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 

1,14 

Interpretação 2,34 

Estética do 
Repertório 

1,36 

Regência II 
(OBG) 

Idem a Regência I - - - 

Regência III 
(OBG) 

Unidade 1: Desenvolvimento 
Gestual. Esquemas elaborados, 

staccato, subdivisão de 
compassos, mudança de 

dinâmica e compasso. Unidade 2: 
Independência de mãos. 

execução de figuras geométricas, 
execução de figuras geométricas 

associadas à esquemas, 
expressividade por meio da 
independência. Unidade 3: 
Realização de repertório 

polifônico de média dificuldade. 
Linha de regência, preparo do 

repertório, execução do 
repertório. 

Leitura de 
Partitura e 

Análise 
8,21 8,21 

Regência IV 
(OBG) 

 
Idem à Regência III - -  

- 
 

TOTAL ~ 37,54% 
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Tabela 141 - Habilidades de referencia e sua ponderação no nível Objetivos (UFSM) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência I 
(OBG) 

 

Realizar os gestos básicos na 
regência de grupos musicais; 
estudar um cânone ou uma peça 
homofônica; preparar um 
cânone ou uma peça homofônica; 
realizar um cânone ou uma peça 
homofônica; reger um grupo 
coral “à cappella” 

Técnica Gestual 10,02 

19,07 
 
 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 1,14 

Performance (no 
pódio) 7,91 

Regência II 
(OBG) 

Realizar os gestos básicos na 
regência de grupos musicais; 

estudar um repertório 
polifônico de baixa dificuldade; 

preparar um repertório 
polifônico de baixa dificuldade; 

realizar um repertório 
polifônico de baixa dificuldade; 

reger um grupo coral “a 
capella”; reger um grupo com 

acompanhamento 
instrumental. 

Estética do 
Repertório 1,36 

9,72 
 
 
 
 Técnicas de 

Ensaio 
(instrumental) 

8,36 

Regência III 
(OBG) 

Realizar os gestos básicos na 
regência de grupos musicais; 

estudar um repertório 
polifônico de média dificuldade; 

preparar um repertório 
polifônico de média dificuldade; 

realizar um repertório 
polifônico de média dificuldade; 

reger um grupo coral “a 
capella”; reger um grupo com 

acompanhamento instrumental 

- - - 

Regência IV 
(OBG) 

Realizar gestual avançado na 
regência de grupos musicais; 

estudar um repertório 
polifônico de alta dificuldade; 

preparar um repertório 
polifônico de alta dificuldade; 

realizar um repertório 
polifônico de alta dificuldade; 

reger um grupo coral “a 
capella”; reger um grupo com 

acompanhamento 
instrumental. 

- - - 

TOTAL ~ 28,79% 
 

Resumidamente vemos na Tabela 142 que o curso proposto pela UFSM aproveita as 

seguintes habilidades extraídas dos Programas e do ingresso, e sua correspondente 

ponderação. 
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Tabela 142 - Habilidades aproveitadas pela UFSM 

Habilidades de Referência Valor Ponderado 
Técnica Gestual 10,02 

Técnicas de Ensaio (instrumental) 8,36 
Leitura de Partitura e Análise 8,21 

Performance  (no pódio) 7,91 
História da Música 4,37 

Interpretação 2,34 
Repertório / Literatura da Área 2,19 

Estética do Repertório 1,36 
Conhecimento Geral 1,36 

Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 
TOTAL ~ 47,26% 

 

Podemos observar um razoável aproveitamento das habilidades de referência. 

Verificaremos a seguir, quanto da bibliografia de referência é utilizada no componente 

curricular.  

	  

8.3.2.14.3 Bibliografia da UFSM 
 

Como vimos no Quadro13, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada nos componentes curriculares. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 

 

Tabela 143 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFSM) 

 Ocorrência na Bibliografia 
de Referência 

SIM NÃO 

GALLO, J. A.; GRAETZER, G; NARDI, H.; RUSSO, A. El 
Director de Coro. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979 

x  

GARRETSON, Robert L. Conducting Choral Music. New 
Jersey: Prentice Hall, 1993 

x 
 

 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Ed. Movimento, 
1979 

x  

BEHLAU, Mara. Higiene vocal para o canto coral. Rio de 
Janeiro: Revinter, 1997 

 x 

BELLOCHIO, Claudia Ribeiro. O canto coral como mediação ao 
desenvolvimento sócio-cognitivo da criança em idade escolar. 
Santa Maria, 1994. Dissertação (Mestrado em Educação) UFSM 

 x 

CANDÉ, Roland de. História Universal da Música. 2 volumes. 
São Paulo: Martins Fontes, 1994 

 x 

CROCKER, Richard L. A History of Musical Style. New York: 
Dover Publications Inc., 1986 

 x 
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Tabela 143 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (cont. UFSM) 

FUBINI, Enrico. La Estética Musical desde la antigüedad hasta 
el siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1997 

 x 

GRAETZER, Guillermo. Antologia Coral. Buenos Aires: Ricordi, 
s/d 

 x 

GROUT, Donald J.; PALISCA, Claude V. História de la Música 
Occidental. 2 volumes. Madrid: Alianza Editora, 1995 

 x 

MASSIN, Jean; MASSIN, Brigitte. História da Música 
Ocidental. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1997 

 x 

MICHELS, Ulrich. Atlas da Música. 2 volumes. Madrid: Alianza 
Editorial, 1992 

 x 

RAYNOR, Henry. História Social da Música: da Idade Média à 
Beethoven. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1981 

 x 

SADIE, Stanley. The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians. New York: MacMillan Publishers, 1995 

 x 

WELLESZ, Egon. The New Oxford History of Music. 10 
volumes. Oxford: Oxford University Press, 1999 

 x 

TOTAIS 3 12 

Total de livros: 15 Percentual da Bibliografia de referencia 
aproveitada 

3,53%  

 
Podemos perceber que a UFSM se utiliza de um baixo percentual da Literatura de 

referência e um numero expressivo de livros que consideramos como Literatura de apoio pois 

não dizem respeito diretamente ao componente curricular mas complementam a formação do 

regente. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFSM, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes 

à relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado 

do total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 
 

Tabela 144 - Relação sucinta de dados (UFSM) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 3,59%  

Habilidades de referência aproveitadas ~ 47,26% 

Bibliografia ~ 3,53% 
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Observamos que a diferença entre a CH e a Bibliografia é muito discrepante do valor 

das Habilidades, o que permite supor que as habilidades são aproveitadas superficialmente. 

 
 

8.3.3  Universidades com informações completas na documentação obtida  

Na seção que se inicia, analisaremos as universidades que em seu sítio oficial 

apresentaram a documentação necessária de forma completa que permitirão observações 

sobre os vetores de análise. Embora nem todas apresentem igualmente todos os itens, para 

efeito da análise proposta nesta Tese, as habilidades de referência se encontram presentes. 

Cada uma delas será analisada a seguir conforme o nível de informação apresentada segundo 

o modelo proposto 

 

 8.3.3.1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul possui o curso de Licenciatura em 

Música, cuja carga horária total de integralização39 corresponde a 2.910 horas. O PPC data de 

janeiro de 2015 e informa que o acesso ao curso constitui-se das formas previstas em Lei e 

mais “Prova Específica em duas etapas obrigatórias e subsequentes, a saber: Prova de 

Instrumento e Teste Teórico-Perceptivo” [p. 11].  

 
Tabela 145 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFRGS 

Nome Tipo 
do 

Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(2.910h) 

Percentual 
na CH 

Total por 
Tipo 

(2.910h) 
Regência 
Coral I OBG 1 5º semestre 60h ~ 2,062% ~ 2,062% 

Regência 
Coral II OPT 1 6º semestre 60h ~ 2,062% 

 
 

~ 6,19% Regência 
Coral III OPT 1 7º semestre 60h ~ 2,062% 

Regência 
Coral IV OPT 1 8º semestre 60h ~ 2,062% 

 TOTAIS 4 - 240h ~ 8,25% ~ 8,25% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Há uma divergência de valores da Carga Horária total de integralização presente nos documentos obtidos. No 
Projeto Pedagógico do Curso de Música - Detalhamento do Projeto Pedagógico, a CH aparece como 2.880h 
[p.6], porém, em todos os outros documentos, aparece 2.910h, que é o que foi utilizado para análise. Disponíveis 
em <http//www1.ufrgs.br/PortalEnsino/GraduacaoCurriculos> acesso em 02/03/2015. 
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Como podemos observar, a UFRGS oferece quatro componentes curriculares relativos à 

Regência. Podemos observar ainda, que a CH disponível para um aproveitamento máximo da 

proposta, permite uma flexibilização do percurso escolhido pelo aluno, conforme orientam as 

DCN, proporcionando um aprofundamento no tema de aproximadamente o triplo da CH 

obrigatória.  

A seguir, indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap. 6) nas Ementas disponíveis. 
 

Tabela 146 - Ementas da UFRGS 
Componente Descrição  

 

Regência Coral I 
(OBG) 

Princípios básicos de regência. Postura do corpo, braços e mãos. a função do 
gesto. O movimento binário, ternário e quaternário. O legato como base e 
referência dos movimentos. Preparo, antecipação e ataque. A condução da 
melodia em uníssono. Cortes e conclusões. Trabalho com melodias a duas, a 
três vozes e cânones. 

Regência Coral 
II (OPT) 

A realização musical a quatro vozes. A análise musical da peça e as 
implicações técnicas para a regência. O equilíbrio harmônico. A condução das 
vozes. 

Regência Coral 
III (OPT) 

A qualidade sonora. Dicção. O equilíbrio dos naipes. Fraseado e 
interpretação. Organização de corais e conjuntos vocais 

Regência Coral 
VI (OPT) 

Técnicas e escolas de regência. Estudo e análise da literatura adequada para o 
trabalho com grupos vocais de câmara. 

 
 

Tabela 147 - Programas da UFRGS 

Componente Descrição 

 

 

 

 

 

Regência Coral I 
(OBG) 

 

Objetivos: Desenvolver a técnica de regência, a partir dos padrões básicos do 
gestual, em diferentes compassos regulares e irregulares e andamentos 
(variações entre as partes e dentro das Seções). Subdivisão. Variação dos padrões 
básicos: fermatas, mudanças de andamento, regência expressiva: interpretação. 
Ataques e cortes. Dinâmicas de ensaio. Análise Formal do repertório. 

Conteúdo Programático: Introdução ao gestual básico; dinâmicas de ensaio, 
ênfase no planejamento; fermatas, subdivisão, entradas e cortes; manutenção da 
afinação e equilíbrio das vozes; estilo e interpretação - o período 
renascentista; barroco, clássico e romântico; andamento, dinâmica, textura e 
aspectos expressivos; estudo e regência de música original para coro brasileira; 
ênfase na imagem sonora ideal (construído no estudo) versus material 
disponível (resultado do grupo construído no ensaio 

Metodologia: Os/as alunos/as devem desenvolver a técnica do gestual básico 
aplicado ao discurso musical e repertório em análise. Regência de peças 
definidas no início do semestre, buscando aspectos contrastantes nos padrões 
de gestual, para seu domínio técnico e expressivo. Desenvolver ainda 
dinâmicas de ensaio a partir do repertório em estudo, aplicando-os aos 
diferentes estilos e composições.  
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Tabela 147 - Programas da UFRGS (cont.) 

 

 

 

 

Regência Coral 
II (OPT) 

 

Objetivos: Desenvolver a técnica de regência para estilos e gêneros musicais 
distintos. Abordar e aplicar dinâmicas de ensaio para equilíbrio, 
homogeneidade de naipes dentro do coro. Analisar partituras corais com foco 
nos aspectos interpretativos. Desenvolver técnicas de ensaio adequado(sic) a 
grupos vocais de diferentes tipos. 

Conteúdo Programático: critérios para escolha de repertório: estilo, gênero, 
nível de dificuldade,tipo de coro e sonoridade desejada; repertório definido 
com foco nos aspectos técnicos do gestual; desenvolvimento do repertório 
com foco nos aspectos expressivos e interpretativos da partitura e as intenções 
expressivas do regente. 

Metodologia: aulas teórico-expositivas e aulas práticas; audição, leitura, análise 
e discussão do repertório sugerido para o semestre; prática de regência. 

 

 

 

Regência Coral 
III (OPT) 

 

Objetivos: Proporcionar ao aluno a informação e experiência necessárias ao 
exercício de Regência Coral em termos de leitura, análise da partitura em seus 
diversos aspectos musicais relevantes à prática da regência, bem como do 
estudo dos elementos gestuais necessários ao fraseado musical, de acordo com 
o conteúdo proposto para o semestre. 

Conteúdo Programático: A voz cantada: estrutura e funcionamento da mesma no 
contexto coral; análise da partitura em suas partes constituintes: formal, textual, 
harmônica, linha de tempo (grupamento de compassos/tempos), linha de 
regência; complexidades técnicas ligadas ao ritmo, agógica e dinâmica 
musicais; impulsos e pulsos preparatórios isolados, antecipações gestuais. 

Metodologia: aulas teórico-expositivas e aulas práticas; análise e discussão do 
repertório sugerido para o semestre, pertinente ao conteúdo, incluídos na 
bibliografia indicada. 

 

 

Regência Coral 
IV (OPT) 

 

Objetivos: Desenvolver a técnica de regência para o repertório de compassos 
irregulares e em linguagem não convencional, através de aulas teórico-
expositivas e aulas práticas; leitura de textos sobre montagem e organização de 
programas de concertos. 

Conteúdo Programático: planejar um programa de concerto, dinâmicas e 
técnicas para introdução de uma peça nova no repertório, foco na interpretação,  

Metodologia: Atividades coletivas com discussão e reflexão a partir de textos de 
referência (60%), atividades individuais em encontros agendados com o 
professor (25%), estudo individual do repertório (15%) 

 

A partir das palavras-chave grifadas na tabela 146, podemos esperar uma razoável 

ocorrência de habilidades de referência. De forma semelhante procederemos a grifar a 

descrição contida nos Programas. (Tabela 147) 

Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 
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Quadro 14 - Bibliografia da UFRGS 

BUSCH, Brian R. The complete choral conductor: gesture and method. Schirmer Books 
(ISBN: 0028703405) 

COOK, Nicholas. A guide to musical analysis. Editora George Braziller (ISBN: 0807611727) 

DECKER, Harold A. e KIRK, Colleen, J. Choral Conducting: Focus on Communication. 
Waveland Press, Inc. (ISBN: 0-88133-876-1) 

DEMAREE JR, Robert W.  e MOSES, Don V. The Complete Conductor: a comprehensive 
resource for the professional conductor of the twenty-first century. Editora Prentice-Hall, 
Inc. (ISBN: 0-13-173014-2) 

GALKIN, Elliott W. A History of Orchestral Conducting in Theory and Practice. Editora 
Pendragon Press (ISBN: 978-0-918728-47-0) 

GARRETSON, Robert L.  Conducting Choral Music. Prentice Hall (ISBN : 9780137757350) 

GREEN, Elizabeth A. H. The Modern Conductor. Editora Prentice-Hall, Inc. (ISBN; 0-13-
590183-9) 

HARNOUNCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons: caminhos para uma nova 
compreensão musical 

KJELSON, Lee; McCRAY, James. The conductor’s manual of choral music literature. 
Alfred Publishing (ISBN: 978-0769271330) 

LAKSCHEVITZ, Eduardo (org). Ensaios: olhares sobre a música coral brasileira. Editora 
Centro de Estudos de Música Coral (ISBN: 85-99771-01-9) 

LAGO Jr, Sylvio. A arte da regência: história, técnica e maestros. Editora Lacerda (ISBN: 
8573840854) 

MARTINEZ, Emanuel, SARTORI, Denise; GORIA, Pedro; BRACK, Rosemari. Regência 
coral: princípios básicos. Editora Dom Bosco: Curitiba, 2000 

MUNIZ NETO, José Viegas  A comunicação gestual na regência de orquestra. São Paulo: 
Annablume, 2003 

ROCHA, Ricardo. Regência: uma arte complexa. Editora Ibis Libris (ISBN: 85-89126-37-4) 

RUDOLF, Max. The grammar of conducting: a pratical guide to baton technique and 
orchestral interpretation. Schirmer Books (ISBN: 0028722205) 

SADIE, Stanley. The new Grove dictionary of music and musicians. Editora Oxford 
University Press 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. 5º Ed. Porto alegre: Editora Movimento, 2003 

 

Pode-se observar que o quadro acima contém uma bibliografia composta por 17 títulos 

com grande maioria de obras relativos à Regência. 

 
 

8.3.3.1.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos normativos  
 

Conforme reza o art. 5º da Resolução CNE/CES 02/2004, os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural se subdividem em três campos: I - Conteúdos Básicos; II - 

Conteúdos Específicos (Regência) (grifo nosso) e III - Conteúdos Teórico-Práticos (“estudos 
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que permitam a integração teoria/prática relacionada com o exercício da arte musical e do 

desempenho profissional”) (BRASIL,DCN Resolução nº 2/2004 p.7);  Ou seja, Regência não 

é entendida como um conteúdo Teórico-Prático, já, a partir do marco normativo. Os vários 

componentes oferecidos como Eletivas/Facultativas (PPC UFRGS p.40) embora sejam 

apresentadas como “sem etapa”, são todas ligadas por pré-requisitos entre si, a partir da 

Regência Coral I  e isso é, embora permita um aprofundamento na disciplina, é um contra-

senso com a filosofia de “flexibilização do currículo”. presente na LDB/96. 

As Atividades Complementares são regulamentadas pelas Resoluções nº 24/2006 e 
50/2009 do CEPE (Conselho de Pesquisa Ensino e Extensão da UFRGS) que as define como:  

 
Art. 1º - [...] créditos que contemplam o aproveitamento de conhecimentos 
adquiridos pelo discente regularmente matriculado, através dos estudos e 
práticas independentes, presenciais ou à distância” (p.8) [...] a Comissão de 
Graduação do Curso de Música tem considerado [...] as seguintes atividades: 
atuação em concertos e recitais como solista, integrante de orquestra ou 
coro, regente[...]; desempenho de destaque em concurso, mostra, festival, 
como intérprete, regente” (grifos nossos). (PPC UFRGS, p.9) 
 

Chama nossa atenção como se aproveitam “práticas independentes”, ou seja, sem 

acompanhamento formal de um professor para a área da regência e como se separa 

“intérprete” de “regente”, como se o regente não fosse um intérprete, apesar do conteúdo 

“interpretação” estar bastante presente nos programas das disciplinas de regência. 

O Estágio Curricular é normatizado pelas Resoluções 31/2007 do CEPE e 03/2008 da 

Comgrad/Mus. “Os Capítulos da Resolução tratam da caracterização dos estágios; Art. 3º - Os 

Estágios de Docência são atividades de ensino de caráter teórico-prático, obrigatórias à 

integralização de qualquer um dos cursos de licenciatura da UFRGS” (PPC UFRGS p.16).  

Segundo o expresso no documento, ninguém pode realizar estágio como regente em 

escolas, porque na origem, não se entende a regência dentro do campo de atividades de 

caráter teórico-prático  e sim, como um “conteúdo específico”, o que é coerente com a carga 

horária obrigatória oferecida pelo curso.  

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música na UFRGS. 
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Tabela 148 - Habilidades exigidas para ingresso na UFRGS 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
o ingresso 

 
 

Ingresso 
 

Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 

Prova de Instrumento e 
teste Teórico-

Perceptivo 

Proficiência em um 
instrumento principal 3,84 

10,32 Teoria Musical 5,58 
Treinamento auditivo 0,90 

TOTAL ~11,68% 
 

Podemos perceber que a UFRGS exige um percentual considerável de conhecimento 

que será usado no componente curricular Regência. 

 
8.3.3.1.2  Habilidades observadas no nível Ementas da UFRGS 

Nesta seção as habilidades são indicadas no componente em que são apresentadas pela 

primeira vez na ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência que sejam evidentes. 

Não incluiremos as prováveis, supostas ou aparentemente subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, a cada habilidade foi atribuída um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência em Regência. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das Ementas 

como já foi grifado na tabela 146.  
 

Tabela 149 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFRGS) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência Coral I 
(OBG) 

Princípios básicos de 
regência. Postura do 

corpo, braços e mãos. a 
função do gesto. O 

movimento binário, 
ternário e quaternário. O 

legato como base e 
referência dos 

movimentos. Preparo, 
antecipação e ataque. A 
condução da melodia em 

uníssono. Cortes e 
conclusões. Trabalho 

com melodias a duas, a 
três vozes e cânones. 

Técnica Gestual 10,02 

11,16 

Técnicas de 
Ensaio (Vocal) 1,14 

Regência Coral II 
(OPT) 

A realização musical a 
quatro vozes. A análise 

musical da peça e as 
implicações técnicas 

para a regência. O 
equilíbrio harmônico. 
A condução das vozes. 

Leitura de 
Partitura e 

Análise 
8,21 

13,63 
 

Detecção e 
correção de 

erros 
4,52 

Treinamento 
auditivo 0,90 
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Tabela 149 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (cont. UFRGS) 

 
 

Regência Coral 
III (OPT) 

A qualidade sonora. 
Dicção. O equilíbrio 

dos naipes. Fraseado e 
interpretação. 

Organização de corais e 
conjuntos vocais 

Técnica Vocal  0,68 

16,43 
Interpretação 2,34 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

 
Regência Coral 

IV (OPT) 

Técnicas e escolas de 
regência. Estudo e 

análise da literatura 
adequada para o trabalho 

com grupos vocais de 
câmara. 

Estética do 
repertório 1,36 

3,55 Repertório 
/Literatura da 

Área 
2,19 

 TOTAL  ~ 44,77% 
 

Podemos observar uma alteração significativa de faixa de aproveitamento no percentual 

da Regência Coral IV. Acreditamos que isso se deva, por um lado, ao fato de estarem todas 

ligadas por pré-requisitos e, por outro lado, no quarto semestre, muitas habilidades que já 

foram apresentadas, serão repetidas, pois, para atender ao tópico Técnicas e escolas de 

regência, será necessário rever habilidades como Técnica gestual, técnicas de ensaio (vocal) 

dentre outras que já foram aproveitadas nos componentes anteriores. Isto permite inferir que 

os valores totais por componente ficariam mais equilibrados. 

 

 

8.3.3.1.3 Habilidades observadas no nível Programas da UFRGS 

Veremos agora as habilidades que são indicadas pela primeira vez no Programa. 

Incluiremos apenas as habilidades de referência que sejam evidentes e/ou claramente 

deduzíveis. Não incluiremos as prováveis, supostas ou aparentemente subentendidas. 

Diferentemente do apresentado na tabela 55, apresentaremos agora por separado os 

resultados correspondentes a cada um dos níveis identificados nos Programas, isto  é 

Conteúdos Programáticos, Objetivos e Metodologia (Tabelas 150 a 152). 
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Tabela 150 - Habilidades de referência e sua ponderação de Conteúdos Programáticos (UFRGS) 
 

Componente Descrição Habilidades 
de 

Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Component

e/Tipo 

Regência 
Coral I 

(OBG) 

Conteúdo Programático: 
Introdução ao gestual básico; 

dinâmicas de ensaio, ênfase no 
planejamento; fermatas, 

subdivisão, entradas e cortes; 
manutenção da afinação e 

equilíbrio das vozes; estilo e 
interpretação - o período 
renascentista; barroco, 

clássico e romântico; 
andamento, dinâmica, textura e 
aspectos expressivos; estudo e 

regência de música original 
para coro brasileira; ênfase na 

imagem sonora ideal 
(construído no estudo) versus 

material disponível (resultado 
do grupo  construído no ensaio. 

Técnica 
Gestual 

10,02 

30,45 
 
 

Técnicas de 
Ensaio 
(vocal) 

1,14 

Detecção e 
Correção de 

Erros 

4,52 

Estética do 
Repertório 

1,36 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

Regência 
Coral II 

(OPT) 

 

Conteúdo Programático: 
critérios para escolha de 

repertório: estilo, gênero, nível 
de dificuldade,tipo de coro e 

sonoridade desejada; repertório 
definido com foco nos aspectos 

técnicos do gestual; 
desenvolvimento do repertório 

com foco nos aspectos 
expressivos e interpretativos 

da partitura e as intenções 
expressivas do regente. 

Repertório e 
Literatura da 

Área 
2,19 

4,53 

Interpretação 2,34 

Regência 
Coral III 

(OPT 

Conteúdo Programático: A voz 
cantada: estrutura e 

funcionamento da mesma no 
contexto coral; análise da 
partitura em suas partes 

constituintes: formal, textual, 
harmônica, linha de tempo 

(grupamento de 
compassos/tempos), linha de 

regência; complexidades 
técnicas ligadas ao ritmo, 

agógica e dinâmica musicais; 
impulsos e pulsos 

preparatórios isolados, 
antecipações gestuais. 

Técnica 
Vocal 0,68 

8,89 

Leitura de 
Partitura e 

análise 
8,21 

Regência 
Coral IV 

(OPT) 

Conteúdo Programático: 
planejar um programa de 

concerto, dinâmicas e técnicas 
para introdução de uma peça 
nova no repertório, foco na 

interpretação,  

Elaboração 
de 

Programas 
1,96 1,96 

TOTAL ~45,83% 
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Tabela151- Habilidades de referência e sua ponderação de Objetivos (UFRGS) 

Componente Descrição Habilidades 
de 

Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente/

Tipo 

Regência 
Coral I 

(OBG) 

Objetivos: Desenvolver a 
técnica de regência, a partir 

dos padrões básicos do 
gestual, em diferentes 
compassos regulares e 

irregulares e andamentos. 
Subdivisão. Variação dos 
padrões básicos: fermatas, 
mudanças de andamento, 

regência expressiva: 
interpretação. Ataques e 

cortes. Dinâmicas de ensaio. 
Análise Formal do repertório 

Técnica 
Gestual 

10,02 

21,71 

Interpretação 2,34 

Técnicas de 
Ensaio 
(vocal) 

1,14 

Leitura de 
Partitura e 

Análise 

8,21 

Regência 
Coral II 

(OPT) 

 

Objetivos: Desenvolver a 
técnica de regência para 

estilos e gêneros musicais 
distintos. Abordar e aplicar 
dinâmicas de ensaio para 

equilíbrio, homogeneidade 
de naipes dentro do coro. 

Analisar partituras corais 
com foco nos aspectos 

interpretativos. Desenvolver 
técnicas de ensaio 

adequado(sic) a grupos vocais 
de diferentes tipos. 

Estética do 
Repertório 1,36 

3,40 
Técnicas de 

Ensaio 
(vocal) 

1,14 

Treinamento 
Auditivo 0,90 

Regência 
Coral III 

(OPT 

Objetivos: Proporcionar ao 
aluno a informação e 

experiência necessárias ao 
exercício de Regência Coral 

em termos de leitura, análise 
da partitura em seus diversos 
aspectos musicais relevantes à 

prática da regência, bem 
como do estudo dos elementos 

gestuais necessários ao 
fraseado musical, de acordo 

com o conteúdo proposto para 
o semestre. 

Performance 
no pódio 7,91 

 
7,91 

 

Regência 
Coral IV 

(OPT) 

Objetivos: Desenvolver a 
técnica de regência para o 

repertório de compassos 
irregulares e em linguagem 

não convencional, através de 
aulas teórico-expositivas e 

aulas práticas; leitura de textos 
sobre montagem e 

organização de programas 
de concertos. 

Elaboração 
de 

Programas 
1,96 1,96 

TOTAL ~34,98% 
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Tabela 152 - Habilidades de referência e sua ponderação de Metodologias (UFRGS) 

Componente Descrição Habilidades 
de 

Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente

/Tipo 

Regência 
Coral I 

(OBG) 

Metodologia: Os/as alunos/as 
devem desenvolver a técnica do 

gestual básico aplicado ao 
discurso musical e repertório 
em análise. Regência de peças 

definidas no início do semestre, 
buscando aspectos contrastantes 
nos padrões de gestual, para seu 
domínio técnico e expressivo. 
Desenvolver ainda dinâmicas 
de ensaio a partir do repertório 

em estudo, aplicando-os aos 
diferentes estilos e 

composições 

Técnica 
Gestual 10,02 

12,52 

Estética do 
Repertório 1,36 

Técnicas de 
Ensaio 
(vocal) 

1,14 

Regência 
Coral II 

(OPT) 

 

Aulas teórico-expositivas e 
aulas práticas; audição, leitura, 

análise e discussão do 
repertório sugerido para o 

semestre; prática de regência 

Repertório / 
Literatura da 

Área 
2,19 

10,10 

Performance 
no pódio 7,91 

Regência 
Coral III 

(OPT 

Aulas teórico-expositivas e 
aulas práticas; análise e 
discussão do repertório 
sugerido para o semestre, 
pertinente ao conteúdo, 
incluídos na bibliografia 

indicada 

Leitura de 
Partitura e 

análise 
8,21 8,21 

 

Regência 
Coral IV 

(OPT) 

Atividades coletivas com 
discussão e reflexão a partir de 

textos de referência (60%), 
atividades individuais em 

encontros agendados com o 
professor (25%), estudo 

individual do repertório (15%) 

- - - 

TOTAL ~ 30,83% 
 

Resumidamente vemos na Tabela 153 que o curso proposto pela UFRGS aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação. Verificamos que grande parte das 

habilidades já foi proposta na Ementa. 

 

Tabela 153 - Habilidades aproveitadas pela UFRGS 

Habilidades Valor ponderado 
 Relações Humanas e Liderança  13,41 
Técnica Gestual 10,02 
Leitura de Partitura e Análise 8,21 
Performance (no pódio) 7,91 
Teoria Musical 5,58 
Detecção e correção de erros 4,52 



179	  
	  

Tabela 153 - Habilidades aproveitadas pela UFRGS (cont.) 

Proficiência em um instrumento principal 3,84 
Interpretação 2,34 
Repertório/Literatura da Área 2,19 
Elaboração de Programas 1,96 
Conhecimento Geral 1,36 
Estética do Repertório 1,36 
Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 
Treinamento Auditivo 0,90 
Técnica vocal 0,68 

TOTAL ~ 65,42% 
 
 

Como podemos observar, um leque muito amplo de habilidades de referência são vistas 

no componente curricular. 

 
 

8.3.3.1.4  Bibliografia da UFRGS 
 

Como vimos no Quadro 14, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora  quantificar 

a ocorrência dos livros de referência para quantificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada em cada componente curricular. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 

 

Tabela154 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFRGS) 
 Ocorrência na Bibliografia de 

Referência 
SIM NÃO 

BUSCH, Brian R. The complete choral conductor: gesture and method. 
Schirmer Books (ISBN: 0028703405) 

 x 

DECKER, Harold A. e KIRK, Colleen, J. Choral Conducting: Focus on 
Communication. Waveland Press, Inc. (ISBN: 0-88133-876-1) 

x  

DEMAREE JR, Robert W.  e MOSES, Don V. The Complete Conductor: a 
comprehensive resource for the professional conductor of the twenty-first 
century. Editora Prentice-Hall, Inc. (ISBN: 0-13-173014-2) 

x  

GALKIN, Elliott W. A History of Orchestral Conducting in Theory and 
Practice. Editora Pendragon Press (ISBN: 978-0-918728-47-0) 

x  

GARRETSON, Robert L.  Conducting Choral Music. Prentice Hall (ISBN : 
9780137757350) 

x 
 

 

GREEN, Elizabeth A. H. The Modern Conductor. Editora Prentice-Hall, Inc. 
(ISBN; 0-13-590183-9) 

x 
 

 

KJELSON, Lee; McCRAY, James. The conductor’s manual of choral music 
literature. Alfred Publishing (ISBN: 978-0769271330) 

 
 

x 

LAGO Jr, Sylvio. A arte da regência: história, técnica e maestros. Editora 
Lacerda (ISBN: 8573840854) 

x  
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Tabela154 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (cont. UFRGS) 
MARTINEZ, Emanuel, SARTORI, Denise; GORIA, Pedro; BRACK, Rosemari. 
Regência coral: princípios básicos. Editora Dom Bosco: Curitiba, 2000 

x  

MUNIZ NETO, José Viegas  A comunicação gestual na regência de 
orquestra. São Paulo: Annablume, 2003 

x  

ROCHA, Ricardo. Regência: uma arte complexa. Editora Ibis Libris (ISBN: 
85-89126-37-4) 

x  

RUDOLF, Max. The grammar of conducting: a pratical guide to baton 
technique and orchestral interpretation. Schirmer Books (ISBN: 
0028722205) 

x  

ZANDER, Oscar. Regência Coral. 5º Ed. Porto alegre: Editora Movimento, 
2003 

x  

COOK, Nicholas. A guide to musical analysis. Editora George Braziller (ISBN: 
0807611727) 

 x 

HARNOUNCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons: caminhos para uma 
nova compreensão musical 

 x 

LAKSCHEVITZ, Eduardo (org). Ensaios: olhares sobre a música coral 
brasileira. Editora Centro de Estudos de Música Coral (ISBN: 85-99771-01-9) 

 x 

SADIE, Stanley. The new Grove dictionary of music and musicians. Editora 
Oxford University Press 

 x 

TOTAIS 12 5 

Total de livros: 17 Percentual da Bibliografia de referencia 
aproveitada 

14,12%  

 
Podemos perceber que a UFRGS se utiliza de um percentual considerável da Literatura 

de referência, o que é coerente com a carga horária disponível para o componente curricular. 

Observamos também, um numero expressivo de livros que consideramos como Literatura de 

apoio, pois não dizem respeito diretamente ao componente curricular, mas complementam a 

formação do regente.  

Pela análise das Ementas e Conteúdos podemos perceber uma coerência neste campo de 

construção da disciplina e sua relação com o curso. Não se fala em aplicação do conteúdo em 

educação musical e sim, percebe-se claramente, uma orientação em direção à solidificação 

dos conteúdos em regência coral, que poderão  ser usados na educação musical. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFRGS, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes 

à relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado 

do total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 
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de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

 

Tabela 155 - Relação sucinta de dados (UFRGS) 

Vetores de analise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 8,25% 

Habilidades de referência aproveitadas ~ 65,42% 

Bibliografia ~ 14,12% 

 

Observamos que a diferença de CH para o aproveitamento das habilidades de referência 

e para a bibliografia apresentada, é muito significativa, o que permite prever duas situações 

possíveis. Por um lado pode-se prever que o aproveitamento máximo do curso por parte do 

aluno pode resultar num aprendizado superficial das habilidades. Por outro lado pode 

significar uma exigência implícita de um alto grau de dedicação do aluno aos componentes 

Regência. 

 

8.3.3.2  Universidade do Paraná - UFPR 

 
A Universidade Federal do Paraná possui o curso de Música habilitação em 

Licenciatura, cuja carga horária total de integralização corresponde a 2.820 horas. O PPC data 

de 2012, e a forma de acesso ao curso constitui-se das formas previstas em Lei, mais uma 

“Prova de Habilidade Específica, a saber: “30 questões de múltipla escolha, sendo 15 

questões de percepção musical, 9 de teoria musical e 6 de conhecimentos musicais.” (PPC-

UFPR, p. 7). 

Como podemos observar a seguir, a UFPR oferece apenas um componente curricular 

referente à Regência. 

Tabela 156 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFPR 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH 
total 

(2.820h) 

Percentual 
na CH Total 

por Tipo 
(2.820h) 

Regência 
Aplicada à 
Educação 
Musical 

  

OBG 

 

1 

 

6º semestre 

 

30h 

 

~ 1,02% 

 

~ 1,02% 

 TOTAL 1 - 30h ~1,02% ~1,02% 
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Podemos observar que a CH é extremamente baixa dentro do contexto do curso, não 

permitindo um aprofundamento no componente curricular. 

A seguir, indicaremos em negrito, as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap.6), e sua ocorrência na Ementa apresentada. 

 

Tabela 157 - Ementa da UFPR 

Componente Descrição 

Regência Aplicada à 
Educação Musical 

(OBG) 

Estudo e prática das técnicas básicas de regência com vistas à 
formação de pequenos grupos vocais e/ou instrumentais, em 
diferentes contextos de ensino 

 
Podemos observar que, embora o componente seja obrigatório, as habilidades 

referenciais são poucas, e mesmo quando observamos em seu nível Programas, o resultado 

não se altera significativamente. De forma semelhante procederemos a grifar a descrição 

contida nos Programas. 

 

Tabela 158 - Programa da UFPR 

Componente Descrição 

Regência 
Aplicada à 
Educação 

Musical (OBG) 

 

Programa: História da regência; padrões básicos do gestual de regência; 
análise de peças coral e sinfônica; metodologia de ensaios em grupo, 
prática de regência coral 

Objetivo Geral: capacitar o aluno a desenvolver atividades que necessitem de 
uma direção musical 

Objetivos Específicos: Análise de obras sinfônicas, de coral, além de 
discussões que proverão oportunidades para o desenvolvimento e o uso de 
técnicas de regência. Um projeto final dará oportunidade de explorar todo 
esse conteúdo de uma forma mais profunda e prática. (sic) 

 
Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

 

Quadro 15 - Bibliografia da UFPR 

ROCHA, Ricardo. Regência, uma arte complexa. Rio de Janeiro: Íbis Libris, 2004 

MUNIZ NETO, José V. A comunicação gestual na regência de orquestra. 2º Ed. São Paulo: 
Annablume, 2003 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. 5º Ed. Porto alegre: Editora Movimento, 2003 

Material variável disponibilizado pelo docente 
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Apenas três títulos. Não consideraremos o material variável disponibilizado pelo 

docente em nossa análise, pois é impossível quantificá-lo. Embora esta quantidade seja 

coerente com a CH,  consideramos insuficiente para a formação de um regente, mesmo em 

seu nível mais básico.  

 

 

8.3.3.2.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos normativos 

Algumas divergências entre o descrito no PPC, a Ementa e o Conteúdo Programático 

podem ser observadas: embora seja citado na primeira a aplicação direta na Educação 

Musical, o programa cita análise de “peças sinfônicas” o que parece ser um conteúdo 

desproporcional ao fim que se destina. A disciplina não possui nenhum pré-requisito; porém, 

na seção que trata de Aproveitamento de Conhecimentos, ela é colocada como Obrigatória, 

SEM possibilidade de Aproveitamento (PPC UFPR, p. 12), o que nos parece outra 

desproporcionalidade, mas totalmente dentro da Lei que permite que cada Universidade 

administre seus procedimentos. 

Também no PPC (p.3), item L, é informado que a bibliografia foi reavaliada, mas os 

títulos de regência permanecem sem alteração  e nenhum deles tem relação direta com a 

Ementa, servindo mais ao Programa.  

 Finalizando, na p.14 do PPC, explicita que o Coral já existente viabiliza a disciplina de 

Regência (grifo nosso), de onde podemos inferir que a parte prática é realizada junto a este 

coral. O curso possui Linhas de Formação (sob a orientação de um prof.) sendo uma delas a 

Linha de Performance. Regência não é contemplada nesta linha, apenas instrumento e canto. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música na UFPR. 

 

Tabela 159 - Habilidades exigidas para ingresso na UFPR 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para o 
ingresso 

Ingresso 

Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 

Prova de 
Habilidade 
Específica 

História da Música 4,37 

10,85 
Teoria Musical 5,58 

Treinamento 
auditivo 0,90 

TOTAL ~ 12,21% 
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Podemos perceber que a UFPR exige um percentual considerável de conhecimento do 

aluno ingressante que será usado no componente curricular Regência. 

 

8.3.3.2.2  Habilidades observadas no nível Ementas 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos os prováveis ou supostos. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na tabela 157. 

 

Tabela 160 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFPR) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência 
Aplicada à 
Educação 

Musical (OBG) 
 

Estudo e prática das 
técnicas básicas de 

regência com vistas à 
formação de 

pequenos grupos 
vocais e/ou 

instrumentais, em 
diferentes contextos 

de ensino 

Técnica Gestual 10,02 

32,93 

Técnicas de Ensaio 
(Vocal) 1,14 

Técnicas de Ensaio 
(instrumental) 8,36 

Relações Humanas 
e Liderança 13,41 

 TOTAL ~ 32,93% 
 
Como podemos observar, incluindo o Ingresso, o valor de aproveitamento se altera 

substancialmente por exigir mais do aluno ingressante. 

 

8.3.3.2.3  Habilidades observadas no nível Programa 

Veremos agora as habilidades que são indicadas pela primeira vez no Programa. Em 

cinza, indicamos as habilidades de referência não musicais. Incluiremos apenas as habilidades 

de referência que sejam evidentes e/ou claramente deduzíveis. Não incluiremos as prováveis 

ou supostas. 

A UFPR não organiza seus Programas em conteúdo programático, objetivos e 

metodologia, mas para efeitos desta pesquisa, que é o de verificar as habilidades de referência 

que são aproveitadas no componente curricular, isto é irrelevante. 
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Tabela 161 - Habilidades de referência e sua ponderação no Programa (UFPR) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência 
Aplicada à 

Educação Musical 
(OBG) 

 

Programa: 
História da 

regência; padrões 
básicos do 
gestual de 

regência; análise 
de peças coral e 

sinfônica; 
metodologia de 

ensaios em grupo, 
prática de 

regência coral 

História da Música 4,37 

21,63 

Leitura de Partitura e 
Análise 8,21 

Técnicas de Ensaio 
(vocal) 1,14 

Performance          
(no pódio) 7,91 

TOTAL ~ 21,63% 
 

 

Tabela 162 - Habilidades de referência e sua ponderação no Objetivo Geral (UFPR) 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência 
Aplicada à 
Educação 

Musical (OBG) 

Objetivo Geral: capacitar o 
aluno a desenvolver 
atividades que necessitem 
de uma direção musical 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 13,41 

TOTAL ~ 13,41% 
 

 

Tabela 163 - Habilidades de referência e sua ponderação nos Objetivos Específicos (UFPR) 
 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência 
Aplicada à 
Educação 

Musical (OBG) 

Objetivos Específicos: 
Análise de obras sinfônicas, 
de coral, além de discussões 
que proverão oportunidades 
para o desenvolvimento e o 
uso de técnicas de 
regência. Um projeto final 
dará oportunidade de 
explorar todo esse conteúdo 
de uma forma mais 
profunda e prática. (sic) 

 
 
 
 

Técnica 
Gestual 10,02 10,02 

TOTAL ~ 10,02% 
 

Resumidamente vemos na Tabela 164 que o curso proposto pela UFPR aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação. Verificamos que grande parte das 

habilidades já foi proposta na Ementa. 
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Tabela 164 - Habilidades aproveitadas pela UFPR 

Habilidades de Referência Valor  Ponderado 

Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 

Técnicas de Ensaio (instrumental) 8,36 

Leitura de Partitura e Análise 8,21 

Performance (no pódio) 7,91 

Teoria Musical 5,58 

História da Música 4,37 

Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 

Conhecimento Geral 1,36 

Treinamento auditivo 0,90 

TOTAL ~ 61,26% 

 

Podemos observar um valor razoavelmente alto de habilidades aproveitadas.  

Verificaremos a seguir, quanto da bibliografia de referência é utilizada no componente 

curricular.  

Tabela 165 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFPR) 

 Ocorrência na 
Bibliografia de 

Referência 
SIM NÃO 

ROCHA, Ricardo. Regência, uma arte complexa. Rio de Janeiro: 
Íbis Libris, 2004 

x  

MUNIZ NETO, José V. A comunicação gestual na regência de 
orquestra. 2º Ed. São Paulo: Annablume, 2003 

x 
 

 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. 5º Ed. Porto alegre: Editora 
Movimento, 2003 

x 
 

 

TOTAIS 3  

Total de livros: 
3 

Percentual da Bibliografia de referencia 
aproveitada 

3,53%  

 
Podemos perceber que, embora a UFPR utilize três livros da literatura de referência, 

esse percentual baixo, é coerente com a carga horária disponível para o componente 

curricular, e com seu conteúdo programático. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFPR, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 
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relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado do 

total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

 

Tabela 166 - Relação sucinta de dados (UFPR) 

Vetores de analise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 1,02% 

Habilidades de referência aproveitadas ~ 61,26% 

Bibliografia ~ 3,53% 

 

Observamos que a diferença entre a CH e a Bibliografia é muito discrepante do valor 

das Habilidades, o que permite supor que as habilidades são aproveitadas superficialmente. 

	  
 
 

8.3.3.3  Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR/RO 

 
A Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, possui o curso de Licenciatura 

em Música, cuja carga horária total de integralização corresponde a 3.100 horas. O PPC é de 

2013 e não informa se há prova específica. 

Como podemos observar a seguir, a UNIR/RO oferece apenas um componente 

curricular relativa à Regência. 

 

Tabela167 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UNIR 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual na 
CH total 
(3.100h) 

Percentual na 
CH Total por 
Tipo (3.100h) 

Regência   OBG 1 7º semestre 80h ~2,58% ~2,58% 

 TOTAL 1 - 80h ~2,58% ~2,58% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados. 
 

Embora seja um valor elevado de CH, esta concentrado em apenas um semestre, e que 

representa um percentual baixo dentro da CH total do curso. 
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A seguir, indicaremos em negrito, as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referencia (elencadas no cap.6), na Ementa disponível. 

 
Tabela 168 - Ementa da UNIR 

Componente Descrição 

Regência (OBG) Comunicação gestual; expressão corporal; habilidade motora; liderança; 
técnicas de regência coral e instrumental 

 

A partir das palavras-chave grifadas na tabela anterior, podemos esperar uma pequena 

de ocorrências das habilidades de referência. De forma semelhante continuaremos grifando 

sua descrição contida no Programa apresentado a seguir, que não traz o Conteúdo 

Programático e nem a Metodologia.  

 

Tabela 169 - Programa da UNIR 

Componente Descrição 

Regência    (OBG) 

Objetivos: Desenvolvimento da comunicação gestual e da expressão 
corporal do aluno; aperfeiçoamento da habilidade motora do aluno; 
desenvolvimento da liderança do aluno diante de um grupo; 
conhecimento de técnicas básicas de regência coral. 

 
Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

 
Quadro 16 - Bibliografia da UNIR 

AIZPURUA, P. Teoria Del Conjunto Coral. Madrid: Real Musical, 1986 

COELHO, Helena de S. N. Técnica Vocal para Coros. São Leopoldo: Sinoidal, 1994 

ELKEMA, Jan. Slagtechniek. Holanda: FNB, 1974 

ERICSSON, Eric et al. Choral Conducting. New York: Walton, s.d 

FIGUEREDO, Sérgio L. F. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a prática coral 
numa perspectiva de educação musical. Dissertação (Mestrado) Porto Alegre: UFRGS, 1990 

GALLO, Jose A.; GRAETZER, G.; NARDI, H. RUSSO, A. El Director de Coro. Buenos 
Aires: Ricordi Americana, 1979 

MARTINEZ, Emanuel et al. Regência Coral: Princípios Básicos. Curitiba: Editora Dom 
Bosco, 2000 

MATHIAS, Nelson. Coral, um canto apaixonante. Braasilia: MusiMed, 1986 

ROBINSON, Ray & WINOLD, A. The Choral Experience. New York: Harper’s, 1976 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Ed. Movimento, 1979 
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Uma bibliografia composta de 10 títulos basicamente voltados ao ensino da Regência. 

 
 

8.3.3.3.1  Observações  relativas aos documentos disponíveis e os marcos 
normativos. 

 
A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é a única instituição superior 

pública de Rondônia criada em 1982. A Matriz Curricular é organizada concomitantemente às 

matrizes dos cursos de Teatro e Artes Visuais e possui disciplinas Obrigatórias comuns aos 

três cursos, chamadas Núcleo Comum, Obrigatórias de Núcleo Específico, Estágio 

Supervisionado, TCC, Práticas Pedagógicas e Componentes Curriculares Complementares 

Optativos e Atividades Acadêmicos-Científico-Culturais.  

Embora cite a Resolução CNE/CES/2004 das DCN que define Conteúdo Específico, 

“conhecimento Instrumental, Composicional e de Regência (p.25), na descrição das 

disciplinas que se segue no texto, não menciona a Regência.  

Dentre os objetivos específicos destacamos: “seja de cunho composicional, 

musicológico, performático, etnomusicólogico, social ou outros; promover a educação 

musical, a musicalização e a formação de plateia no Estado de Rondônia; (p. 26) É notável a 

ausência da palavra regência, embora ela esteja diretamente ligada à performance, o que é 

coerente com a Carga Horária oferecida 

Apresenta um Quadro de Equivalência (p.29) o que denota uma reformulação, e a 

modificação do semestre onde a Regência é oferecida: antecipado do 8º semestre para o 7º 

semestre. 

Percebe-se também, que a Bibliografia de Regência se encontra espalhada por outras 

disciplinas, especialmente as de Canto. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. 

 

Tabela 170 - Habilidades exigidas para ingresso na UNIR 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

Ingresso 
Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 

Prova Específica Não Informado - - 
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Podemos perceber que a UNIR exige um conhecimento mínimo do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 

 

8.3.3.3.2  Habilidades observadas no nível Ementas (UNIR) 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos apenas as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 168.  

 

Tabela 171 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UNIR) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência   
(OBG) 

Comunicação 
gestual; expressão 

corporal; habilidade 
motora; liderança; 
técnicas de regência 

coral e instrumental 

Técnica Gestual 10,02 

32,93 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 1,14 

Técnicas de 
Ensaio 

(instrumentais) 
8,36 

  TOTAL ~32,93% 
 

Podemos observar que devido à pequena CH, muitas habilidades não se fazem presentes 

o que diminui o percentual de aproveitamento das mesmas. 

 
8.3.3.3.3  Habilidades observadas no nível Programas (UNIR) 
 

Veremos agora as habilidades que são indicadas pela primeira vez no Programa. Não 

incluiremos as prováveis ou supostas. 
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Tabela 172 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Programas (UNIR) 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

 
 
 
 
 

Regência 

Objetivos: 
Desenvolvimento da 

comunicação gestual e da 
expressão corporal do 

aluno; aperfeiçoamento da 
habilidade motora do 

aluno; desenvolvimento da 
liderança do aluno diante 

de um grupo; 
conhecimento de técnicas 
básicas de regência coral. 

Técnica 
Gestual 10,02 

24,57 
Relações 

Humanas e 
Liderança 

13,41 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 1,14 

TOTAL  ~ 24,57% 
 

Resumidamente vemos na Tabela 173 que o curso proposto pela UNIR aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação.  

 

Tabela 173 - Habilidades aproveitadas pela UNIR 

Habilidades de Referência Valor Ponderado 

Conhecimento Geral 1,36 

Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 

Técnicas de Ensaio (instrumentais) 8,36 

Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 

TOTAL  ~ 34,29% 

 
 
8.3.3.3.4  Bibliografia da UNIR 
 

Como vimos no quadro16, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada nos componentes curriculares. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da Tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 

 
Tabela 174 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UNIR) 

 Ocorrência na Bibliografia 
de Referência 

SIM NÃO 

ELKEMA, Jan. Slagtechniek. Holanda: FNB, 1974  x 
ERICSSON, Eric et al. Choral Conducting. New York: 
Walton, s.d 

 x 
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Tabela 174 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (cont. UNIR) 

GALLO, Jose A.; GRAETZER, G.; NARDI, H. RUSSO, A. El 
Director de Coro. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979 

x  

MARTINEZ, Emanuel et al. Regência Coral: Princípios 
Básicos. Curitiba: Editora Dom Bosco, 2000 

x  

MATHIAS, Nelson. Coral, um canto apaixonante. Braasilia: 
MusiMed, 1986 

x  

ROBINSON, Ray & WINOLD, A. The Choral Experience. 
New York: Harper’s, 1976 

 x 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto Alegre: Ed. 
Movimento, 1979 

x  

AIZPURUA, P. Teoria Del Conjunto Coral. Madrid: Real 
Musical, 1986 

 x 

COELHO, Helena de S. N. Técnica Vocal para Coros. São 
Leopoldo: Sinoidal, 1994 

 x 

FIGUEREDO, Sérgio L. F. O ensaio coral como momento de 
aprendizagem: a prática coral numa perspectiva de 
educação musical. Dissertação (Mestrado) Porto Alegre: 
UFRGS, 1990 

 x 

TOTAIS 4 6 

Total de livros: 10 Percentual da Bibliografia de 
referencia aproveitada 

~ 4,70%  

 
Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UNIR, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 

relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado do 

total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

 

Tabela 175 - Relação sucinta de dados (UNIR) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 2,58% 

Habilidades de referência aproveitadas ~ 34,29% 

Bibliografia ~ 4,70% 

 
 

Podemos observar um valor baixo de habilidades referenciais, mas que é condizente 

com a CH e a bibliografia obtida. 
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8.3.3.4  Universidade Federal de São Carlos - UFSCar 
 

A Universidade Federal de São Carlos possui o curso de Licenciatura em Música com 

Habilitação em Educação Musical, cuja carga horária total de integralização corresponde a 

3.150 horas. O PPC é de 2007, e informa que, além dos mecanismos previstos em Lei, há uma 

prova de Aptidão Musical onde o candidato deverá possuir nota superior ou igual a 30% dos 

pontos máximos da referida prova. 

 
Tabela 176 - Dados específicos do Componente Curricular Regência 

Nome Tipo  
do 

Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(3.150h) 

Percentual na 
CH Total por 
Tipo (3.150h) 

Direção de 
Conjuntos 
Musicais 1 

  
OBG 

 
1 

 
5º semestre 

 
60h 

 
~1,905% 

 
 
 

~3,81% Direção de 
Conjuntos 
Musicais 2 

 
OBG 

 
1 

 
6º semestre 

 
60h 

 
~1,905% 

 TOTAIS 2 - 120h ~3,81% ~3,81% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

A UFSCAR retira o nome Regência do componente curricular, embora em vários 

pontos do PPC ela se utilize do termo. Isso é um dado muito interessante porque nos leva a 

inferir que quem criou o curso de Licenciatura em Música, possuía uma noção muito clara do 

que o termo Regência significa e qual a sua real significância no ambiente escolar. O PPC 

informa ainda, que as disciplinas são ligadas por pré-requisitos. 

A seguir, indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap.6) nas Ementas disponíveis. 

 
Tabela 177 - Ementas da UFSCar 

Componente Descrição 

Direção de 
Conjuntos 
Musicais 1 

Elementos de coordenação e regência de grupos instrumentais. Técnica de 
gestual básico para regência, suas nuanças expressivas e controle 
interpretativo. Procedimentos básicos de constituição de grupos 
instrumentais conjuntos mistos e orquestras para iniciantes. Estudo de 
possibilidades de repertório para tais grupos. A formação de grupos 
instrumentais como elemento de musicalização. 

Direção de 
Conjuntos 
Musicais 2 

Elementos de coordenação e regência de grupos vocais; técnica de gestual 
básico para regência , suas nuanças expressivas e controle interpretativo; 
procedimentos básicos de constituição de grupos corais, estudo de 
possibilidades de repertório para tais grupos; e formação de coro como 
elemento de musicalização. 
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A partir das palavras-chave grifadas na tabela anterior, podemos esperar uma razoável 

ocorrência de habilidades de referência. De forma semelhante procederemos a seguir, 

grifando a descrição contida nos Programas. 

 
Tabela 178 - Programas da UFSCar 

Componente Descrição 

Direção de 
Conjuntos 
Musicais 1 

 

Objetivos gerais: Preparar o aluno para a direção e regência de grupos 
musicais de várias proporções, de maneira a assegurar a condução das 
atividades musicais coletivas de sua classe. 

Conteúdo: Não Informado 

Metodologia: Não Informado 

Direção de 
Conjuntos 
Musicais 2 

 

Objetivos gerais: Preparar o aluno para a direção e regência de grupos 
musicais vocais, de maneira a assegurar a condução das atividades musicais 
coletivas de sua classe. 

Conteúdo: Não Informado 

Metodologia: Não Informado 

 
Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 
 

 

Quadro 17 -  Bibliografia do Componente Curricular da UFSCar 

ALLEN, M. e col. Teaching music through performance in orchestra. Compiled and edited by 
David Littrell and Laura Reed Racin. Chicago: GIA Publications, Inc. 2001 

ALSOBROOK, J. Pathways: a guide for energizing & enriching band orchestra & choral 
programs. Chicago: GIA Publications, Inc. 2002. 

BOONSHAFT, Peter L. Teaching music whit passion: conducting and inspiring. Galesville, MD, 
USA. Meredith Music Publications, 2002. 

COOPER, Lynn G. Teaching Band and Orchestra: methods and materials. Chicago: GIA 
Publications, Inc. 2004. 

FERON, J, Uma Orquestra e seus instrumentos. São Paulo: Augustus Editora, 1993. 

FROSETH, James O.; GRUNOW, Richard F. MLR Instrumental score reading program. Chicago, 
IL. USA: GIA Publications, Inc. 1974. 

GREEN, B. The mastery of music. New York: Broadway Books, 2003. 

Growing up complete: the imperative for music education. The report of the National Commission on 
Music Education. Reston, Virginia. MENC, 1991. (sic) 

RAESLER, Kenneth, R. Aspiring to Excel: leadership initiatives for music educators. Chicago, 
USA. Gia Publications, Inc. 2001. 
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Quadro 17 -  Bibliografia do Componente Curricular da UFSCar (cont) 

RUDOLF, Max. The grammar of conducting: a comprehensive guide to baton technique 
and interpretation. New York, NY. Schirmer Books, 1993. 

Strategies for success in the band and orchestra. Reston, VA. Music Educators National 
Conference, 1994. (sic) 

SHARP, Thimothy W. Precision Conducting: seven disciplines for excellence in conducting. 
Dayton, OH. USA: Roder Dan Publishing Company, 2003. 

STOTTER, Douglas. Methods and materials for conducting. Chicago, USA. Gia Publications, 
2006. 

WHALEY, Garwood. Basic in rhythm: instructional text fox all instruments and voice. 
Galesville. MD, USA: Meredith Music Publications, 2003. 

WILLIAMS, R.; KING, J.; LOGOZZO, D. The complete instrument reference guide for 
band directors. San Diego, California, USA: Neil Kjos Music Company, 2001. 

 
Pode-se observar que o quadro anterior contém uma bibliografia composta de 15 títulos, 

todos relativos à Regência.  

 
8.3.3.4.1 Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos normativos 
 
Vários pontos do PPC-UFSCar afirmam que “O educador musical pode atuar na direção 

de regionais, duos, trios, quartetos, orquestras, big-bands, coral, conjuntos vocais e solistas, de 

modo que contribua para a formação do público ouvinte.” (p.14) idem para as páginas 24, 25, 

26, 27, 28, 30, 37, 38, 99 e 100, ou seja, há um “peso” na função do regente que não se 

reflete na Carga Horária. 

Destacamos ainda dois pontos específicos do PPC: 

• “os alunos são introduzidos na regência tendo como elemento prático os vários 
agrupamentos musicais promovidos pela UFSCar.”(p.38) 

• “Direção de Conjuntos Musicais 1-2: Essa disciplina esta ligada especificamente às 
ofertas das disciplinas Educação Musical 1 a 5, desenvolvendo conteúdos não só 
relativos aos gestos de regência, mas à gestão de grupo (sic) musicais amadores, 
formação de orquestras e função de grupos musicais comunitários em projetos sociais.” 
(p. 99-100)  

 

Tais pontos demonstram uma visão limitada da função do regente como intérprete de 

uma tradição musical ocidental, porém, muito próxima da função primária de batedor-de-

tempo e organizador do conjunto, pois destaca-se no texto apenas o gestual e a gestão do 

grupo.  
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A “formação do público ouvinte” é um dado por demais “etéreo” para que possa ser 

medido sem pesquisas complementares, e sem dados específicos, como, por exemplo, o 

repertório trabalhado.  

Finalizando, mais um ponto nos faz pensar sobre a falta de clareza que ainda existe em 

relação da inserção da função regente no currículo. No quadro onde são demonstrados os 

quatro caminhos possíveis para a formação do aluno, a disciplina Direção de Conjuntos 

Musicais (1 e 2) aparece anotada em um dos caminhos como a 3º possibilidade, porém, é 

Obrigatória para todos. (p. 96) 	  

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música. 

 

Tabela 179 - Habilidades exigidas para ingresso na UFSCar 
Componente Descrição Habilidades de 

Referência 
Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

 
Ingresso 

Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 
Prova de aptidão 

Musical 
Não Informado - - 

 

Podemos perceber que, pelas informações obtidas, a UFSCar exige um conhecimento 

mínimo do aluno ingressante, que será usado no componente curricular Regência. 

 

8.3.3.4.2 Habilidades observadas no  nível Ementas (UFSCar) 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos apenas as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 165.  
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Tabela 180 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFSCar) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Direção de 
Conjuntos 
Musicais 1 

Elementos de 
coordenação e regência 

de grupos 
instrumentais. Técnica 
de gestual básico para 
regência, suas nuanças 
expressivas e controle 

interpretativo. 
Procedimentos básicos 

de constituição de 
grupos instrumentais 

conjuntos mistos e 
orquestras para 

iniciantes. Estudo de 
possibilidades de 

repertório para tais 
grupos. A formação de 
grupos instrumentais 

como elemento de 
musicalização. 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

44,23 
 

Técnicas de 
Ensaio 

(instrumental) 
8,36 

Técnica Gestual 10,02 

Repertório / 
Literatura da 

Área 
2,19 

Performance (no 
pódio) 7,91 

Interpretação 2,34 

Direção de 
Conjuntos 
Musicais 2 

Elementos de 
coordenação e regência 

de grupos vocais; 
técnica de gestual 

básico para regência , 
suas nuanças 

expressivas e controle 
interpretativo; 

procedimentos básicos 
de constituição de 

grupos corais, estudo 
de possibilidades de 
repertório para tais 

grupos; e formação de 
coro como elemento de 

musicalização. 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 1,14 1,14 

TOTAL ~45,37% 

 

Um aproveitamento muito bom das habilidades, com um peso significativo na primeira 

disciplina. 

A partir das palavras-chave grifadas na Tabela anterior, podemos esperar uma razoável 

ocorrência de habilidades de referência. De forma semelhante procederemos a grifar a 

descrição contidas nos Programas (Tabela 181) que infelizmente não apresentam o Conteúdo 

e nem a Metodologia. 
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Tabela181 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Programas (UFSCar) 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

 
 

Direção de 
Conjuntos 
Musicais 1 

Objetivos gerais: 
Preparar o aluno para a 
direção e regência de 
grupos musicais de 
várias proporções, de 
maneira a assegurar a 

condução das 
atividades musicais 

coletivas de sua classe. 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

21,32 
 

Performance 
(no pódio) 

7,91 

 
 

Direção de 
Conjuntos 
Musicais 2 

Objetivos gerais: 
Preparar o aluno para a 
direção e regência de 

grupos musicais vocais, 
de maneira a assegurar a 

condução das 
atividades musicais 

coletivas de sua classe. 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 

1,14 
 1,14 

TOTAL ~ 22,46% 

 

 Percebemos na observação das tabelas anteriores que há uma redução de habilidades 

aproveitadas no nível Programas. Portanto, apresentaremos resumidamente na Tabela 182 a 

seguir, as habilidades que o curso aproveita e sua respectiva ponderação, e que podemos 

também observar, provém em sua maioria, das Ementas do curso. 

 

Tabela 182 - Habilidades aproveitadas pela UFSCar 

Habilidades de Referência Percentual Ponderado 
Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 
Técnicas de Ensaio (instrumental) 8,36 

Performance (no pódio) 7,91 
Interpretação 2,34 

Repertório / Literatura da Área 2,19 
Conhecimento Geral 1,36 

Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 
TOTAL ~46,73% 

 

 
8.3.3.4.3  Bibliografia da UFSCar 

 
Como vimos no Quadro 17, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar 

a ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada em cada componente curricular.  
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Tabela 183 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFSCar) 

 Ocorrência na Bibliografia de 
Referência 

SIM NÃO 

ALLEN, M. e col. Teaching music through 
performance in orchestra. Compiled and edited by 
David Littrell and Laura Reed Racin. Chicago: GIA 
Publications, Inc. 2001 

 x 

ALSOBROOK, J. Pathways: a guide for energizing & 
enriching band orchestra & choral programs. 
Chicago: GIA Publications, Inc. 2002. 

 x 

BOONSHAFT, Peter L. Teaching music whit passion: 
conducting and inspiring. Galesville, MD, USA. 
Meredith Music Publications, 2002. 

 x 

COOPER, Lynn G. Teaching Band and Orchestra: 
methods and materials. Chicago: GIA Publications, 
Inc. 2004. 

 x 

FORSETH, James O.; GRUNOW, Richard F. MLR 
Instrumental score reading program. Chicago, IL. 
USA: GIA Publications, Inc. 1974. 

 x 

GREEN, B. The mastery of music. New York: 
Broadway Books, 2003. 

 x 

Growing up complete: the imperative for music 
education. The report of the National Commission on 
Music Education. Reston, Virginia. MENC, 1991. (sic) 

 x 

RUDOLF, Max. The grammar of conducting: a 
comprehensive guide to baton technique and 
interpretation. New York, NY. Schirmer Books, 1993. 

x  

Strategies for success in the band and orchestra. 
Reston, VA. Music Educators National Conference, 
1994. (sic) 

 x 

SHARP, Thimothy W. Precision Conducting: seven 
disciplines for excellence in conducting. Dayton, OH. 
USA: Roder Dan Publishing Company, 2003. 

 x 

STOTTER, Douglas. Methods and materials for 
conducting. Chicago, USA. Gia Publications, 2006. 

 x 

WILLIAMS, R.; KING, J.; LOGOZZO, D. The 
complete instrument reference guide for band 
directors. San Diego, California, USA: Neil Kjos Music 
Company, 2001. 

 x 

FERON, J, Uma Orquestra e seus instrumentos. São 
Paulo: Augustus Editora, 1993. 

 x 

RAESLER, Kenneth, R. Aspiring to Excel: leadership 
initiatives for music educators. Chicago, USA. Gia 
Publications, Inc. 2001. 

 x 

WHALEY, Garwood. Basic in rhythm: instructional 
text fox all instruments and voice. Galesville. MD, 
USA: Meredith Music Publications, 2003. 

 x 

TOTAIS 1 14 

Total de livros: 15 Percentual da Bibliografia de 
referencia aproveitada 

~ 1,18%  
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Como podemos observar, diferentemente das outras tabelas, esta não apresenta uma 

literatura de apoio que se afasta da Regência, e o grande peso se encontra na literatura voltada 

à Banda de música. Mesmo o livro de Raesler, “Aspiring to Excel: leadership initiatives for 

music educators.”, nitidamente voltado à educadores musicais, aborda a Liderança, valor 

mais elevado de nossa tabela de referência. 

Outra discrepância a explicar nestes dados, se refere à grande diferença entre a 

bibliografia de referência. Percebe-se claramente que o componente curricular é voltado par 

aa direção de Bandas, enquanto nossa bibliografia de referência é mais abrangente.  

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFSCAR, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores 

correspondentes à relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o 

percentual ponderado do total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, 

finalmente, o percentual de bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam 

os três vetores da análise comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por 

curso, a saber: a) a presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o 

quanto das habilidades de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume 

bibliográfico de referência que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 
 

Tabela 184 - Relação sucinta de dados (UFSCar) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~3,81% 

Habilidades de referência aproveitadas ~46,73% 

Bibliografia ~ 1,18% 

	  
Podemos perceber que o percentual de bibliografia é extremamente baixo em 

comparação com o  das habilidades de referência. 

 

8.3.3.5  Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro possui o curso de Graduação em Música, 

modalidade: Licenciatura, cuja carga horária total de integralização corresponde a 2.840 

horas. Os documentos consultados foram o PPC que é de 2006, e a Matriz Curricular que é de 

2013. Nenhum deles informa se há uma prova específica além dos mecanismos previstos em 

Lei. 
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Como podemos observar a seguir, a UNIRIO oferece quatro componentes curriculares 

relativos à Regência. 

 
Tabela 185 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UNIRIO 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(2.840h) 

Percentual 
na CH Total 

por Tipo 
(2.840h) 

Regência 
Coral I OBG 1 3º semestre 30h ~1,056% 

~4,23% 
Regência 
Coral II OBG 1 4º semestre 30h ~1,056% 

Prática de 
Regência 
Coral I 

OBG 1 5º semestre 60h ~2,11% 

Prática de 
Regência 
Coral II 

OPT 1 6º semestre 60h ~2,11% ~2,11% 

 TOTAIS 4 - 180h ~6,34% ~6,34% 

Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

Observamos pelo PPC-UNIRIO (p. 17) que Canto Coral II é pré-requisito para 

Regência Coral I e todas as outras que estão ligadas entre si por pré-requisitos. Isso corrobora 

a habilidade de referência Prática de Execução, encontrada na literatura de referência, embora 

vá de encontro ao escrito no mesmo PPC (p. 5, 7, 11 entre outras) sobre a flexibilização do 

percurso do aluno. 

 A seguir indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap. 6) nas Ementas disponíveis. 

 
Tabela 186 - Ementas da UNIRIO 

Componente Descrição 

Regência Coral I 
(OBG) 

Desenvolvimento da capacidade de direção e regência de grupos. 
Desenvolvimento de habilidades individuais. Conhecimento dos 
fundamentos da técnica de regência coral. 

Regência Coral II  
(OBG) 

Desenvolvimento da capacidade de direção e regência de grupos 
corais. Desenvolvimento de habilidades individuais. Conhecimento 
dos fundamentos da técnica de regência coral. 

Prática de Regência 
Coral I (OBG) 

Aplicação do gesto ao repertório coral. Estudo de Técnicas de 
Ensaios. 

Prática de Regência 
Coral II (OPT) 

Aplicação do gesto ao repertório coral. Estudo de Técnicas de 
Ensaios. 
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A partir das palavras-chave grifadas na tabela anterior, podemos esperar uma razoável 

ocorrência de habilidades de referência. De forma semelhante procederemos grifando a 

descrição contida nos Programas. 

 

Tabela 187 - Programas da UNIRIO 

Componente Descrição 

Regência Coral I 
(OBG) 

Objetivos: 1) desenvolvimento da capacidade de dirigir grupos de 
cantores; 2) desenvolvimento da capacidade de reger compassos 
quaternário, ternário e binário; 3) desenvolvimento da capacidade de 
sustentar notas, realizar entradas e cortes com a independência da mão 
esquerda. 

Conteúdo Programático: Modelos de regência para compassos 
quaternário, ternário e binário. Impulsos de entrada e corte. Independência 
da mão esquerda para apoio em sustentação de notas, entradas e cortes. 

Metodologia: Aulas ministradas em regime tutorial (grifo nosso) com 
possibilidade de eventuais masterclasses e oficinas 

Regência Coral II  
(OBG) 

Objetivos: 1) desenvolvimento da capacidade de dirigir grupos de 
cantores; 2) desenvolvimento da capacidade de reger compassos 
quaternário, ternário e binário, aplicando parâmetros de dinâmica e 
alternâncias de andamento; 3) desenvolvimento da capacidade de reger 
fermatas.  

Conteúdo Programático: A direção de modelos de regência associados à 
dinâmica e alternância de tempo. Direção de fermatas. 

Metodologia: Aulas ministradas em regime tutorial (grifo nosso) com 
possibilidade de eventuais masterclasses e oficinas. 

Prática de Regência 
Coral I (OBG) 

Objetivos: 1) desenvolvimento da capacidade de aplicar os gestos da 
regência ao repertório coral; 2) desenvolvimento da capacidade de 
aplicar diversas técnicas de ensaio; 

Conteúdo Programático: Repertório coral tradicional - texturas 
homofônicas. 

Metodologia: Aulas ministradas em regime tutorial (grifo nosso) com 
possibilidade de eventuais masterclasses e oficinas.  

Prática de Regência 
Coral II (OPT) 

Objetivos: 1) desenvolvimento da capacidade de aplicar os gestos da 
regência ao repertório coral; 2) desenvolvimento da capacidade de 
aplicar diversas técnicas de ensaio; 

Conteúdo Programático: Repertório coral tradicional - texturas 
polifônicas. 

Metodologia: Aulas ministradas em regime tutorial (grifo nosso) com 
possibilidade de eventuais masterclasses e oficinas. 
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Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

 
Quadro 18 - Bibliografia do Componente Curricular da UNIRIO 

Apostilas de exercícios rítmicos e melódicos para execução da regência. 

BLUM, David. Casals and the art of interpretation. Berkley: University of California Press, 
1977. 

GARRETSON, Robert. Conducting choral muisic. 8ª ed. Prentice-Hall, 1998. 

JORDAN, J. HAASEMANN, F. Group vocal technique. Chapel Hill: Hinshaw Music, 1991. 

MATHIAS, Nelson. Coral -  Um canto apaixonante. Brasília: Musimed, 1986. 

ROBINSON, R. WINOLD, A. The choral experience. Prospect Heights: Waveland Press, 1976. 

VASCONCELOS, J. Acústica musical e Organologia. Porto alegre: Editora Movimento, 2002. 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto alegre: Movimento, 1979. 

 
Pode-se observar que o quadro acima apresenta uma bibliografia pequena, mas formada 

em sua maioria, por livros específicos de Regência. 

 

8.3.3.5.1 Observações relativas aos documentos oficiais disponíveis e os marcos 
normativos 

 
Chama a atenção na análise dos Programas, a Metodologia utilizada: Aulas ministradas 

em regime tutorial (grifo nosso) com possibilidade de eventuais masterclasses e oficinas. 

Dessa descrição, infere-se que as aulas são individuais, o que é surpreendente para uma 

disciplina obrigatória, apresentando-se como um caso particular e único até o momento, que 

se mostra como um caso extremo de flexibilização permitido pelas DCN. 

Regência faz parte do Eixo das Práticas Interpretativas, cujo foco é “a aquisição de 

conteúdos específicos que particularizam e dão consistência à área de Música [...] objetivando 

a formação de profissionais aptos a atuarem e intervirem nas manifestações artísticas e 

culturais da sociedade, demonstrando sensibilidade e criação artística e excelência prática.” 

(p.17) 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música na UNIRIO. 
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Tabela 188 - Habilidades exigidas para ingresso na UNIRIO 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

Ingresso 
Vestibular Conhecimento 

Geral 1,36 1,36 

Prova Específica Não informado - - 

 

Podemos perceber que a UNIRIO exige um conhecimento mínimo do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 

 

8.3.3.5.2 Habilidades observadas no nível Ementas (UNIRIO) 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 186.  
 

Tabela 189- Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UNIRIO) 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência 
Coral I   
(OBG) 

Desenvolvimento da 
capacidade de direção 
e regência de grupos. 
Desenvolvimento de 

habilidades 
individuais. 

Conhecimento dos 
fundamentos da 

técnica de regência 
coral. 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

31,64 
Técnica Gestual 10,02 

Leitura de 
partitura e 

Análise 
8,21 

Regência 
Coral II  
(OBG) 

Desenvolvimento da 
capacidade de direção e 

regência de grupos 
corais. 

Desenvolvimento de 
habilidades 
individuais. 

Conhecimento dos 
fundamentos da 

técnica de regência 
coral. 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 1,14 

2,04 

Treinamento 
auditivo 0,90 
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Tabela 189- Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (cont. UNIRIO) 

Prática de 
Regência 
Coral I  
(OBG) 

Aplicação do gesto ao 
repertório coral. 

Estudo de Técnicas de 
Ensaios. 

Repertório / 
Literatura da 

Área 
2,19 2,19 

Prática de 
Regência 
Coral II  
(OPT) 

Aplicação do gesto ao 
repertório coral. Estudo 
de Técnicas de Ensaios. - - - 

TOTAL ~ 35,87% 

 

Podemos observar um razoável aproveitamento das habilidades de referência.  

 

8.3.3.5.3 Habilidades observadas no nível Programas (UNIRIO) 

Veremos agora as habilidades são indicadas pela primeira vez nos Programas. 

Incluiremos apenas as habilidades de referência que sejam evidentes e/ou claramente 

deduzíveis. Não incluiremos as prováveis, supostas, ou aparentemente subentendidas. 

Diferentemente do apresentado na tabela 175, apresentaremos agora por separado os 

resultados correspondentes a cada um dos níveis identificados nos Programas, isto é 

Conteúdos Programáticos, Objetivos e Metodologia (Tabelas 190 a 192). 

 

Tabela 190 - Habilidades de referência e sua ponderação de Conteúdos Programáticos 
(UNIRIO) 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

 
Regência Coral I 

(OBG) 

Modelos de regência 
para compassos 

quaternário, ternário e 
binário. Impulsos de 

entrada e corte. 
Independência da mão 
esquerda para apoio em 

sustentação de notas, 
entradas e cortes 

Técnica 
Gestual 10,02 10,02 

Regência Coral II  
(OBG) 

A direção de modelos 
de regência associados 

à dinâmica e 
alternância de tempo. 
Direção de fermatas. 

Interpretação 2,34 2,34 

Prática de Regência 
Coral I (OBG) 

Repertório coral 
tradicional - texturas 

homofônicas. 

Repertório / 
Literatura da 

Área 
2,19 

3,55 
Estética do 
Repertório 1,36 
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Tabela 190 - Habilidades de referência e sua ponderação de Conteúdos Programáticos da 

UNIRIO (cont.)	  

Prática de Regência 
Coral II (OPT) 

Repertório coral 
tradicional - texturas 

polifônicas 
- - - 

TOTAL  ~ 15,91% 
 

Tabela 191 - Habilidades de referência e sua ponderação de Objetivos (UNIRIO) 

Componente Descrição Habilidades 
de 

Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência 
Coral I (OBG) 

1) desenvolvimento da 
capacidade de dirigir 
grupos de cantores; 2) 

desenvolvimento da 
capacidade de reger 

compassos quaternário, 
ternário e binário; 3) 
desenvolvimento da 

capacidade de sustentar 
notas, realizar entradas e 

cortes com a independência 
da mão esquerda. 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

24,77 
Técnica 
Gestual 10,02 

Interpretação 2,34 

Regência 
Coral II  
(OBG) 

1) desenvolvimento da 
capacidade de dirigir 
grupos de cantores; 2) 

desenvolvimento da 
capacidade de reger 

compassos quaternário, 
ternário e binário, aplicando 

parâmetros de dinâmica e 
alternâncias de andamento; 

3) desenvolvimento da 
capacidade de reger 

fermatas. 

- - - 

Prática de 
Regência 

Coral I (OBG) 

1) desenvolvimento da 
capacidade de aplicar os 

gestos da regência ao 
repertório coral; 2) 
desenvolvimento da 

capacidade de aplicar 
diversas técnicas de ensaio; 

Técnicas de 
Ensaio 
(vocal) 

1,14 1,14 

 
Prática de 
Regência 
Coral II 
(OPT) 

1) desenvolvimento da 
capacidade de aplicar os 

gestos da regência ao 
repertório coral; 2) 
desenvolvimento da 

capacidade de aplicar 
diversas técnicas de ensaio; 

Repertório / 
Literatura da 

Área 
2,19 2,19 

TOTAL  ~ 28,10% 
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Tabela192 - Habilidades de referência e sua ponderação de Metodologia (UNIRIO) 

Componente Descrição Habilidades 
de 

Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência Coral I 
(OBG) 

Aulas ministradas em 
regime tutorial (grifo 

nosso) com possibilidade 
de eventuais 

masterclasses e oficinas 

- - - 

Regência Coral II  
(OBG) 

Idem 
- - - 

Prática de 
Regência Coral I 

(OBG) 

Idem 
- - - 

Prática de 
Regência Coral II 

(OPT) 

Idem 
- - - 

TOTAL  - 
 

Destacamos na Tabela anterior o regime tutorial por ser a primeira vez que esse dado 

aparece nos PPC. Resumidamente vemos na Tabela 193 que o curso proposto pela UNIRIO 

aproveita as seguintes habilidades e sua correspondente ponderação.  

 

Tabela 193- Habilidades aproveitadas pela UNIRIO 

Habilidades Valor Ponderado 
Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 
Leitura de partitura e Análise 8,21 

Interpretação 2,34 
Repertório / Literatura da Área 2,19 

Estética do Repertório 1,36 
Conhecimento Geral 1,36 

Técnicas de Ensaio (vocal) 1,14 
Treinamento auditivo 0,90 

TOTAL  ~ 40,93% 
 

Podemos observar um pequeno acréscimo de percentual de habilidades trabalhadas em 

relação ao nível ementas. 

 
8.3.3.5.4  Bibliografia da UNIRIO 
 

Como vimos no quadro 18, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada nos componentes curriculares. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da Tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 
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Tabela 194 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UNIRIO) 

 Ocorrência na Bibliografia 
de Referência 

SIM NÃO 

GARRETSON, Robert. Conducting choral music. 8ª ed. 
Prentice-Hall, 1998. 

x  

JORDAN, J. HAASEMANN, F. Group vocal technique. 
Chapel Hill: Hinshaw Music, 1991. 

 x 

MATHIAS, Nelson. Coral -Um canto apaixonante. Brasília: 
Musimed, 1986. 

x  

ROBINSON, R. WINOLD, A. The choral experience. 
Prospect Heights: Waveland Press, 1976. 

 x 

ZANDER, Oscar. Regência Coral. Porto alegre: Movimento, 
1979 

x  

BLUM, David. Casals and the art of interpretation. Berkley: 
University of California Press, 1977. 

 x 

VASCONCELOS, J. Acústica musical e Organologia. Porto 
alegre: Editora Movimento, 2002. 

 x 

TOTAIS 3 4 

Total de livros: 7 Percentual da Bibliografia de 
referencia aproveitada 

3,53%  

 
Como podemos observar um percentual baixo de aproveitamento da bibliografia de 

referência. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UNIRIO, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores 

correspondentes à relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o 

percentual ponderado do total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, 

finalmente, o percentual de bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam 

os três vetores da análise comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por 

curso, a saber: a) a presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o 

quanto das habilidades de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume 

bibliográfico de referência que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

Tabela 195 - Relação sucinta de dados (UNIRIO) 

Vetores de análise Valores percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 6,34% 

Habilidades de referência aproveitadas ~ 40,93% 

Bibliografia ~ 3,53% 

	  
Podemos observar que o percentual da bibliografia encontra-se muito abaixo do 

percentual das habilidades propostas. 
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8.3.3.6  Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 
 

A Universidade Federal de Campina Grande possui o curso de Licenciatura em Música, 

cuja carga horária total de integralização corresponde a 2.880 horas. A forma de acesso ao 

curso constitui-se das formas previstas em Lei, e o PPC que data de 2011, não informa em seu 

tópico 14 - Requisitos de Acesso (p. 15) sobre  qualquer tipo de Teste de Habilidade 

Específica. 

Como podemos observar, a UFCG oferece apenas um componente curricular relativo à 

Regência. 

 

Tabela196 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFCG 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual na 
CH total 
(2.880h) 

Percentual 
na CH 

Total por 
Tipo 

(2.880h) 

Introdução 
à Regência 

 OBG 1 5º semestre 30h ~1,04% ~1,04% 

 TOTAL 1 - 30h ~1,04% ~1,04% 

Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

Podemos observar também no PPC que a disciplina não possui pré requisitos, mas é 

indicada no Fluxograma para ser cursada no 5º semestre. 

A seguir, indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referencia (elencadas no cap. 6) na Ementa disponível. 

 
Tabela 197 - Ementa da UFCG 

Componente Descrição 

 

Introdução à 
Regência (OBG) 

Elementos de Coordenação e regência de grupos instrumentais e vocais. 
Estudo da técnica da regência. O corpo e o gesto na criação de intenções 
musicais. Os diferentes modos de marcação dos compassos simples, 
compostos e irregulares. Entradas e cortes, fermatas, legato, marcato, 
staccato. Variação de dinâmica. Estudo, preparação e execução de 
repertório coral e instrumental de diferentes autores, épocas e gêneros. 

  
A partir das palavras-chave grifadas na tabela anterior, podemos esperar uma razoável 

ocorrência de habilidades de referência. De forma semelhante procederemos grifando a 

descrição contida no Programa (Tabela 186), que infelizmente não apresenta o Conteúdo 

Programático e nem a Metodologia. 
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Tabela 198- Programa da UFCG 

Componente Descrição 

Introdução à Regência 
(OBG) 

Objetivos: Estudar os princípios básicos da regência, enfatizando os 
aspectos gestuais, técnicos e estéticos relacionados à interpretação 
do repertório coral e instrumental de períodos, autores e estilos 
diferenciados. 

 
Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

 
Quadro19- Bibliografia do Componente Curricular da UFCG 

BAPTISTA, Raphael. Tratado de Regência aplicado à orquestra, banda de música e coro. 
São Paulo: Irmãos Vitale, 2000 

BOONSHAFT, Peter L. Teaching music with passion: conducting, rehearsing and inspiring. 
Galesville: Meredith Music Publications, 2002. 

GREEN, B. The Mastery of Music. New York: Broadway Books, 2003. 

MARTINEZ, Emanuel. Regência Coral: princípios Básicos. Curitiba: Ed. Colégio Dom Bosco, 
2000. 

MATHIAS, Nelson. Coral, um canto apaixonante. Brasília: Musimed, 1986. 

RAESLER, Kenneth. Aspiring to Excel: leadership initiatives for music educators. Chicago: 
Gia Publications, Inc., 2001. 

RUDOLF, Max. The Grammar of Conducting: a comprehensive guide to baton technique 
and interpretation. New York: Schirmer Books, 1993. 

SHARP, Thimothy. Precision Conducting: seven disciplines for excellence in conducting. 
Dayton: Roder Dan Publishing Company, 2003. 

 
Como podemos observar, poucos títulos, porém muito específicos com relação à 

Regência, o que é coerente com a CH do componente curricular. 

 

8.3.3.6.1  Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos 
normativos 

 
Percebe-se mais uma vez, que Regência não pertence às Práticas Interpretativas, todas 

relacionadas à prática instrumental conforme demonstra o Ementário (PPC-UFCG p. 27 a 68). 

Observa-se também pelo Fluxograma, um peso muito grande na prática do Canto Coral 

(OBG e OPT), que em suas bibliografias, apresentam vários livros de Regência; as indicações 

de repertório são sempre muito vagas, embora na Proposta Pedagógica (p. 5-7) e na 

Justificativa (p. 9-11), sempre seja citada a Regência, como um fim a ser alcançado. 
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Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. 
 

Tabela 199 - Habilidades exigidas para ingresso na UFCG 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

 
Ingresso 

 
Vestibular Conhecimento 

Geral 1,36 1,36 

Prova Específica Não Informado - - 
 

Podemos perceber que a UFCG exige um conhecimento mínimo do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 
 

8.3.3.6.2  Habilidades observadas no nível Ementas (UFCG) 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos apenas as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 197. 
 

Tabela 200 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementa 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Introdução à 
Regência 
(OBG) 

 

Elementos de 
Coordenação e regência 
de grupos instrumentais 

e vocais. Estudo da 
técnica da regência. O 

corpo e o gesto na criação 
de intenções musicais. Os 

diferentes modos de 
marcação dos compassos 

simples, compostos e 
irregulares. Entradas e 

cortes, fermatas, legato, 
marcato, staccato. 

Variação de dinâmica. 
Estudo, preparação e 

execução de repertório 
coral e instrumental de 

diferentes autores, 
épocas e gêneros. 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

42,50 

Técnica Gestual 10,02 
Leitura de 
Partitura e 

Análise 
8,21 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 1,14 

Técnicas de 
Ensaio 

(instrumental) 
8,36 

Estética do 
Repertório 1,36 

TOTAL ~ 42,50% 
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8.3.3.6.3  Habilidades observadas no nível Programas (UFCG) 

Veremos agora as habilidades que são indicadas pela primeira vez no Programa. 

Incluiremos apenas as habilidades de referência que sejam evidentes. Não incluiremos apenas 

as prováveis, supostas, ou aparentemente subentendidas.  

 

Tabela 201 - Habilidades de referência e sua ponderação de Objetivos 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Introdução à 
Regência 
(OBG) 

Estudar os princípios 
básicos da regência, 

enfatizando os aspectos 
gestuais, técnicos e 

estéticos relacionados 
à interpretação do 
repertório coral e 
instrumental de 

períodos, autores e 
estilos diferenciados. 

Técnica Gestual 10,02 

23,22 

Estética do 
Repertório 1,36 

Interpretação 2,34 
Técnica de Ensaio 

(instrumental) 8,36 

Técnica de Ensaio 
(vocal) 1,14 

TOTAL  ~ 23,22% 
 

Observando a ocorrência das habilidades de referência sob este ponto de vista, podemos 

verificar que há uma redução significativa das habilidades aproveitadas. 

Resumidamente vemos na Tabela 202 que o curso proposto pela UFCG aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação. Verificamos que grande parte das 

habilidades já foi proposta na Ementa. 

 

Tabela202 - Habilidades aproveitadas pela UFCG 

Habilidades de Referência Valor Ponderado 
Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 
Técnicas de Ensaio (instrumental) 8,36 

Leitura de Partitura e Análise 8,21 
Interpretação 2,34 

Estética do Repertório 1,36 
Conhecimento Geral 1,36 

Técnica de Ensaio (vocal) 1,14 
TOTAL ~ 46,20% 

 

8.3.3.6.4  Bibliografia da UFCG 
 

Como vimos no quadro 19, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada no componente curricular. Os títulos que não se referem especificamente à Regência 
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estão agrupados no final da Tabela. Os mesmos representam um percentual que diz respeito 

ao que consideramos como literatura de apoio. 

 
Tabela 203 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFCG) 

 Ocorrência na Bibliografia 
de Referência 

SIM NÃO 

BAPTISTA, Raphael. Tratado de Regência aplicado à 
orquestra, banda de música e coro. São Paulo: Irmãos 
Vitale, 2000 

x  

BOONSHAFT, Peter L. Teaching music with passion: 
conducting, rehearsing and inspiring. Galesville: Meredith 
Music Publications, 2002. 

 x 

GREEN, B. The Mastery of Music. New York: Broadway 
Books, 2003. 

 x 

MARTINEZ, Emanuel. Regência Coral: princípios Básicos. 
Curitiba: Ed. Colégio Dom Bosco, 2000. 

x  

MATHIAS, Nelson. Coral, um canto apaixonante. Brasília: 
Musimed, 1986. 

x  

RUDOLF, Max. The Grammar of Conducting: a 
comprehensive guide to baton technique and 
interpretation. New York: Schirmer Books, 1993. 

x  

SHARP, Thimothy. Precision Conducting: seven disciplines 
for excellence in conducting. Dayton: Roder Dan Publishing 
Company, 2003 

 x 

RAESLER, Kenneth. Aspiring to Excel: leadership 
initiatives for music educators. Chicago: Gia Publications, 
Inc., 2001. 

 x 

TOTAIS 4 4 

Total de livros: 8 Percentual da Bibliografia de 
referencia aproveitada 

~ 9,41%  

 
Como podemos observar, uma bibliografia pequena, porém coerente com a CH 

oferecida, e com o componente curricular. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFCG incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 

relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado do 

total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 
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Tabela 204 - Relação sucinta de dados (UFCG) 

Vetores de Análise Valores Percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~1,04% 

Habilidades de Referência aproveitadas ~ 46,20% 

Bibliografia ~ 9,41% 

 
Podemos observar uma diferença muito grande entre o percentual de bibliografia e a CH 

ofertada. 

 

 
 

8.3.3.7  Universidade Federal do Ceará - UFC 
 

A Universidade Federal do Ceará possui o curso de Educação Musical, modalidade 

Licenciatura, cuja carga horária total de integralização corresponde a 3.226 horas. A UFC 

oferece o mesmo curso em dois campi sendo um em Fortaleza e outro em Sobral. A forma de 

acesso ao curso constitui-se das formas previstas em Lei, e o PPC do Campus Sobral que data 

de 2009,  informa no capítulo sobre Metodologias de Ensino e de Aprendizagem  que não há 

teste de habilidade específica em música. (PPC-UFC/Sobral p. 12) 

 

Tabela 205 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFC 
Nome Tipo  

do 
Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

CH Percentual 
na CH total 

(3.226h) 

Percentual na 
CH Total por 
Tipo (3.226h) 

Regência I OBG 1 5º semestre 32h ~0,99% 

~ 2,98% 
Regência 

II OBG 1 6º semestre 32h ~0,99% 

Regência 
III OBG 1 7º semestre 32h ~0,99% 

 TOTAL 3 - 96h ~2,98% ~ 2,98% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

Algumas divergências são observáveis nos PPC dos campi Fortaleza e Sobral. No PPC 

de Fortaleza a disciplina Regência I começa no 4º semestre, mas o responsável B orientou-me 

a utilizar o PPC de Sobral, que é mais atual.  

A seguir, indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap.6) nas Ementas disponíveis. 
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Tabela206 - Ementas da UFC 

Componente Descrição 

Regência I 
(OBG) 

Estudo prático do gestual de regência e suas implicações técnicas na 
execução de diferentes gêneros estilos e formas musicais. Técnicas de 
marcação para compassos simples e compostos. Técnicas de ensino, de 
análise estrutural e de estudo de repertório na forma cânone e a duas 
vozes. Função social do regente e sua missão enquanto educador musical. 
Interpretação de repertório folclórico e infantil brasileiro. 

Regência II 
(OBG) 

Estudo prático, em nível crescente de complexidade, do gestual de regência 
e suas implicações técnicas na execução de diferentes gêneros estilos e 
formas musicais. Técnicas de marcação para compassos alternados e 
mistos. Técnicas de ensino, de análise estrutural e de estudo de repertório 
a três vozes. Princípios de organização e estratégias de ensaio para a 
formação de coros e outros grupos musicais. Interpretação de repertório 
popular brasileiro. 

Regência III 
(OBG) 

Estudo prático, em nível crescente de complexidade, do gestual de regência 
e suas implicações técnicas na execução de diferentes gêneros estilos e 
formas musicais. Técnicas de movimentos de expressão. Técnicas de 
ensino, de análise estrutural e de estudo de repertório a quatro vozes e 
com acompanhamento. O regente como criador/re-criador de uma obra 
musical. Interpretação de repertório contemporâneo brasileiro. 

 

A partir das palavras-chave grifadas na Tabela anterior, podemos esperar uma razoável 

ocorrência de habilidades de referência. De forma semelhante procederemos grifando a 

descrição contida nos Programas, que infelizmente não apresentam nem o Conteúdo 

Programático nem a Metodologia. 

 

Tabela 207 - Programas da UFC 

Componente Descrição 

 
Regência I 

(OBG) 

Objetivos: Iniciar o processo de trabalho com a condução de grupos 
musicais (regência), colocando o estudante em contato com várias 
possibilidades de construção e interpretação compartilhada de estruturas 
sonoro-musicais. 

 
Regência II 

(OBG) 

Objetivos: Aprofundar o trabalho de preparação do estudantes para a 
condução grupos musicais buscando compreender a regência como 
forma de exercício da docência. 

 
Regência III 

(OBG) 

Objetivos: Colocar o estudante frente a situações de preparação e 
realização de ensaios e apresentações musicais, para o desenvolvimento 
da autonomia e disciplina inerentes ao trabalho do maestro-educador. 
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Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

 

Quadro 20 - Bibliografia do Componente Curricular da UFC 

MANTEL, Gerhard. Interpretación Musical: del texto al sonido. Alianza Musica. Madrid, 
2007 

MORAES, Maria Izaíra Silvino. Ah, se eu tivesse asas. DIZ Editoração, Fortaleza, 2007. 

ZANDER, Orcar. Regência Coral. Movimento – Porto Alegre, 2013 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

MATOS, Elvis de Azevedo. Um inventário luminoso ou um alumiário inventado: uma 
trajetória humana de musical formação. DIZ Editoração, Fortaleza, 2008. 

FRANÇA, Cecilia Cavalieri. Para fazer música, v. 1. Editora UFMG, Belo Horizonte,  2008. 

MATHIAS, Nelson. Coral um canto apaixonante. Musimed. Brasíla, 1992. 

ROCHA, Ricardo. Regência, uma arte complexa. Ibis Libris – Rio de Janeiro, 2009. 

STORMS, Ger. 100 Jogos Musicais. Rio Tinto – Portugal, Asa, 1996.  

WEIGEL, Anna Maria Gonçalves. Brincando de música: experiências com sons, ritmos, 
música e movimentos na pré-escola. Editora Kuarup. s.d. 

 
Pode-se observar uma bibliografia pequena, onde os livros específicos de Regência são 

a minoria, tendo maior ênfase os que são voltados à Educação. Isso já era esperado desde o 

momento em que se cita a figura do maestro-educador. 

 
 

8.3.3.7.1  Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos 
normativos 

 
O curso é organizado em 3 Áreas: 1)Área Unidade Curricular das Teorias e Práticas; 2) 

Área Unidade Curricular das Ações Pedagógicas (onde se insere a Regência); 3) Área 

Unidade Curricular dos Estudos Sobre Estética.  

O PPC deixa claro em diversos momentos a importância da voz como instrumento 

musicalizador, assim como, é sempre claro o Objetivo do curso: “Formar o professor de 

música, em nível superior, com conhecimentos da pedagogia, linguagem musical e ensino de 

instrumentos musicais[...] pronto, portanto, para multiplicar os conhecimentos adquiridos 

durante a graduação, principalmente através do ensino de música na Escola Básica e na 

formação, regência, de grupos musicais” (PPC-UFC/Sobral p. 10 e 11). 
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A recomendações das DCN são observadas em muitos pontos, e no que se refere ao 

componente curricular Regência, totalmente, pois as disciplinas não possuem pré-requisitos, e 

a periodização é recomendada, mas não obrigatória. 

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música da UFC. 

 

Tabela 208 - Habilidades exigidas para ingresso na UFC 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total para 
ingresso 

Ingresso 
Vestibular Conhecimento Geral 1,36 1,36 

Prova Específica Não Realiza - - 
 

Podemos perceber que a UFC exige um conhecimento mínimo do aluno ingressante, 

que será usado no componente curricular Regência. 

 

 

8.3.3.7.2  Habilidades observadas no nível Ementas (UFC) 

Nesta seção as habilidades são indicadas apenas no componente em que são 

apresentadas pela primeira vez na Ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência 

que sejam evidentes. Não incluiremos apenas as prováveis, supostas, ou aparentemente 

subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, à cada habilidade foi atribuído um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência da área. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das ementas 

como já foi grifado na Tabela 206. 

 
Tabela 209 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFC) 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

 
 
 
 

Regência 1 
(OBG) 

Estudo prático do gestual de 
regência e suas implicações 

técnicas na execução de diferentes 
gêneros estilos e formas 

musicais. Técnicas de marcação 
para compassos simples e 

compostos. Técnicas de ensino, 
de análise estrutural e de estudo 
de repertório na forma cânone e 
a duas vozes. Função social do 

Técnica 
Gestual 10,02 

38,67 

Estética do 
Repertório 1,36 

Técnica de 
Ensaio (vocal) 1,14 

Leitura de 
partitura e 

Análise 
8,21 
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regente e sua missão enquanto 
educador musical. Interpretação 
de repertório folclórico e infantil 

brasileiro. 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

Interpretação 2,34 

Repertório / 
Literatura da 

Área 
2,19 

Regência II 
(OBG) 

Estudo prático, em nível crescente 
de complexidade, do gestual de 

regência e suas implicações 
técnicas na execução de diferentes 

gêneros estilos e formas 
musicais. Técnicas de marcação 

para compassos alternados e 
mistos. Técnicas de ensino, de 

análise estrutural e de estudo de 
repertório a três vozes. 

Princípios de organização e 
estratégias de ensaio para a 
formação de coros e outros 

grupos musicais. Interpretação 
de repertório popular brasileiro. 

Técnica de 
Ensaio 

(instrumental) 
8,36 

8,96 

Elaboração de 
Arranjos 0,60 

Regência III 
(OBG) 

Estudo prático, em nível crescente 
de complexidade, do gestual de 

regência e suas implicações 
técnicas na execução de diferentes 

gêneros estilos e formas 
musicais. Técnicas de 

movimentos de expressão. 
Técnicas de ensino, de análise 

estrutural e de estudo de 
repertório a quatro vozes e com 

acompanhamento. O regente 
como criador/re-criador de uma 

obra musical. Interpretação de 
repertório contemporâneo 

brasileiro. 

Interpretação 2,34 2,34 

TOTAL ~ 49,97% 
 
 

8.3.3.7.3  Habilidades observadas no nível Programas (UFC) 

Veremos agora as habilidades que são indicadas pela primeira vez no Programa. 

Incluiremos apenas as habilidades de referência que sejam evidentes. Não incluiremos apenas 

as prováveis, supostas, ou aparentemente subentendidas. 

Como já foi descrito anteriormente, os Programas apresentam apenas os Objetivos, e 

podemos ver na Tabela 210, sua respectiva ponderação. 
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Tabela 210 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Objetivos (UFC) 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência I 
(OBG) 

Iniciar o processo de trabalho 
com a condução de grupos 

musicais (regência), colocando 
o estudante em contato com 

várias possibilidades de 
construção e interpretação 
compartilhada de estruturas 

sonoro-musicais. 

Performance 
(no pódio) 7,91 

10,25 

Interpretação 2,34 

Regência II 
(OBG) 

Aprofundar o trabalho de 
preparação do estudantes para a 

condução grupos musicais 
buscando compreender a 
regência como forma de 
exercício da docência. 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 13,41 

Regência III 
(OBG) 

Colocar o estudante frente a 
situações de preparação e 

realização de ensaios e 
apresentações musicais, para o 
desenvolvimento da autonomia 

e disciplina inerentes ao 
trabalho do maestro-educador. 

Técnicas de 
Ensaio (vocal) 1,14 

3,10 

Elaboração de 
Programas 1,96 

TOTAL  ~ 26,76% 
 

Resumidamente vemos na Tabela 208 que o curso proposto pela UFC aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação. Verificamos que grande parte das 

habilidades já foi proposta nas Ementas. 

 

Tabela 211 - Habilidades aproveitadas pela UFC 

Habilidades Valor Ponderado 
Relações humanas e Liderança 13,41 

Técnica Gestual 10,02 
Técnica de Ensaio (instrumental) 8,36 

Leitura de partitura e Análise 8,21 
Performance (no pódio) 7,91 

Interpretação 2,34 
Repertório / Literatura da Área 2,19 

Elaboração de Programas 1,96 
Estética do Repertório 1,36 
Conhecimento Geral 1,36 

Técnica de Ensaio (vocal) 1,14 
Elaboração de Arranjos 0,60 

TOTAL ~ 58,86% 
 

Como podemos perceber, um ótimo aproveitamento das habilidades de referência. 
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8.3.3.7.4  Bibliografia da UFC 
 

Como vimos no quadro 20 onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar a 

ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada nos componentes curriculares. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da Tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 

 
Tabela 212 - Ocorrência na Bibliografia de Referência (UFC) 

 Ocorrência na Bibliografia 
de Referência 

SIM NÃO 

MANTEL, Gerhard. Interpretación Musical: del texto al sonido. 
Alianza Musica. Madrid, 2007 

 x 

MATHIAS, Nelson. Coral um canto apaixonante. Musimed. Brasíla, 
1992. 

x  

ROCHA, Ricardo. Regência, uma arte complexa. Ibis Libris – Rio de 
Janeiro, 2009. 

x  

ZANDER, Orcar. Regência Coral. Movimento – Porto Alegre, 2013 x  

FRANÇA, Cecilia Cavalieri. Para fazer música, v. 1. Editora UFMG, 
Belo Horizonte,  2008. 

 x 

MORAES, Maria Izaíra Silvino. Ah, se eu tivesse asas. DIZ Editoração, 
Fortaleza, 2007. 

 x 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à 
prática educativa. 

 x 

MATOS, Elvis de Azevedo. Um inventário luminoso ou um 
alumiário inventado: uma trajetória humana de musical formação. 
DIZ Editoração, Fortaleza, 2008. 

 x 

STORMS, Ger. 100 Jogos Musicais. Rio Tinto – Portugal, Asa, 1996  x 

WEIGEL, Anna Maria Gonçalves. Brincando de música: experiências 
com sons, ritmos, música e movimentos na pré-escola. Editora 
Kuarup. s.d. 

 x 

TOTAIS 3 7 

Total de livros: 10 Percentual da Bibliografia de referencia 
aproveitada 

~ 3,53%  

 
Como podemos observar, os livros específicos de Regência são minoria absoluta, e a 

ênfase da bibliografia recai sobre a Educação. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFC, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 

relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado do 

total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 
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comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

 
 

Tabela 213 - Relação sucinta de dados (UFC) 

Vetores de Análise Valores Percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 2,98% 

Habilidades de Referência aproveitadas ~ 58,86% 

Bibliografia ~ 3,53% 

 
 

Podemos observar um alto índice de habilidades de referência em uma CH e 

bibliografia muito baixas em comparação ao nosso referencial. 

 
 
 
 

8.3.3.8  Universidade Federal da Bahia - UFBA 
 

A Universidade Federal da Bahia possui o curso de Licenciatura em Musica, cuja carga 

horária total de integralização corresponde a 3.192 horas. A forma de acesso ao curso 

constitui-se de concurso vestibular específico do curso de Licenciatura em Música (PPP-

UFBA, p.13). As informações para análise foram retiradas do PPC de 2010, e de seu Processo 

de retificação Curricular em 2011.   

Como podemos observar a seguir, a UFBA oferece quatro componentes curriculares 

relativos à Regência. 

 

Tabela 214 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFBA 

Nome Tipo  
do 

Componente 

Número de 
Semestres 

Posição na 
Grade 

Curricular 

 CH Percentual 
na CH 
total 

(3.192h) 

Percentual 
na CH 

Total por 
Tipo 

(3.192h) 
Regência 

Suplementar 
I 

OBG 1 5º semestre 34h ~ 1,065% 
~ 4,26% 

 Regência 
Suplementar 

II 
OBG 1 6º semestre 34h ~ 1,065% 
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Tabela 214 - Dados específicos do Componente Curricular Regência da UFBA (cont.) 

Regência 
Suplementar 

III 
OPT 1 7º semestre 34h ~ 1,065% 

 

Regência 
Suplementar 

IV 
OPT 1 8º semestre 34h ~ 1,065% 

 TOTAL 4 - 136h ~ 4,26% ~ 4,26% 
Obs. - o sinal ~ indica valores aproximados 
 

O Processo de retificação curricular [p. 3 e 4] informa que a primeira regência não 

possui pré-requisitos, porém, a partir dela, todas estão ligadas por pré-requisitos. Embora isto 

seja discordante das orientações contidas nas DCN, permite um aprofundamento no 

componente curricular. 

A seguir, indicaremos em negrito as palavras-chave que permitirão identificar as 

habilidades de referência (elencadas no cap. 6) nas Ementas disponíveis.  
 

Tabela 215 - Ementas da UFBA 

Componente Descrição 
Regência 

Suplementar I 
(OBG) 

Técnica de regência para professores de ensino médio. Ênfase na regência 
coral. 

Regência 
Suplementar II 

(OBG) 
Continuação de Regência Suplementar I 

Regência 
Suplementar III 

(OPT) 

Proporciona ao aluno os conhecimentos básicos de regência de Banda, 
através de abordagens teóricas e práticas sobre técnicas dos instrumentos de 
banda, leitura de partituras, etc. Trabalhos de laboratório e de pesquisa 
bibliográfica. 

Regência 
Suplementar IV 

(OPT) 
Continuação de Regência suplementar III. 

 
Podemos observar que a ênfase se dá sobre as subáreas de Coral e Banda, o que é 

apropriado para um curso de Licenciatura em Música, já que essas duas subáreas serão as 

quais os egressos mais comumente irão se deparar em seu campo de trabalho. 

A partir das palavras-chave grifadas na tabela anterior, podemos esperar uma razoável 

ocorrência de habilidades de referência. De forma semelhante procederemos a grifar a 

descrição contidas nos Programas. 
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Tabela 216 - Programas da UFBA 

Componente Descrição 

Regência Suplementar I Não informado 

Regência Suplementar II Não informado 

Regência Suplementar III 

 

 

Objetivos - não informado 

Conteúdos - exercícios de relaxamento, independência das mãos, 
gráficos dos compassos binários e ternários, simples e compostos 
em tempos rápidos e lentos (4/4, ¾, 2/4, 12/8, 9/8/, 6/8 simples e 
subdividido), gráficos de compassos de 5, 7 e 11 tempos, 
compassos irregulares de 8 tempos, 3/8 e outros. Anacruses e 
entradas nos diversos tempos do compasso. Gestos legato, legato 
poco marcato, legato expressivo, stacatto ligeiro, molto marcato. 
Acentos, apoios e ênfases. Crescendo e decrescendo. Fermata nos 
diversos tempos do compasso. Cortes fp, sf, p súbito, f súbito, etc. 
Gama de intensidades do ppp ao fff. Mudança de pulsação, clareza 
nos gestos, economia dos gestos. Rubato. A importância da 
respiração e o papel do corpo. O gesto antecipado e o gesto 
atrasado. Andamentos, agógicas e expressões em italiano, alemão, 
francês e inglês. Postura e liderança. Estudo da partitura. 
Planejamento de ensaio. Abordagem sob o aspecto psicológico. 
Estilo musical, fraseado. Percepção musical (solfejo, ditado 
melódico a duas, três ou quatro vozes, ditado harmônico e ditado 
rítmico). Repertório a ser estudado com obras adequadas ao 
trabalho a ser desenvolvido e a depender do conjunto e do nível 
dos alunos inscritos. 

Metodologia - não informa 

Regência Suplementar IV idem a Regência Suplementar III 

 
Infelizmente não foi possível obter toda a documentação relativa a todos os 

componentes curriculares.  

Dando seqüência a esta apresentação geral, no quadro a seguir, faremos a exposição da 

bibliografia obtida na documentação disponível. 

 

Quadro 21 - Bibliografia da UFBA 

COX-IFE, Willian. The elements of conducting. New York: The John Day Company, 1964. 

BATTISTI, Frank and GAROFALO, Robert. Guide to Score Study for the Wind Band 
Conductor. Milwaukee: Meredith Music Publications, 1990. 

ERDMANN, Thomas R. Problems and Solutions in Band Conducting. Lewiston, New York: 
The Edwin Mellen Press, 2001. 
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Quadro 21 - Bibliografia da UFBA (cont.) 

HARRIS Jr., Frederick. Conducting. New York: Schirmer Books, 1975 

KAHN, Emil. Elements of Conducting. New York: Schirmer Books, 1975 

KELLER, Hermann. Phrasing and Articulation: a contribution to a rhetoric of music. New 
York: W.W.Norton & Co., 1973. 

MAGNANI, Sérgio. Expressão e Comunicação na linguagem da música. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 1996. 

RUDOLF, Max. The Grammar of Conducting: A Comprehensive Guide to Baton 
Technique and Interpretation, 3rd. ed.. New York: Schirmer Books, 1995. 

SCHERCHEN, Hermann. El arte de dirigir la orquesta. Barcelona: editorial Labor, 1950 

 
Pode-se observar no quadro acima uma predominância de títulos relativos a subárea de 

Banda, um título de Orquestra e nenhum que trate especificamente de Coral. 

 
8.3.3.8.1  Observações relativas aos documentos disponíveis e os marcos 
normativos 

 
Há que se ressaltar, a pouca informação disponível sobre o componente curricular 

Regência, o que torna mais difícil a avaliação de sua correlação com a bibliografia 

apresentada e a carga horária. 

As disciplinas estão divididas em Básicas, Profissionalizantes (onde se inserem as 

Regências), Profissionalizantes Práticas e Optativas.  

Incluímos no final dessa seção, uma Tabela referente às habilidades exigidas para o 

ingresso no curso de Licenciatura em Música em cada universidade. O PPP da UFBA informa 

que há um Vestibular específico [p.13] mas não informa o que é avaliado nesse Vestibular. 

 

Tabela 217 - Habilidades requeridas para ingresso no curso da UFBA 

Componente Descrição Habilidades de 
Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Ingresso 
 

Vestibular 
 

Conhecimento 
Geral 1,36 1,36 

Prova de Habilidades não informado - - 

 

Pelo que foi informado, podemos perceber que a UFBA exige um conhecimento 

mínimo do aluno ingressante, que será usado no componente curricular Regência. 
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8.3.3.8.2  Habilidades observadas no nível Ementas (UFBA) 

Nesta seção as habilidades são indicadas no componente em que são apresentadas pela 

primeira vez na ementa. Incluiremos apenas as habilidades de referência que sejam evidentes. 

Não incluiremos as prováveis, supostas ou aparentemente subentendidas. 

Como já foi visto no cap. 6, a cada habilidade foi atribuída um valor ponderado 

conforme sua ocorrência na bibliografia de referência em Regência. Agora observaremos 

quantitativamente como cada habilidade de referência é aproveitada no nível das Ementas 

como já foi grifado na Tabela 212. 
 

Tabela 218 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Ementas (UFBA) 
Componente Descrição Habilidades 

de Referência 
Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência 
Suplementar I 

Técnica de regência para 
professores de ensino médio. 

Ênfase na regência coral. 

Técnica 
gestual 10,02 

24,57 
Técnicas de 

ensaio (vocal) 1,14 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

Regência 
Suplementar II 

idem a Regência 
Suplementar I - - - 

Regência 
Suplementar III 

Proporciona ao aluno os 
conhecimentos básicos de 

regência de Banda, através 
de abordagens teóricas e 

práticas sobre técnicas dos 
instrumentos de banda, 

leitura de partituras, etc. 
Trabalhos de laboratório e 
de pesquisa bibliográfica. 

Técnicas de 
ensaio 

(instrumental) 
8,36 

16,57 
Leitura de 
Partitura e 

Análise 
8,21 

Regência 
Suplementar 

IV 

idem a Regência 
Suplementar III - - - 

TOTAL ~ 41,14% 
 

Podemos observar uma diferença significativa de faixa de aproveitamento no percentual 

das OPT. Acreditamos que isso se deva ao fato de algumas habilidades já terem sido 

apresentadas nas OBG, e se os valores atribuídos às habilidades fossem repetidos, esses 

valores seriam mais equilibrados. 
 

8.3.3.8.3  Habilidades observadas no nível Programas (UFBA) 

Veremos agora as habilidades que são indicadas pela primeira vez no Programa.  

Incluiremos apenas as habilidades de referência que sejam evidentes e/ou claramente 

deduzíveis. Não incluiremos os prováveis ou supostos, lamentando a ausência de uma parte 
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dos dados referentes à Regência Suplementar I e II, que são exatamente as OBG e a ausência 

dos Objetivos e Metodologias das Regências OPT. 
 

Tabela 219 - Habilidades de referência e sua ponderação no nível Programas (UFBA) 

Componente Descrição Habilidades 
de Referência 

Percentual 
Ponderado 

Total por 
Componente 

Regência 
Suplementar III 

Conteúdos - exercícios de 
relaxamento, independência das 
mãos, gráficos dos compassos 
binários e ternários, simples e 

compostos em tempos rápidos e 
lentos (4/4, ¾, 2/4, 12/8, 9/8/, 6/8 
simples e subdividido), gráficos 

de compassos de 5, 7 e 11 
tempos, compassos irregulares de 
8 tempos, 3/8 e outros. Anacruses 

e entradas nos diversos tempos 
do compasso. Gestos legato, 
legato poco marcato, legato 

expressivo, stacatto ligeiro, molto 
marcato. Acentos, apoios e 

ênfases. Crescendo e 
decrescendo. Fermata nos 

diversos tempos do compasso. 
Cortes fp, sf, p súbito, f súbito, 

etc. Gama de intensidades do ppp 
ao fff. Mudança de pulsação, 

clareza nos gestos, economia dos 
gestos. Rubato. A importância da 
respiração e o papel do corpo. O 

gesto antecipado e o gesto 
atrasado. Andamentos, agógicas 

e expressões em italiano, alemão, 
francês e inglês. Postura e 

liderança. Estudo da partitura. 
Planejamento de ensaio. 
Abordagem sob o aspecto 

psicológico. Estilo musical, 
fraseado. Percepção musical 

(solfejo, ditado melódico a duas, 
três ou quatro vozes, ditado 
harmônico e ditado rítmico). 

Repertório a ser estudado com 
obras adequadas ao trabalho a ser 

desenvolvido e a depender do 
conjunto e do nível dos alunos 

inscritos. 

Técnica 
gestual 10,02 

 

 

 

Relações 
Humanas e 
Liderança 

13,41 

Leitura de 
Partitura e 

Análise 
8,21 

Estética do 
repertório 1,36 

Treinamento 
auditivo 0,90 

Regência 
Suplementar IV 

idem a Regência Suplementar 
III - - - 

TOTAL ~33,90% 
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Percebemos que, retirando o percentual relativo às Regência OBG, cai 

consideravelmente o aproveitamento das habilidades de referência, mesmo que novas 

habilidades sejam incluídas. 

Resumidamente vemos na Tabela 217 que o curso proposto pela UFBA aproveita as 

seguintes habilidades e sua correspondente ponderação. Verificamos que uma parte 

significativa das habilidades, não foi proposta nas Ementas. 

 

Tabela 220 - Habilidades aproveitadas pela UFBA 

Habilidades Valor ponderado 
Relações Humanas e Liderança 13,41 

Técnica gestual 10,02 
Técnicas de ensaio (instrumental) 8,36 

Leitura de Partitura e Análise 8,21 
Estética do repertório 1,36 
Conhecimento Geral 1,36 

Técnicas de ensaio (vocal) 1,14 
Treinamento auditivo 0,90 

TOTAL ~44,76% 
 
 
8.3.3.8.4  Bibliografia da UFBA 
 

Como vimos no Quadro 21, onde apresentamos a bibliografia, vamos agora quantificar 

a ocorrência dos livros de referência para verificar quanto da bibliografia de referência é 

utilizada em cada componente curricular. Os títulos que não se referem especificamente à 

Regência estão agrupados no final da tabela. Os mesmos representam um percentual que diz 

respeito ao que consideramos como literatura de apoio. 

 
 

Tabela 221 - Ocorrência na Bibliografia de Referência da UFBA 

 Ocorrência na 
Bibliografia de Referência 

SIM NÃO 

COX-IFE, Willian. The elements of conducting. New York: The 
John Day Company, 1964 

x  

BATTISTI, Frank and GAROFALO, Robert. Guide to Score 
Study for the Wind Band Conductor. Milwaukee: Meredith 
Music Publications, 1990. 

 x 

ERDMANN, Thomas R. Problems and Solutions in Band 
Conducting. Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press, 
2001. 

 x 

HARRIS Jr., Frederick. Conducting. New York: Schirmer Books, 
1975 

 x 

KAHN, Emil. Elements of Conducting. New York: Schirmer 
Books, 1975 

x  
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Tabela 221 - Ocorrência na Bibliografia de Referência da UFBA (cont.) 

KELLER, Hermann. Phrasing and Articulation: a contribution 
to a rhetoric of music. New York: W.W.Norton & Co., 1973. 

 x 

RUDOLF, Max. The Grammar of Conducting: A 
Comprehensive Guide to Baton Technique and Interpretation, 
3rd. ed.. New York: Schirmer Books, 1995. 

x  

SCHERCHEN, Hermann. El arte de dirigir la orquesta. 
Barcelona: editorial Labor, 1950 

x  

MAGNANI, Sérgio. Expressão e Comunicação na linguagem da 
música. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996. 

 x 

TOTAIS 4 5 

Total de livros: 9 Percentual da Bibliografia de 
referencia aproveitada 

4,71%  

 
Como podemos observar, um percentual muito baixo que reflete a ausência de dados 

disponíveis. 

Visando agora oferecer uma visão sintética dos valores resultantes do estudo 

pormenorizado do componente curricular regência do curso de  Licenciatura em Musica 

oferecido pela UFBA, incluiremos a seguir uma tabela que inclui os valores correspondentes à 

relação entre CH do componente regência e o CH horária do curso, o percentual ponderado do 

total das habilidades de referência efetivamente aproveitadas e, finalmente, o percentual de 

bibliografia de referência aproveitado. Essas valores representam os três vetores da análise 

comparada a ser realizada a posteriori das análises individuais por curso, a saber: a) a 

presença do componente curricular regência na proposta do curso; b) o quanto das habilidades 

de referência essa proposta prevê aproveitar e, c) qual o volume bibliográfico de referência 

que se prevê  necessário para sustentar essa proposta. 

 

Tabela 222 - Relação sucinta de dados (UFBA) 

Vetores de Análise Valores Percentuais 

CH / Tempo de Integralização ~ 4,26% 

Habilidades de Referência aproveitadas ~44,76% 

Bibliografia ~ 4,71% 
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8.4 Analise transversal dos dados obtidos 

Podemos perceber que embora o INEP40 e o Sistema de Acompanhamento de Processos 

das Instituições de Ensino Superior41 (SAPIEns) disponibilizem um passo-a-passo de como 

elaborar o PPC e, como já foi citado, exista uma norma legal que obrigue a divulgação dessas 

informações, nem todas as universidades seguem as instruções normativas, criando um 

ambiente de pesquisa e referência confuso e incompleto. 

Apresentaremos agora uma seqüência de Tabelas que sintetizam o exposto até aqui, 

separando os três vetores da análise por regiões brasileiras, finalizando com a análise 

transversal dos dados. 

 

Tabela 223 - Relação sucinta Região Sul 

Universidade 
CH / Tempo de 
Integralização 

(serie 1) 

Habilidades de  
Referência 

aproveitadas 
(serie 2)	  

Bibliografia 
(serie 3) 

UFRGS 8,25% 65,42% 14,12% 

UFPR 1,02% 61,26% 3,53% 

UFSM 3,59% 47,26% 3,53% 

UFPEL 3,81% 49,29% 0% 

 

No seguinte gráfico (e em todos os restantes) indicaremos cada um dos vetores com 

uma cor e o rótulo serie 1, 2 ou 3 
 

Gráfico 1 – Região Sul 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 INEP  disponível em <http://portal.inep.gov.br/superior-basis-perguntas_frequentes.> acesso em 01/02/2015	  
41 SAPIens, disponível em http://www2.mec.gov.br/sapiens/pdi.html acesso em 01/02/2015 
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Iniciando a análise por regiões podemos perceber que existem quatro universidades 

federais que oferecem o componente curricular Regência em seus cursos de Licenciatura em 

Música. Podemos visualizar também a desproporção existente entre os três vetores de análise 

propostos nas universidades da região sul. Enquanto a relação CH/Tempo de integralização 

não atinge o patamar dos 10%,  e a Bibliografia utilizada apenas na UFRGS ultrapassa os 

10% ficando nas outras universidades muito próximo do zero. 

Por sua vez, as habilidades de referência situam-se numa faixa entre 47% e 65%, o que 

pode ser considerado um aproveitamento razoável para um componente curricular pertencente 

a um curso de Licenciatura em Música, não fossem as baixas CH para ministrar os conteúdos 

que implicam tais habilidades. 

	  
Tabela 224 - Relação sucinta Região Centro-Oeste 

Universidade 
CH / Tempo de 
Integralização 

(serie 1) 

Habilidades de  
Referência 

aproveitadas 
(serie 2)	  

Bibliografia 
(serie 3) 

UFMS 5,98% 50,58% 3,53% 
UFMT 8,06% 60,36% 4,71% 

 

Gráfico 2 – Região Centro -Oeste 

 
 

Como podemos observar na sequencia, a região Centro-Oeste se apresenta com apenas 

dois cursos, e o mesmo padrão de desproporcionalidade se repete , inclusive com valores 

muito aproximados, pois a relação CH/Tempo de integralização não atinge os 10%, as 

bibliografias ficam na faixa dos 5% e as habilidades de referência se encontram na faixa entre 

50% e 60%. 
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Tabela 225 - Relação sucinta Região Norte 

Universidade 
CH / Tempo de 
Integralização 

(serie 1) 

Habilidades de  
Referência 

aproveitadas 
(serie 2)	  

Bibliografia 
(serie 3) 

UFAC 8,48% 70,61% 8,24% 

UNIR/RO 6,34% 40,93% 3,53% 

UFRR 4,71% 29,16% 4,71% 

UFPA 6,33% 67,97% 8,24% 

 
 

Gráfico 3 – Região Norte 

 
 

Ao analisarmos as quatro universidades da região norte, percebemos uma mudança 

significativa em um dos vetores da análise. Enquanto a relação CH/Tempo de integralização 

permaneçam constantes (abaixo dos 10%) as habilidades de referência se apresentam em duas 

faixas distintas, com UFAC e UFPA próximas dos 70% e UNIR e UFRR entre 30% e 40%. 

Essa redução de aproximadamente 35% nos permite inferir que embora o número de 

habilidades seja menor, tais habilidades podem, por sua vez,  ser aprendidas mais 

aprofundadamente na CH do curso. 

Dando seqüência à análise, observaremos agora a Tabela 223 e seu Gráfico 

correspondente. 

 

 

0,00%	  

10,00%	  

20,00%	  

30,00%	  

40,00%	  

50,00%	  

60,00%	  

70,00%	  

80,00%	  

UFAC	   UNIR/RO	   UFRR	   UFPA	  

Series1	  

Series2	  

Series3	  



232	  
	  

Tabela  226 - Relação sucinta Região Sudeste 

Universidade 
CH / Tempo de 
Integralização 

(serie 1) 

Habilidades de  
Referência 

aproveitadas 
(serie 2)	  

Bibliografia 
(serie 3) 

UFOP 2,67% 1,36% 0 

UFRJ 2,02% 17,41% 0 

UFSJ 2,12% 42,68% 10,59% 

UFMG 3,19% 53,34% 2,36% 

UFSCar 3,81% 46,73% 1,18% 

UNIRIO 6,34% 40,93% 3,53% 

 

Gráfico 4 -  Região Sudeste 

 
Observando a seis universidades da região sudeste, vemos que a UFOP e a UFRJ não 

apresentaram bibliografia em seus documentos oficiais (e nem a documentação completa), e 

mesmo universidades de grande porte como UFMG, UFSCar e UNIRIO apresentam 

bibliografias ínfimas para as habilidades de referência que se propõem a ensinar. Mesmo a 

UFSJ que se destaca no grupo, apresenta apenas 10% de utilização da bibliografia de 

referência. 

Com relação as habilidades de referência, percebemos uma tendência a situar o 

percentual ponderado na faixa entre 40% e 50%, excetuando-se a UFRJ da qual, como já 

dissemos, não foi possível obter todas as informações oficiais. 
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Tabela 227 - Relação sucinta Região Nordeste 

Universidade 
CH / Tempo de 
Integralização 

(serie 1) 

Habilidades de  
Referência 

aproveitadas 
(serie 2)	  

Bibliografia 
(serie 3) 

UFS 2,80% 58,71% 0% 
UFRN 4,22% 11,76% 0% 
UFCG 1,04% 46,20% 9,41% 
UFPB 3,15 34,98% 0% 
UFAL 2,54% 37,08% 3,53% 
UFC 2,98% 58,86% 3,53% 

UFCA 2,98% 48,99% 1,18% 
UFMA 6,00% 80,07% 7,06% 
UFBA 4,26% 44,76% 4,71% 

 
 

Gráfico 5 - Região Nordeste  

 
 

Ao observarmos as nove universidades da região nordeste, vemos que os vetores 

CH/Tempo de integralização do curso e bibliografia pouco se alteram. Com relação ás 

habilidades de referência visualizamos três faixas de ocorrência bem delimitadas, tendo na 

UFRN o valor mais baixo (10%) de habilidades aproveitadas, na UFMA o valor mais alto 

(80%) e uma faixa intermediária que varia de 35% a 60% das outras universidades. 

Procederemos a seguir, uma análise por vetor, apresentando todas as universidades. 
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Gráfico 6 - Todas as universidades por CH (serie 1) 

 
 

Podemos observar no Gráfico 6 uma comparação do vetor CH/ Tempo de integralização 

do curso, que abrange todas as universidades enfocadas nesta Tese.  

Observa-se que todas apresentam uma CH disponível ao componente curricular 

Regência abaixo dos 10% da CH total do curso. Dentro desse âmbito, ainda podemos 

observar quatro faixas distintas, sendo a menor em torno de 1% (UFCG e UFPR), uma 

segunda faixa entre 1% e 4% (a grande maioria), uma terceira faixa dos 4% aos 6% (UFMA, 

UNIRIO, UNIR,UFPA e UFMS) e uma quarta faixa de 6% a 8% liderada pela UFAC e 

seguida UFRGS e pela UFMT. 

Por este dado podemos inferir o grau de relevância que a universidade dá ao 

componente curricular dentro do curso de Licenciatura em Música. Chama nossa atenção, 

primeiramente, o mínimo de 1% em duas universidades localizadas em áreas geográficas 

distantes dentro do Brasil e pertencentes a realidades socioeconômicas distintas. A UFCG 

oferece o curso de Bacharelado em Regência em sua estrutura, porém a UPPR não.  

Achamos também compreensível que a UFAC e UFMT possuam um percentual tão 

alto, pois nesses estados, bem como na UNIR/RO que geograficamente une Acre e Mato 

Grosso, não existem outros cursos que ofereçam o componente curricular regência. Com 

relação à UFRGS, acreditamos ser a forte imigração europeia, componente essencial dessa 
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região brasileira, o fator que atribui ao componente curricular Regência uma importância 

destacada, mesmo dentro de um curso que a priori, não é para a formação de regentes. 

A seguir, analisaremos o vetor referente às Habilidades de Referência em cada curso, 

indicado como série 2 e em cor vermelha. 

 
Gráfico 7 -  Aproveitamento das Habilidades de Referência (série 2) 

 
 

Podemos observar que as universidades que apresentam um baixo indicador de 

aproveitamento (menor que 20%) foram exatamente as quais não obtivemos toda a 

documentação. Nas outras observa-se uma faixa entre 20% e 60%, onde se encontra a grande 

maioria, e uma terceira faixa que vai acima dos 60% até 80% em que encontramos quatro 

universidades, a saber, UFMA, UFAC, UFPA, UFRGS.  

O gráfico 7 indica claramente que há a consciência de que um aluno de Licenciatura em 

Música necessita de uma série de habilidades do componente curricular Regência para poder 

desempenhar à contento sua função, e as universidades, conscientes deste fato, comprimem 

este conhecimento numa CH que será analisada no gráfico 8 a seguir. 
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Gráfico 8 - A CH e  as Habilidades de Referência 

 
 

Aqui podemos observar claramente a desproporção que existe entre as Habilidades 

referenciais obtidas na bibliografia de referência que precisam ser repassadas aos alunos de 

Licenciatura em Música e a CH disponível em cada curso brasileiro.  

Excetuando-se UFRN, UFOP (que apresenta mais CH do que conteúdo) e UFRJ pelos 

motivos já explicados, percebe-se que as habilidades necessárias à regência (que na melhor 

das hipóteses atinge 80% do que um regente deve saber), estão comprimidas em CH 

baixíssimas, portanto, insuficientes para um aproveitamento curricular. 

A seguir, observaremos o aproveitamento da bibliografia de referência nos cursos 

apresentados. 
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Gráfico 9 - Aproveitamento da Bibliografia (série 3) 

 
 

Observamos agora, sinteticamente o percentual utilizado da bibliografia de referência 

no componente curricular Regência nas universidades pesquisadas. 

Como já foi visto, algumas universidades apresentam valor zero por não ter sido 

possível obter informação oficial, porém, das informações obtidas verificamos que o 

aproveitamento é realizado em três faixas distintas, todas muito baixas. Assim, a segunda 

faixa inclui as instituições com aproveitamentos entre 1 e 3%. Já a terceira faixa se situa entre 

3 e 6% e é a qual se encontram a maioria das universidades; a quarta faixa oscila entre 6 e 

10%, esta incluindo a UFMA, UFAC, UFPA, UFCG e UFSJ, completando com o destaque da 

UFRGS com mais de 14%. 

Não podemos esquecer aqui que nossa bibliografia de referência não pretende ser a 

única disponível e que, como já foi visto, algumas universidades possuem em suas 

bibliografias muitos livros a que chamamos de literatura de apoio, pois complementam a 

formação do aluno de Licenciatura em Música no que diz respeito ao componente curricular 

em foco. Porém não podemos deixar de observar o baixo índice de livros específicos de 

regência e, ainda, o baixo índice de literatura em português, como foi visto ao longo deste 

capítulo. 
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Apresentaremos a seguir uma visão sintética dos três vetores de análise em todas as 

universidades pesquisadas. 

Gráfico 10  - Todos os valores por Universidade 

 
 

Este gráfico (10), sintetiza o que foi discutido anteriormente e nos dá uma visão global 

dos aspectos estudados. 

A seguir, apresentaremos a comparação entre os vetores CH e Bibliografia e sua análise. 

 
Gráfico 11 – CH e Bibliografia 
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Este último, mas não menos importante aspecto, nos demonstra que embora a 

discrepância ainda seja clara, em diversas universidades há um equilíbrio entre os dois vetores 

o que nos permite inferir que houve uma preocupação na hora de selecionar a bibliografia que 

seria utilizada no componente curricular, tendo em vista a CH disponível, mas que não 

selecionou os conteúdos dessa bibliografia, como apontam os gráficos anteriores. 
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9  CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Por tudo o apresentado anteriormente, vemos que há que se rever urgentemente a 

finalidade do componente curricular Regência dentro do curso de Licenciatura em Música. 

Pela análise apresentada podemos perceber que as habilidades que se requerem de um 

professor para o ensino fundamental ficam muito aquém do que se verifica nos Programas e 

ementas do componente curricular, e esse desequilíbrio entre habilidades necessárias 

(conteúdo) e CH promove uma superficialização do processo ensino-aprendizagem, que é 

prejudicial na medida em que fornece ao aluno egresso a falsa sensação de possuir um 

conhecimento que ele, na verdade, não adquire ao longo do curso, mesmo se considerando o 

máximo aproveitamento das propostas curriculares. 

Consoante ao Objetivo Geral apresentado no cap. 2 que era o de discutir e avaliar 

quantitativa e qualitativamente a relação entre os conteúdos do componente curricular 

Regência previstos nos cursos de Licenciatura em Música e aqueles considerados 

fundamentais extraídos da literatura da área de regência em nível de informação oficial, 

consideramos ter cumprido esse objetivo, respeitando ainda os limites da pesquisa expostos 

na seção 2.3. 

Com relação aos marcos normativos e a elucidação de seu papel na formulação das 

propostas curriculares percebemos que, por ser a LDB uma lei bastante flexível que propõe a 

revisão e avaliação constantes, a documentação usada como fonte para esta pesquisa deve ser 

relativizada no recorte temporal aqui imposto, somando-se o fato de muitos cursos de 

Licenciatura em Música ainda não terem conseguido formar a primeira turma. Assim, 

acreditamos que num período de 4 ou 5 anos o quadro geral apresentado será alterado para 

bem ou para mal. 

Caso o egresso dos cursos de Licenciatura em Música aqui estudados venha a 

desempenhar sua função no ensino básico, seria prudente considerar os princípios expressos 

na LDB 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da educação nacional  que a música 

deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular. 

Verificamos também que o Art. 46 vem sendo cumprido, pois muitas das universidades 

pesquisadas se encontravam em pleno período de avaliação pelo MEC. Igualmente cumpridos 

vem sendo os artigos 51 e 53 que deliberam sobre a autonomia da universidades em criar ou 

modificar seus cursos e sobre a admissão de alunos. 
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O único ponto discordante é o que se refere ao parágrafo 2 do Art. 46, sobre a 

obrigatoriedade de se possuir uma Licenciatura - o Veto do presidente Lula e que será 

discutido mais à frente. 

Com relação à Resolução nº 2 de 2004, em seu artigo 5°, inciso II, podemos afirmar que 

é o único lugar dos marcos normativos em que se menciona a palavra Regência, e podemos 

supor que o tratamento superficial que se dá ao componente curricular tenha aí sua razão de 

ser. Curiosamente a mesma Resolução em seu Art. 8, inclui ações de extensão junto à 

comunidade, campo por excelência da Regência, e que é mencionado em quase todos os PPC 

analisados como uma das possibilidades de trabalho do aluno egresso. 

O Veto do presidente Lula à obrigatoriedade é um dos pontos mais esdrúxulos dos 

marcos normativos, pois a Meta 15 do Plano Nacional de Educação (PNE) - 2011/2020 

aprovado em 2010, já garante “que todos os professores da Educação Básica possuam 

formação específica de nível superior, obtida em um curso de Licenciatura na área do 

conhecimento em que atuam”, apesar da escassa bibliografia de livros em português, que em 

sua maioria reproduzem procedimentos europeus de ensino de música, mais especificamente 

os relacionados ao componente curricular Regência. Outro fator que tentaria explicar o veto, 

seria a relação entre crescimento populacional e oferta de profissionais ao mercado: nenhuma 

projeção aponta soluções a curto ou médio prazo. 

A obrigatoriedade que vem imposta pela LDB, desconsidera esse dado, que, por si só, 

altera todas as relações entre a promulgação da Lei em sua origem e sua efetiva aplicabilidade 

em todos os municípios brasileiros. Tal poderia ser um dos eventuais motivos para ter se 

tomado a decisão do veto. 

O que pudemos observar pela análise é que uma parte das IES simplesmente aproveitou 

a flexibilidade da LDB e, embora tenha usado as palavras adequadas (função de formar 

professores para a Educação Básica, etc.) manteve sua filosofia de ensino que vem do ensino 

conservatorial do séc. XIX, privilegiando o conhecimento prévio (adquirido fora da 

universidade, já que não é ofertado no Ensino Básico), o talento inato, a “cultura” europeia do 

que seja música culta,  dando assim um peso muito grande ao ensino instrumental. 

O segundo equivoco de aplicabilidade, reside no texto dos marcos normativos à 

correspondente “valorização de saberes locais”  e sua articulação com o conhecimento 

universal ao Campo Arte/Música. 
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A palavra Articulação, pressupõe uma ação que se desenvolve coordenadamente de 

mecanismos distintos em “direção a” algum movimento resultante. Num mundo totalmente 

globalizado, onde o paradigma de conhecimento “superior” já foi abandonado o termo 

globalização (que é entendido por nós como todos tendo acesso a tudo ao mesmo tempo, e 

onde é mais importante saber achar  a informação do que possuí-la para si) percebemos que o 

componente curricular Regência ainda não superou este referido paradigma, pois, pelas 

análises, vemos que é dado ao licenciando um conhecimento bancário-acumulativo, embora 

se fale sempre nos PPCs em conhecimento “composicional” e “novas tecnologias”. 

Aqui surge uma sub-questão importante: Novas tecnologias, é um termo adequado que 

se aplica perfeitamente à toda tecnologia que nos rodeia e cresce em escala exponencial. 

Segundo a análise dos marcos normativos e dos diversos PPC, o termo aqui se refere ao uso 

de computação para a produção de música, ou melhor, para um novo tipo de criação musical 

(mesclando elementos pré-gravados) numa nova forma de sonoridade que os DJs conhecem e 

executam à bastante tempo. Como a plataforma Windows é a mais acessível a todos os 

usuários (pois tem a facilidade da cópia ilegal de softwares), ou se utiliza um software livre 

ou se está incentivando a contravenção, o que é ilegal e anacrônico por definição. 

Voltando à Articulação do componente curricular Regência, percebemos que pela 

porcentagem apresentada na grande maioria dos cursos, este percentual é muito baixo para 

propiciar qualquer tipo de articulação. O “tamanho” dos braços desta engrenagem, é 

desproporcional. 

Devemos considerar também a desproporcionalidade entre o tempo necessário para 

adquirir conhecimentos musicais consistentes dentro da universidade. Mesmo com a prova de 

conhecimentos específicos, que algumas universidades realizam, se espera do egresso um 

“profundo conhecimento musical”, o que é impossível devido ao fator “tempo” que atua na 

aquisição dos conhecimentos musicais. Aprender um instrumento, ou internalizar uma 

seqüência de movimentos articulados com escuta e correção simultânea de um grupo de sons, 

é um aprendizado que leva tempo. Transferindo este raciocínio para as universidades que 

apresentam um percentual baixo de CH e bibliografia como visto nos gráficos anteriores, 

podemos ter uma ideia que o que se ensina no componente curricular Regência nos cursos de 

Licenciatura em Música não é regência.  

Melhorando o raciocínio, diríamos que não é completamente Regência. Como foi visto 

no cap. 5 onde elencamos as habilidades de referência, o valor ponderado mais alto que surgiu 
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da revisão bibliográfica foi o de Relações Humanas e Liderança, uma habilidade não musical 

que é característica e inerente ao trabalho do professor. Em segundo lugar aparecem Técnica 

gestual, e todas as outras habilidades musicais. 

Sugerimos que para sanar esta discrepância observada que realmente se utilizem novas 

tecnologias, que hoje se encontram disponíveis em diversos aplicativos para os mais variados 

tipos de celulares, além do acesso à rede web, disponível a todos. E que os cursos 

redistribuam melhor as suas CH buscando instrumentalizar os discentes nas habilidades 

fundamentais. 

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO A PARTIR DESTA PESQUISA. 

 

Embora os repertórios não tenham sido suficientes para uma análise aprofundada, 

percebemos que eles parecem corroborar que são sempre peças de repertório europeu, 

fundamentais para o enriquecimento cultural dos licenciandos, porém, de pouca ou nenhuma 

utilidade prática em seu labor cotidiano. Nem na maioria das universidades, consegue-se 

montar repertório do período romântico tardio. Reafirmo que não se deve desconhecer tal 

repertório, mas a ênfase que se dá nesse conhecimento, para a prática cotidiana, é que é 

questionável, especialmente quando se trata do componente curricular Regência: exigir que 

um aluno de Licenciatura consiga ler - e reger - uma grade orquestral, com 30 h semestrais de 

aula coletiva, por exemplo, é um contrassenso. 

É neste ponto que afirmamos ser de capital importância o conhecimento da música 

folclórica e popular brasileira, além da habilidade de fazer arranjos. Isso já acontece na 

prática, quando observamos o repertório da maioria das “orquestras” que se formam em 

projetos sociais. A predominância de “arranjos” e “Asas Brancas” ou “pot-pourris” de 

sambas, frevos, marchinhas e alguns subprodutos da indústria cultural em voga nas épocas de 

apresentação (meio e fim de ano), é notável. Trabalha-se com a música “da moda” e não com 

o repertório de referência. 

Por nossa experiência no ensino em todos os níveis, aprendemos que mesmo com as 

músicas da moda, pode-se aprender alguma coisa. Nem que seja, o que é um mau exemplo de 

música. E esse critério, pode e deve ser passado aos alunos. A música da moda vem e passa. 

Por isso tantos “arranjos” de Asa Branca.  
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Sugerimos finalmente a mudança de nomenclatura da disciplina Regência para 

NOÇÕES BÁSICAS DE CONDUÇÃO DE CONJUNTOS MUSICAIS (semelhante ao 

proposto pela UFSCar) visto que o significado atribuído ao Regente/Maestro está muito longe 

de poder ser ensinada num curso de Licenciatura em Música com o formato observado nesta 

Tese. Sugerimos também a adoção de uma bibliografia de referência e metodologias de 

ensino apropriadas ao público-alvo do componente curricular. 

Por fim consideramos que: 

1- A proficiência em um instrumento/voz que é a condição sine qua non para a direção de 

qualquer conjunto musical. 

2 - A Técnica gestual deve ser ensinada a partir da compreensão entre o movimento e seu 

"reflexo" musical ou seu "correspondente" musical. 

3- A Detecção de erros - perceber o erro e saber como corrigi-lo - é também fundamental para 

que haja uma melhoria qualitativa no fazer musical. 

3 - A aquisição de mais e melhores técnicas de ensaio - pois o componente curricular 

Regência em articulação aos saberes locais, como preveem os marcos normativos, necessitará 

de efetivamente de uma habilidade elencada com o valor mais baixo de nossa ponderação, 

que é exatamente a habilidade na Elaboração de Arranjos.  
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